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 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ   1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน   2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 75 
/ 75    3)  ทดลองใชแผนการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียน  4) ประเมนิผลและปรับปรุงแกไขแผนการจดักิจกรรม   กลุม
ตัวอยางไดแก  นักเรียนชวงชั้นที ่3  จํานวน  30 คน  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  จังหวัดกาญจนบุรี  แบบแผนการ
วิจัยแบบหนึ่งกลุมสอบกอนและสอบหลัง  (One Group Pretest-Posttest Design)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย     1)  แบบสอบถาม    2) ประเด็นสนทนากลุม    3)  แผนการจดักิจกรรม    4)  แบบทดสอบ  5)  แบบ
สังเกตพฤติกรรม   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
t-test  แบบ  Dependent   และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis) 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1)  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ  พบวา  นกัเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของตองการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ    สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3    โดยใหมีการจัด
กิจกรรมทีใ่ชเพลง  เทป  และจัดสถานการณสมมติ  เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน  เนนใหนักเรียนไดใชทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  จัดเนื้อหาของกิจกรรมใหตอบสนองความตองการ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน  ใชวิธีการ
วัดผลและประเมินผลโดยการสัมภาษณ  และการพูดและแบบทดสอบ      2) แผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 4 แผนการจัดกจิกรรม คือ  Greetings/Partings,  Introduction,   
Asking/Giving Information,   Giving/Asking for Direction  แผนการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ  80.08 / 81.56  
3)  ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมกับนักเรียนชวงชั้นที่ 3   จํานวน  30 คน   โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม   โดยผูวิจัย
เปนผูดําเนินการจัดกิจกรรม  จํานวน  14  ชั่วโมง  พบวา  นักเรียนกลาพูดและมทีกัษะการใชภาษาอังกฤษ  นักเรียน
เขารวมกิจกรรม  ในระดับดี   คอื  ใหความรวมมอื   มีระเบียบวินัย   ซื่อสัตยและตรงตอเวลาในการรวมกิจกรรม    4)  
นักเรียนมทีักษะการใชภาษาอังกฤษ  กอนและหลังการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
โดยมีทักษะการใชภาษาอังกฤษหลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม  นักเรียนมีความคิดเห็นวา  กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนมีบรรยากาศที่สงเสริมใหนักเรียนไดรับความสนุกสนาน   สงเสริมใหนักเรียนสามารถทํางานกลุม  มี
ประโยชนตอการเรียนภาษาอังกฤษและทําใหนักเรยีนชอบภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
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 The purposes of this research were to develop the activities for learners’ development for the 
enhancement of English usage skills of the third level students which consisted of 4 stages as follow :  1)  the 
study of the fundamental data and needs for the development of activities for learners’ development 2) the 
development  and finding out the efficiency of the activities for learners’ development lesson plans 3) the  
implementation of the activities for learners’ development lesson plans and 4) the evaluation and  
improvement of the activities for learners’ development lesson plans. The samples were 30 students of the 
third level from Wat Sirikanchanaram School, Kanchanaburi. Research design was one group pretest-
posttest design. The instruments employed were questionnaires, focus group guildelines, activities for 
learners’ development lesson plans, measurement test, behaviors observation forms. The data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and content analysis. 
 The research findings were as follow: 1) the study of the fundamental data and needs 
indicated that the students and the persons involved in the activities for learners’ development would like to 
have the activities for learners’ development for the enhancement of English usage skills of the third level 
students. The activity consisted of variety forms, amusement, emphasized the practicing of English usage 
skills. The contents of the activity responded to learners’ needs. 2) All the four designed activities for 
learners’ development lesson plans consisted of Greetings/Partings, Introduction, Asking/Giving information 
and Giving/Asking for direction unit. The efficiency of the activities for learners’ development lesson plans 
were 80.08 / 81.56  3) The activities for learners’ development lesson plans were implemented with thirty of 
the third level students at Wat Sirikanchanaram School for fourteen periods by the researcher. The students’ 
participation behaviors were at a good level.  4)  The students’ learning outcomes test scores before and  
after the implementation of the activities for learners’ development lesson plans were statistically significant 
different at 0.05 level. The students gained English usage skills, they perceived with high agreement that 
they enjoyed the learning activities, the activities encouraged them to work well with the others, and they had 
much preference of English learning. 
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 ขอบคุณอาจารยพนิดา  กองเกตุใหญ  ที่ไดใหการสนบัสนุนและใหการอนุเคราะหและ
ใหความสะดวกสบายทั้งดานที่อยูอาศัยและการเดินทางในการเรียน  เปนที่ปรึกษาและคอยเปน
กําลังใจตลอดมา   
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บทที่  1 

 
บทนํา 

 
ความสาํคัญและความเปนมาของปญหา 
         พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา  
โดยยึดหลกัวา  ผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมี
ความสาํคัญทีสุ่ด  กระบวนการจัดการศกึษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศกัยภาพ       โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน  คาํนงึถงึความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การ
เผชิญสถานการณ  เพือ่ใหเกิดความเขาใจกันและกันในการศึกษาหาความรูและการถายทอด
วิทยาการตาง ๆ แกกนั   (กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  2546  ข :1)    ซึง่สอดคลองกบั  
กาญจนา  ศรีกาฬสนิธุ (2538 : 491)  ที่วา    การจัดการศึกษาใหมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิล
จะตองอาศัยกจิกรรมหลายรูปแบบ  เพราะกิจกรรมเปนสวนทีจ่ะชวยสงเสริมความสามารถทาง
วชิาการ  ชวยใหนักเรยีนใชเวลาวางใหเปนประโยชน   ทําใหเด็กมีโอกาสทาํงานและประสบ
ความสาํเร็จในงานที่ตนเองถนัดและสนใจ   

 สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสาร  ความกาวหนา  ความเคลื่อนไหวและการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  มีผลกระทบทั่วถึงอยางรวดเร็ว  บุคคลในสงัคม
ตองติดตอ  พบปะ  เพื่อดําเนนิกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน  ภาษาตางประเทศจึง
กลายเปนเครือ่งมืออันสาํคัญยิ่งในการสือ่สารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจกันและกันใน
การศึกษาหาความรูและการถายทอดวิทยาการตาง ๆ แกกัน  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 
2545 ค : 1)  สาระของกลุมสาระการเรียนภาษาตางประเทศ  สาระที ่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษา  แลกเปลี่ยนขอมูล  ขาวสาร  แสดงความรูสึกและ
ความคิดเหน็ โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรยีนรูตลอดชีวติ  เพื่อใหเกิด
ความเขาใจกนัและกนัในการศึกษาหาความรูและการถายทอดวิทยาการตาง ๆ แกกนั  
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 ค : 6)  ซึง่มีความคดิเห็นสอดคลองกับ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  (2547: 46)  ทีว่า เปาหมายหลักของสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  คอื  
ตองการปลูกฝงและสงเสริมใหนกัเรียนมีทกัษะการฟง  การพูด  การอานและการเขยีน  ไปพรอม ๆ 
กัน  ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวนัไดอยางแทจริง และคาดหวัง
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วา คนไทยทกุคนสามารถใชภาษาองักฤษในการสื่อสารได  ทั้งนี้เพราะในสงัคมโลก  การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษเปนสิง่จําเปน  อันจําเปนประโยชนในการติดตอส่ือสาร  
การศึกษาคนควา  การแสวงหาขอมูล  และเพื่อการประกอบอาชพี   
 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่กาํลังพัฒนาและกําลงัเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน  
ภาษาองักฤษเปนภาษาหนึง่ที่มีความสาํคญัยิ่งที่คนไทยจะตองเรียนเพือ่ใหเกดิการเรยีนรูจนสามารถ
นําไปใชประโยชนไดทัง้ในดานการติดตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมใน
การศึกษา  ประกอบอาชีพได  และนาํประเทศไปสูการแขงขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ   ทํา
ใหเขาใจความแตกตางทัง้ดานการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศอืน่ ๆ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  2542 : 5)   ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางสําหรับการสื่อสาร   ปจจุบันมกีารใช
อินเทอรเน็ต      อีกทัง้การบรรจุความรูตาง ๆ มากมายที่ใชภาษาองักฤษ    ตลอดจนมีการติดตอ
คาขาย  การไปมาหาสู  การคบหาสมาคม  และการทองเทีย่วกบัตางประเทศ  เพราะฉะนัน้จงึเปน
ความจาํเปนทีทุ่กประเทศตองพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ รวมทัง้ประเทศไทยเชนกันที่
ตองใหเยาวชนของเราไดเรียนรูภาษาอังกฤษ เพื่อใชภาษาในการสือ่สาร คบหาสมาคมรวมกับ
ประเทศตาง ๆ  ซึ่งจะสงผลถึงความเชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจ  ขอมูลขาวสาร   ความรูของประเทศ
ตอไปดวย (จาตุรนต  ฉายแสง  2548,  อางถงึใน  บลัลังก  โรหิตเสถียร  และ นงศิลินี  โมสกิะ  
2549)  ในสถานการณปจจุบันของโลกเปนโลกแหงความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งสอดคลอง
กับคํากลาวของ  รุง  แกวแดง  (ม.ป.ป. : ไมปรากฏเลขหนา,  อางถงึใน  มานพ  พุมจิตร 2544 : 1)   
วา  การเปลีย่นแปลงของโลกที่เกิดขึ้นเปนการกาวสูยุคใหมทีเ่รียกวา  โลกไรพรมแดนและยุคขอมลู
ขาวสาร  ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งทีไ่ดรับกระทบกระเทือนโดยตรง  จงึตองใหประชากรรูจัก
ปรับเปลี่ยนตนเองใหเหมาะสม   เสริมสรางศักยภาพเพื่อการดํารงชพีแหงตนใหเปนบุคคลที่ไดรับ
การยกยองวา เปนผูพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสอดคลองกบัแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) ที่กําหนดวา  การศึกษาเปนการพฒันาคนใหสมดุลทั้งปญญา  จิตใจ  และ
สังคมในดานความคิด   คานิยม    และคณุธรรมของบุคคลใหเปนพลเมืองด ี       มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  ปจจัยที่มีความสาํคัญในการพัฒนาบุคลากร  คือใหมีความพรอมที่จะรับ-ส่ือสาร
อยางมีความรูความเขาใจสารสนเทศตาง ๆ  เปนอยางดี  เพื่อเปนการพัฒนาประเทศไดรวดเรว็
แนนอนยิ่งขึน้ และในการปฏิรูปการศึกษาและการพฒันาการศึกษาตามนโยบายพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแหงชาติ  (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
2547 : 13)  หมวด 4  มาตรา 24  ไดระบุวา  การจัดกระบวนการเรียนรูจัดเนื้อหาสาระและกจิกรรม
ใหสอดคลองกบัความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคล  ให
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ฝกทักษะกระบวนการคิด     จัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ       จากการฝกปฏิบตัิ
ใหทาํได  ฝกเปน  ทาํเปน  รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  ในแผนการศึกษาแหงชาติ  
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 ข : ไมปรากฏ
เลขหนา)   กลาวถึงวิสัยทศันการพัฒนาการศึกษาในอนาคตวา  ควรพัฒนาคนไทยใหมีความรู
ความสามารถและทักษะที่จาํเปนตอการดํารงชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน  คอืตองมีความรู
ภาษาตางประเทศเปนอยางดีโดยเฉพาะภาษาองักฤษ     รูเทาทนัการเปลี่ยนแปลงและเปนผูรอบรู
ในความสัมพนัธเชื่อมโยง   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบนั  มิไดมุงเนนในดานเนื้อหา
อยางเดยีว    แตมุงที่ความสามารถในการสื่อสารได   ผูสอนจึงจาํเปนตองจัดกิจกรรมทางภาษาขึ้น
ในหองเรียน    เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสใชภาษาไดอยางแทจริงตามระดับความสามารถของตน       
กิจกรรมเปนปจจัยสําคัญของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  เพราะผูเรียนจะตองใชกิจกรรมเพื่อ
การแสดงออกทางภาษาไมวาจะเปนการฟง  การพูด  การอานและการเขียน   การนํากจิกรรมทาง
ภาษามาฝกฝนทกัษะทางภาษา  จะทาํใหผูเรียนมีความสนุกสนานไมรูสึกเบื่อหนายในการเรียน
และไดรับความรูโดยไมรูตัว  (กลาหาญ  ชไนเดอร ม.ป.ป. : 40)   
 เบิรน  (Bern 1984,  อางถึงใน  สํานกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา  2547 : 47)        
ผูเชี่ยวชาญในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไดอธิบายถงึทัศนะประการหนึ่งวา  
ภาษา  คือ  การมีปฏิสัมพนัธ  ซึ่งเปนกจิกรรมระหวางบคุคล  และมีความชัดเจนในความสัมพันธ
ทางสังคม  ซึง่การศึกษาภาษาจะถูกมองที่การใชงาน  บทบาทหนาทีข่องภาษาในบริบท  รวมกบั
บริบทของภาษาและสังคม  หรือสถานการณวาใครเปนผูพูด  บทบาทหนาทีท่างสังคมของเขาคือ
อะไร  และทาํถึงพูด 
 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  พบวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนกิจกรรมทีจ่ัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  มุงเนนเพิม่เติมจาก
กิจกรรมที่ไดจดัใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8  การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม
รวมกบัผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกจิกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนดัและความสนใจอยางแทจริง  
การพัฒนาที่สําคัญคือ การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย 
สติปญญา อารมณ และสังคม ใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวนิัย  และมีคุณภาพ 
ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม  (กระทรวงศึกษาธกิาร, กรมวิชาการ 
2546 ข :1)   

 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก : 11-14)  กลาววา  กิจกรรมไมใชเนื้อหา
สาระของวิชาตอเนื่องในระดับช้ันตาง ๆ  กิจกรรมเปนการฝกปฏิบัตทิี่จบลงในระยะสั้น ๆ  จะจดั  
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กิจกรรมในชัน้ใดก็ได   กิจกรรมจึงมิใชการสอนเนื้อหาและวัดความรู  แตเปนงานทีโ่รงเรียนจะตอง
ปลูกฝงนิสัยอนัพงึประสงคใหแกนกัเรียน  กิจกรรมในโรงเรียนแยกออกเปน 2 ลักษณะ คือ          
กิจกรรมการเรยีนการสอน เปนกิจกรรมทีค่รูจัดขึ้นเพื่อประกอบความเขาใจของเนื้อหาในบทเรยีน  
และกิจกรรมนกัเรียน เปนกจิกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวาง 
ที่นอกเหนือ ไปจากหลักสตูรเนื้อหาทีก่ําหนดไวในบทเรยีน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่มุงสงเสริมพฒันาผูเรียนเพิ่มเตมิจากกลุมสาระ
การเรียนรู  8 กลุม  ใหผูเรียนรูจักตนเอง  คนพบความสามารถ  ความถนัดของตนเอง  เพื่อการ
พัฒนาใหเต็มศักยภาพ  เปนประโยชนในการประกอบสมัมาชพี  เปนผูมีระเบียบวนิยั  ศีลธรรรม 
จริยธรรม  รูจกับทบาทหนาที่  ความรับผิดชอบ  การบาํเพ็ญประโยชนในชมุชน  สังคม  ประเทศชาติ  
และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธกิาร, กรมวิชาการ 2546 ข : 1) 

 จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษาโดยใช    
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เชน  งานวิจัยของ สุนนัท   ศิริวรรณ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย
เร่ือง     การพัฒนากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนตน   โรงเรียนทายางวทิยา    จังหวดัเพชรบุรี   พบวา   กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารที่สรางขึ้นมีประสิทธภิาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว   และนักเรียนชมุนุมภาษาองักฤษมีความคิด
เห็นวา กิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารเปนกจิกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนสามารถ
ทํางานเปนกลุมเปนหมูคณะไดดี  นักเรยีนไดรับความสนกุสนานเพลิดเพลินและชอบภาษาอังกฤษ
เพิ่มข้ึน   

 ดังนัน้  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจงึมคีวามสาํคัญตอ
การพัฒนาผูเรียนใหไดรับประสบการณทีห่ลากหลาย  เห็นคุณคาขององคความรูตาง ๆ  รูจักและ
เห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  มวีุฒิภาวะทางอารมณ  คนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
พัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  คานิยมในการดําเนินชีวิต  เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 จากผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ พบวา  ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่า  คือ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  37.92  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  2547 : ไมปรากฏเลขหนา)   ปญหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของไทยที่ผานมา  เนนเรื่องไวยากรณ  การทองจาํมาก ในขณะเดียวกันเรียนโดยใช
วิธีการสื่อสารนอยมาก ซึ่งอาจเปนขอจํากดัเรื่องขาดแคลนครู  ส่ือการเรียนการสอน  ดังนัน้ ส่ิงที่
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ตองสงเสริมปรับปรุงคือ เปลี่ยนวธิีการพฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางจริงจัง  
(จาตุรนต ฉายแสง  2548, อางถงึใน บัลลังก   โรหิตเสถียร  และนงศิลินี  โมสิกะ  2549)    

 โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  เปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามญัศึกษา  ขนาด
เล็ก      ในสงักัดสํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ     ซึ่งจัดการศกึษาใหกับพระภิกษุสามเณร
โดยเฉพาะ  มกีารจัดการเรียนการสอน  2  ชวงชัน้คือ  ระดับชวงชัน้ที่ 3  และชวงชัน้ที่ 4  นกัเรียน
สวนใหญมาจากครอบครัวเกษตรกร  ซึ่งดอยโอกาสในการศึกษา มีแรงจงูใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษในหองเรียนและการใชภาษาอังกฤษในชีวติประจําวนันอยมาก เนื่องจากใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนมโีอกาสใชภาษาอังกฤษ   คือ  โรงเรียนวัดสริิกาญจนาราม     ตั้งอยูใน
บริบทของแหลงทองเทีย่ว  ซึ่งองคกรโกบอล    เซอรวิส   คอรป   (Global Service Corps)   นาํ
ชาวตางชาติมาศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม   โดยมาศึกษาพระพุทธศาสนาและจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนวัดสริิกาญจนารามเปนประจาํ       แตนักเรียนไมสามารถพูดสื่อสารกบั
ชาวตางชาติไดอยางคลองแคลว  จึงเปนเหตุทาํใหนักเรียนขาดความสนใจและแรงจูงใจที่จะเรียน
ภาษาอังกฤษ    การเรียนการสอนเนนหนักในเรื่องการทองจาํคําศัพท  หลกัไวยากรณ   และครู
สวนใหญยังใชการสอนแบบบรรยายใหจาํ ไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพฒันาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  การนาํไปใชและการแสวงหาความรูดวยตนเอง     อีกทั้งผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาต ิ  อยูในระดับต่ํา   คือ  มนีกัเรียนที่ผาน  คิดเปนรอยละ  
3.33   และมนีักเรียนไมผาน คิดเปนรอยละ 96.67  และทางดานผลการเรียนรูของนักเรียนในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิชาภาษาอังกฤษของนกัเรียนชวงชั้นที ่ 3  ปการศึกษา  2547  
พบวา  มีผลการเรียนรูวิชาภาษาองักฤษอยูในระดับตํ่า  คือ  สอบไดระดับ  0,1,2  เทากับ  37.83,  
19.82,  16.22  คิดเปนรอยละ 77.64 และผลการเรียนระดับ 3,4  เทากับ  16.12,  9.91  คิดเปน
รอยละ 22.52  

 ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูสอนในโรงเรียนวัดสริิกาญจนาราม สังกัดสํานักงาน
พระพทุธศาสนาแหงชาติ  เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1  ไดวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึน้  
พบวา     นักเรียนมีผลการเรียนรูในรายวชิาภาษาอังกฤษต่ํา  และไมสามารถสื่อสารภาษาองักฤษ
ในระดับพืน้ฐานได  เนื่องจากไมมีการฝกทักษะการใชภาษาองักฤษในระดับพืน้ฐาน  จากการ
สัมภาษณ  รัชณีพร    จาวร ุ งวณิชสกุล  (2548)   หวัหนากล ุ มสาระการเรียนร ู ภาษาตางประเทศ      
โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  กลาววา  การที่นกัเรยีนเกิดความร ู สึกไมอยากเรียนภาษาองักฤษและไม
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได  เพราะครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมหลากหลาย
และไมมีการฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน   ดังนั้นครูจงึตองจัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอนใหสอดคลองกับเนื้อเร่ืองที่กาํลังเรียน       และใหมีการฝกทกัษะการใชภาษาองักฤษเพือ่ให
นักเรียนเกิดความสนกุสนานกบัการเรียนมากยิง่ขึน้       ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการใชภาษาองักฤษ  มวีิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบตาง ๆ มากมายที่
สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เชน  แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร  ซึง่เปนวิธกีารสอนที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทีจ่ะใชภาษาในสภาพที่แทจริง 
และสามารถใชภาษาไดเหมาะสมกับสภาพทางสงัคมของภาษา  แนวคิดเกี่ยวกบัการสอนแบบ
มนุษยนยิม  ที่เนนองคประกอบดานตวัผูเรียนเปนสําคญั    แนวคดิเกี่ยวกับวิธกีารสอนทีเ่นนครู
เปนศูนยกลาง  เปนตน  (สุมติรา  อังวัฒนกุล  2535 ก : 196)  การจัดกิจกรรมพิเศษทางการเรียน
ภาษา  จะเปนสิ่งที่ชวยขจัดปญหาความรูสึกเบื่อหนายไดเปนอยางด ี โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญ 
ๆ คือ  กิจกรรมที่จัดในช่ัวโมงเรยีน  ที่ควบคูไปกับบทเรียน  เชน  เพลง  เกม  เปนตน  และกิจกรรมที่
จัดนอกหองเรยีน  เชน  ชมุนุมภาษาอังกฤษ  เปนตน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
2545 ค : 27)  ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจยัของ  สุนันท  ศิริวรรณ  (2544 : บทคัดยอ)  ที่ศกึษา
เร่ือง  การพัฒนากจิกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนตน  โรงเรียนทายางวิทยา  จงัหวัดเพชรบุรี    ผลการวิจัยพบวา  กิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสารเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนกัเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการใช
ภาษาอังกฤษ  สงเสริมใหมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค  กลาแสดงออกในทางที่ถกูตอง และสงเสริม
ใหนักเรียนมีโอกาสใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสาร    ผูวจิัยตระหนักถงึปญหาดังกลาวและ
เพื่อสนองตอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2544  ที่กาํหนดใหกิจกรรมเปนสวน
สําคัญสวนหนึง่ของหลกัสูตร  จึงมีความสนใจที่จะจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ  โดยคาดหวงัวา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษที่
ผูวิจัยสรางขึ้นตามความสนใจและความตองการของผูเรียนจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะทาํใหผูเรียนมี
ความสุขในการเรียนและมุงสงเสริมใหเกิดทักษะทัง้ 4 คอื  ทักษะการฟง   การพูด   การอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษ     เพื่อใหและสามารถนําไปใชในชีวิตประจาํวนัทัง้ในหองเรียนและนอก
หองเรียน   

 
กรอบแนวคดิที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  ผูวิจยัไดทาํการศึกษาคนควาจากแนวคิดและงานวิจยั
ตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี ้  คือ  ดาํรง  
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ประเสริฐกุล  (2542 : 40)  กลาววา  การสรางกิจกรรมนักเรียนจะตองยึดจุดมุงหมายในการจัด
การศึกษาเปนประการสําคญัและอยูในความดูแลของโรงเรียน  โดยผูบริหารโรงเรียนหรอืครู
อาจารยเปนผูใหคําปรึกษาและประเมินผล  ทัง้นี้จะตองยึดหลกัประชาธิปไตยในการทาํกิจกรรม
ตาง ๆ ดวย  การจัดกิจกรรมในโรงเรียนจะตองคํานงึถงึความแตกตางของผูเรียน  กจิกรรมนักเรียน
เปนการพัฒนาคุณลักษณะในตัวนกัเรียนใหสมบูรณมากกวาในดานความรู   เนื้อหาวิชาการ  มุงที่
ความสนใจ  ความถนัดและความตองการ โดยยึดเอาเด็กเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรม  กรม
วิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ (2546 ข : 1)      ไดกลาวถงึแนวคิดเกี่ยวกับการพฒันากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนวา จะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงใหเหมาะสม โดยมุงเนนใหกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ของสถานศึกษาเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติจริง  โดยการศึกษา  วเิคราะห  วางแผน  
ปฏิบัตติามแผน     การทํางานเปนกลุมและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพฒันาอยางตอเนื่อง     ตาม
ลักษณะความพรอม    ความตองการและความเปนไปไดในการปฏิบัติตามดุลยพนิิจของ
สถานศกึษา และมีการกาํกบัดูแลอยางจรงิจัง   สวนในเรื่องของขัน้ตอนในดําเนนิการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนนั้น  เพือ่ใหเกิดความเขาใจกันและกันในการศึกษาหาความรูและการถายทอด
วิทยาการตาง ๆ  แกกัน กรมวิชาการ   กระทรวงศกึษาธิการ (2545 ก : 11-12)  ไดกลาววา  มี  7 
ข้ันตอน  คือ   1) ประชุมชี้แจงคณะครู   ผูเรียน  ผูปกครอง  เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  2) พิจารณาวิสัยทัศนของสถานศึกษา  
3) สํารวจขอมลูความพรอมของสถานศึกษา ชุมชน  และทองถิ่น  สภาพปญหาและความตองการ
ของผูเรียน  4) รวมกันวางแผนระหวางคณะครู   ผูเรียนและผูเกี่ยวของ    จัดทําแผนงาน    
โครงการปฏิทนิปฏิบัติงาน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ทกุภาคเรียนและเสนออนุมัต ิ   5) ปฏิบตัิ
กิจกรรมตามแผนงาน  โครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงาน       กิจกรรมพฒันาผูเรียนทีก่ําหนดไว   6) 
นิเทศ  ติดตาม  และประเมนิผลการปฏิบตัิงาน   7) สรุป  รายงานผลการปฏิบัติงาน    

 นอกจากนี้ผูวจิัยไดศึกษาคนควาจากแนวคิดและงานวิจยัของ ทัศนยี วราศิริพงษ  
(2532 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง  แบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาองักฤษ  ในระดบั
มัธยมศึกษาตอนตน  โดยมข้ัีนตอนการวิจยั  ดังนี ้ 1) ศกึษาวิเคราะหหลักสูตรและจุดมุงหมายของ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  2) พัฒนากจิกรรมเสริมหลักสูตร จํานวน  10 กจิกรรมใหสอดคลอง
กับ   จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3) การทดลองใชกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับ
นักเรียนกลุมตัวอยาง  4) ประเมินผลกจิกรรมเสริมหลกัสูตรวิชาภาษาอังกฤษโดยการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์  วัดเจตคติและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษ  ผลการวิจยัพบวา  นักเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวานกัเรียน
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ในกลุมควบคมุ  อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  0.05  นักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคมุ
มีเจตคติตอวิชาภาษาองักฤษไมแตกตางกัน  นักเรยีนในกลุมทดลองมีความคดิเห็นวากิจกรรม
เสริมหลักสูตรวิชาภาษาองักฤษมีความเหมาะสมมาก  ในดานอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม  การจดั
กิจกรรม  เวลาและสถานที่  อุปกรณการจัดกิจกรรมและไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรวิชาภาษาองักฤษทัง้  10 กจิกรรม   สูงกวานักเรยีนในกลุมควบคุม  และประเทือง  
แมลงภู  (2537 : บทคัดยอ)  ทาํการวิจัยเรื่อง การนําเสนอโครงการจดักิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  เขตการศึกษา 6  โดยมีข้ันตอนการวิจัย ดงันี ้   1) ศกึษา
หลักสูตร  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ   2) สราง
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  เพื่อสํารวจปญหาและความตองการกิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษ  
วิเคราะหขอมลูโดยการหาคารอยละและคาความถี่ของขอความที่ปรากฏในปญหา  ซึ่งผลการวิจยั
พบวา  ปญหาที่พบมากที่สุดในการจดักิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ในเขตการศึกษา 6 คือ การที่ไมมกีารวางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษลวงหนา
ตลอดภาคการศึกษา  อีกทัง้นักเรียนและครูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ
ตองการใหมีการจัดกิจกรรมในดานการสงเสริมการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  และการ
สงเสริมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น   3) พัฒนาโครงการจดักิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  เขตการศึกษา 6  โดยนําผลที่ไดจากการวิเคราะหความ
ตองการในการจัด  กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษอันดับที่หนึ่ง  สองและสามของกจิกรรมประเภท
สงเสริมการฟง  การพูด  การอานและการเขียน  และกจิกรรมสงเสรมิการเรียนรูวชิาภาษาอังกฤษ
อ่ืน ๆ มาสรางเนื้อหาสาระของโครงการกจิกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ  จํานวน  16 กิจกรรม    4) 
ประเมินโครงการ  โดย ผูเชีย่วชาญจาํนวน  10 ทาน  เครื่องมือที่ใชคอื  แบบประเมนิโครงการ  ผล
การประเมนิโครงการ  พบวา  รอยละ  98.81  ของผูเชีย่วชาญมีความเห็นวา  โครงการจัดกิจกรรม
ชุมนุมภาษาองักฤษ  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน   เขตการศึกษา 6    มีความเหมาะสม
สามารถนําไปใชในชั่วโมงกจิกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษได  และสุนนัท   ศิริวรรณ   (2544 : 11-13)  
ทําการวิจยัเรือ่ง  การพฒันากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน     โรงเรียนทายางวทิยา  จงัหวัดเพชรบุรี  โดยมีข้ันตอนการวิจัย  ดงันี ้     1)  
ศึกษาขอมูลพืน้ฐานเพื่อสํารวจความตองการกิจกรรมในกิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษ  วิเคราะห
ความตองการและวิเคราะหหลักสูตร  2) พฒันากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย
สรางตารางกาํหนดกจิกรรม  สรางกจิกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       ทดลองใช
กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักเรียน  3 คน  และนักเรียนกลุมเล็กที่ไมใชกลุม
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ตัวอยาง และหาประสทิธิภาพ  E1/E2      3) ทดลองใชกิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารกบั
นักเรียนกลุมตัวอยาง           4) ประเมนิกิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารโดยหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80   และสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรยีนกลุมตัวอยางทีม่ีตอการเขา
รวมกจิกรรมชมุนมุภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร ผลการวิจัยพบวา กจิกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารที่ผูวิจัยสรางขึ้นมปีระสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และนักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษมี
ความคิดเห็นวา    กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน
สามารถทํางานเปนกลุมเปนหมูคณะไดดี ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินและชอบภาษาอังกฤษ
เพิ่มข้ึน   
  จากการศึกษางานวิจยัขางตน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย  เร่ือง
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที่ 
3  ประกอบ ดวย 4 ข้ันตอน  ดังนี ้
  ข้ันตอนที ่1 ศึกษาขอมูลพืน้ฐานและความตองการ   ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับกจิกรรมพัฒนาผูเรียน   ศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ  เนื้อหา  
ลักษณะการวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเรียนจากนกัเรียน  ศึกษาความตองการในการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  จากผูทีเ่กี่ยวของไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ครูผ ู สอนภาษาอังกฤษ ครูทีป่รึกษาในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ผูเชีย่วชาญ 
  ข้ันตอนที ่2 การพัฒนาและหาประสทิธภิาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยดําเนนิการ
สรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับราง ซึง่ประกอบไปดวย ชื่อกิจกรรม วตัถุประสงค ลักษณะกิจกรรม  
เนื้อหากิจกรรม  วิธีการดําเนนิการ อุปกรณ การประเมินผลกิจกรรม จากนัน้ประเมินกจิกรรม
พัฒนาผูเรียนฉบับราง โดยนาํไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาความสอดคลองและแผนกิจกรรม 
(IOC) แลวนาํมาปรับปรุงแกไข จากนัน้นํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับรางไปหาประสทิธิภาพ  E1/E2

ข้ัน  Individual  Tryout  แลวปรับปรุงแกไข  จากนั้นนําไปหาประสทิธิภาพขั้น  Small  Group 
Tryout   และนําไปปรับปรุงแกไข 
  ข้ันตอนที ่3 ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรยีนชวงชัน้ที ่3  โรงเรียนวัดสริิกาญจนาราม   จํานวน  30 คน  และหา
ประสิทธิภาพแบบ  Field  Tryout 
  ข้ันตอนที ่4 ประเมินและปรับปรุงแกไขกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษฉบับรางที่พฒันาขึน้  โดยการหาประสทิธิภาพตามเกณฑ  75/75  และสอบถาม
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ความคิดเหน็ของนักเรียนกลุมตัวอยางทีม่ตีอกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

และความตองการ 

 ขั้นตอนที่ 2 
พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมพัฒนา  ผูเรียน 

 ขั้นตอนที่ 3 
ทดลองใชกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนฉบับราง 

 ขั้นตอนที่ 4 
ประเมินผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมฉบับ
ราง 

  - ทดลองใชแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  
โรงเรียนวัดสิริกาญจนา
ราม  จํานวน  30 คน 
และหาประสิทธิภาพ
แบบ Field Tryout 

 - ประเมินทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ 

- ประเมินความ
คิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

  
 

- สรางกิจกรรมพัฒนา        
ผูเรียนฉบับราง             
ซ่ึงประกอบดวย 

 ช่ือกิจกรรม 
 วัตถุประสงค 
 ลักษณะกิจกรรม 
 เนื้อหากิจกรรม 
 วิธีดําเนินการ 
 อุปกรณ 
 การประเมินผลกิจกรรม  

   
 เสนออาจารยที่ปรึกษาและ

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบหา
ความสอดคลองและแผน
กิจกรรม (IOC) 

  
ปรับปรุงแกไข  

 
 หาประสิทธิภาพแบบ  

Individual  Tryout 
 

-   ศึกษาความตองการ
เกี่ยวกับรูปแบบ  
เนื้อหา  ลักษณะ  การ
วัดและประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษจาก
นักเรียน 

- ศึกษาความตองการใน
การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและ
รูปแบบการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ จากผูที่
เกี่ยวของไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน    
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ    
ผูเช่ียวชาญ 

 
ปรับปรุงแกไข 

 
ประสิทธิภาพแบบ 

Small  group  Tryout 

 
 

 
ปรับปรุงแกไข 

 
 
แผนภูมิที่  1   กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย 

ผลการประเมิน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เพื่อสงเสริมทักษะการใช   

ภาษาอังกฤษ  ที่มีประสิทธิภาพ 

ผาน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาขอมลูพืน้ฐานและความตองการในการพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ

สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรบันักเรียนชวงชั้นที ่3   
 2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรยีนชวงชัน้ที ่3  ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 75 / 75 
 3. เพื่อทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3   
 4. เพื่อประเมนิและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรยีนชวงชัน้ที ่ 3  ในดานความสามารถในการฟง  พูด  อาน  เขียน
ภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
 
ขอคําถามการวิจัย 

 1. ขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3    เปนอยางไร 

 2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนกัเรียนชวงชั้น
ที่ 3  ประกอบดวยอะไรบาง  และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75 / 75  หรือไม 

 3. ผลการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพือ่สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3  เปนอยางไร   

 4. ทักษะการใชภาษาองักฤษ กอนใชและหลังใชกจิกรรมพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน
หรือไม และความคิดเหน็ตอกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนชวงชัน้ที ่3  เปนอยางไร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษที่พัฒนาขึ้น           มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75 / 75 

2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ   กอนและหลังใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากร  ไดแก  นกัเรียนชวงชัน้ที ่ 3    คือช้ันมัธยมศึกษาปที ่  1-3     โรงเรียน

วัดสิริกาญจนาราม  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  95 คน  ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา  
2548 

2. กลุมตัวอยาง  ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  จํานวน  30 
คน  ซึง่สมคัรเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ ปการศึกษา  
2548   

3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 
 ตัวแปรตาม  ไดแก  ทกัษะการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษตาม

สถานการณตาง ๆ   
4. เนื้อหาทีน่าํมาใชในการจัดกจิกรรม  เปนเนื้อหาที่เกีย่วกบัสถานการณใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียนโดยนํามาจัดทาํเปนกิจกรรมใหครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทัง้  4 
ดานคือ  ดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  เพื่อใหไดเรียนรูเพิ่มเติมจากกจิกรรม
พัฒนาผูเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูทัง้ 8 กลุม  โดยครอบคลุมในเรื่อง 

1. Greetings / Partings 
2. Introduction 
3. Asking/Giving  Information 
4. Giving/Asking  for  Direction 

5. ระยะเวลาในการใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมทักษะภาษาองักฤษ 
  ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนนิกจิกรรมจํานวน  14 ชั่วโมง  ปการศึกษา  
2548  สัปดาหละ  1 วัน  วนัละ  2 ชัว่โมง   รวม  7  สัปดาห 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  หมายถึง  กระบวนการสรางการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ  ดวยรูปแบบกระบวนการกิจกรรมทีห่ลากหลายตามความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียนในชุมนุมภาษาองักฤษ   โดยดําเนนิการตามขั้นตอน  4  ข้ันตอน  ดงันี้  ข้ันตอนที่ 1  
ศึกษาขอมูลพืน้ฐานและความตองการ  ข้ันตอนที ่ 2  พฒันาและหาประสทิธิภาพของกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ข้ันตอนที่ 3  ทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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เพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ       และข้ันตอนที่  4  ประเมินและปรับปรุงกจิกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
 2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษ   หมายถึง  กิจกรรม
ภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบ  กระบวนการและวิธีการทีห่ลากหลายไดแก  เกม  การสมมติสถานการณ  
เพลง  เปนตน  ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการ
ปฏิบัติจริงในชมุนุมภาษาองักฤษ เพื่อพัฒนาความรู  ความเขาใจ  ความสามารถในการฟง  พูด  
อาน  เขียนภาษาองักฤษ  และความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ   
 3. ทักษะการใชภาษาองักฤษ หมายถงึ คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสื่อสารครอบคลุมทักษะการฟง  พดู  อาน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ในเรื่อง  
Greetings/Partings, Introduction, Asking/Giving Information, Giving/Asking  for  Direction 
 4. ความคิดเหน็ หมายถงึ  คะแนนความรูสึกหรือความนกึคิดที่ไดจากแบบสอบถาม
ของนักเรียนทีม่ีตอการจัดกจิกรรมพฒันาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกบั
บรรยากาศการจัดกิจกรรมและประโยชนจากการจัดกิจกรรม 
 5. ประสิทธิภาพของกิจกรรมพฒันาผูเรียน  หมายถงึ  เกณฑคุณภาพของกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทีท่าํใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวตาม
เกณฑมาตรฐาน  ซึง่ผูวิจยัไดกําหนดไวคอื 75/75 
  75  ตวัแรก  หมายถงึ  ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 75 ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบระหวาง
เรียน 
  75  ตัวหลัง   หมายถึง คาประสิทธิภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในตัวนักเรียน  
คิดเปนรอยละ 75 ของคะแนนทีน่ักเรียนทําไดจากแบบทดสอบหลังเรียน 
 6. นักเรียน  หมายถึง       สามเณรที่เรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1-3          ของโรงเรียน
วัดสิริกาญจนาราม   ในภาคเรียนที ่  2   ปการศึกษา   2548      ที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 
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บทที่  2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจยัเรื่อง การพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  ในครั้งนี้  ผูวิจยัไดศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัที่มีสวน
สัมพันธกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ดังนี ้  คอื      
1)  กิจกรรมพฒันาผูเรียน  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ประกอบดวย   
ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเรียน  ความสาํคัญและความจาํเปนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544   จุดมุงหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอบขายและประเภทของกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  หลักการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  การ
ประเมินผลกจิกรรมพัฒนาผูเรียน บทบาทของผูที่เกีย่วของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ    กิจกรรมชุมชมุหรือชมรม  กิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษ  
ซึ่งประกอบดวย  จุดประสงคในการจัดกจิกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ ลักษณะของกิจกรรมชุมนมุ
ภาษาอังกฤษ    ประโยชนของกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ  การหาประสิทธิภาพของกิจกรรม   2) 
ทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนภาษาอังกฤษ  3) หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสริิ
กาญจนาราม  และ 4) งานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พทุธศกัราช 2544 

 
  พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา  
โดยยึดหลกัวา  ผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมี
ความสาํคัญทีสุ่ด   กระบวนการจัดการศกึษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศกัยภาพ       โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน  คาํนงึถงึความแตกตางระหวางบคุคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การ
เผชิญสถานการณ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลย ี  
กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอการดํารงชวีิตในปจจุบนัของบุคคล  ทาํใหเกิดความยุงยากซับซอน
มากยิง่ขึ้น  จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถกีารดําเนินชวีติใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
คุณคา    มีศักดิ์ศรี  มีความสุขอย ู บนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน 
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  จากจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพฒันาคนไทยใหเปนมนษุยที่
สมบูรณ  เปนคนด ี  คนเกง  และอยูรวมในสงัคมอยางมคีวามสุข  บนพืน้ฐานของความเปนไทยนัน้  
นอกจากนัน้ การพัฒนาผูเรียนทกุคนใหมีความรูที่เปนพืน้ฐานสาํคัญซึ่งไดกําหนดไวในโครงสราง
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมแลว     หลักสูตรยังไดกําหนดกิจกรรมไวในโครงสรางดวย      โดยมุง
สงเสริมการพฒันาผูเรียนเพิม่เติมจากกลุมสาระการเรียนรู  8 กลุม  ใหผูเรียนรูจกัตนเอง  คนพบ
ความสามารถ  ความถนัดของตนเองเพือ่การพัฒนาใหเต็มศักยภาพ  เหน็คุณคาในการประกอบ
สัมมาชพี  ใหเปนผูมีระเบยีบวินยั  ศีลธรรม  จริยธรรม  รูจักบทบาทหนาที ่  ความรับผิดชอบ การ
บําเพ็ญประโยชนใหชมุชน  สังคม  ประเทศชาติและดํารงชีวิตไดอยางมคีวามสุข 
  กาญจนา   คุณารักษ   (2540 : 342)  กาญจนา  ศรีกาฬสินธ ุ   (2538 : 491)     
และเฟรเดอริค  (Frederick 1959 : 7)  กลาวสอดคลองกันวา  กจิกรรมพัฒนาผูเรียนมีผูเรียก
แตกตางกนัออกไปทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   เชน  กจิกรรมนักเรียน  (Student  
Activities)       กิจกรรมพิเศษ  (Extra  Activities)   กิจกรรมนอกหองเรียน   (Extraclass  
Activities) กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extracurricular  Activities)  กิจกรรมไมมีหลักสตูร 
(Noncurricular  Activities) กิจกรรมกึง่หลักสูตร  (Semicurricular  Activities)   กิจกรรมเสริม
หลักสูตร (Co-Curricular  Activities)   กิจกรรมไมเปนทางการ (Informal  Activities) หลักสูตรไม
เปนทางการ (Informal Curriculum) กิจกรรมกลุม (Group Activities) และในปจจุบนัตาม
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช 2544  ไดใชคําวา  “กิจกรรมพัฒนาผูเรียน”  
(Activities for learners’ development)   แมวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะมีชื่อแตกตางกัน  แต
จุดประสงคในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ยอมเหมือนกนั  คอื  มุงสงเสริมประสบการณของผูเรียนให
กวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อใหการเรียนการสอนตามหลกัสูตรมีความสมบูรณ   

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพฒันาความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ    มุงเนนเพิม่จากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  8 กลุม   การ
เขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกบักิจกรรมที่เลอืกดวยตนเอง
ตามความถนดัและความสนใจอยางแทจริง  การพัฒนาที่สําคัญ  ไดแก  การพัฒนาองครวมของ
ความเปนมนษุยใหครบทกุดาน  ทัง้รางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  โดยอาจจัดเปน
แนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มี
ระเบียบวนิัย  และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนษุยที่สมบูรณ  ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทาํประโยชนเพื่อสังคม  ซึ่งสถานศกึษาจะตองดาํเนนิการอยางมีเปาหมาย  มี
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม    กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน  2 ลักษณะ  คือ 
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1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสรมิและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพฒันาศักยภาพของตนเสริมสราง
ทักษะชีวิต  วฒุิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชงิพหปุญญา  และการเสริมสรางสัมพันธภาพทีด่ี  
ซึ่งผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต    การศึกษาตอและการพัฒนาตนเอง
สูโลกอาชพีและการมงีานทาํ 

2. กิจกรรมนกัเรียน   เปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียน   มุงพฒันา
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคเพิม่เติมจากกิจกรรมในกลุมสาระ     เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกนัคิด 
ชวยกนัทํา  ชวยกนัแกปญหา  เสริมศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที ่  รวมถึงกิจกรรมที่มุงปลกูฝง
ความมีระเบียบวินยั   รับผิดชอบ   รูสิทธิและหนาที่ของตนเอง    แบงตามความแตกตางระหวาง
กิจกรรมไดเปน  2  ลักษณะ 

 2.1 กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน    เปน
กิจกรรมที่มุงการเติมเต็มความรู  ความชาํนาญ  และประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น  
เพื่อคนพบความถนัดความสนใจของตนเอง  เพื่อพฒันาตนเองใหเต็มศักยภาพ  ตลอดจนการ
พัฒนาทักษะของสังคม  และปลูกฝงจิตสาํนึกของการทาํประโยชนเพือ่สังคม 

 2.2 กิจกรรมลกูเสอื  เนตรนาร ี ยวุกาชาด  ผูบาํเพ็ญประโยชน  และรกัษาดนิแดน  
เปนกิจกรรมทีมุ่งปลูกฝงระเบียบวนิัย  กฎเกณฑ  เพื่อการอยูรวมกันในสภาพชวีิตตาง ๆ  นําไปสู
พื้นฐานการทาํประโยชนใหแกสังคม  และวิถีชวีิตในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  ซึ่งกระบวนการจัดใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมลูกเสือแหงชาติ  ยวุกาชาด  
สมาคมผูบําเพ็ญประโยชน  และกรมรักษาดินแดน 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณทีห่ลากหลาย  เกดิ
ความรู ความชํานาญ ดานวิชาการและวชิาชีพ  คนพบความสนใจและความถนดัของตนเองและ
นําความรูและประสบการณไปใชพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพสจุริต  มองเห็นชองทางในการ
สรางงาน  อาชีพในอนาคตไดเหมาะสม   คนพบพัฒนาศักยภาพ   พฒันาบุคลกิภาพ    เจตคติ  
คานิยมที่ดีในการดําเนินชวีติ เสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรม  และมจีิตสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอตนเอง   ครอบครัว   สังคมและประเทศชาติ    ตลอดจนความเปนระเบียบวินยั    คุณธรรมและ 
จริยธรรม  (กระทรวงศกึษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 ข : 3-4)  และไดแบงลักษณะของกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  โดยเสนอในรปูของผังมโนทศันกิจกรรมพฒันาผูเรียน  ดังแผนภูมิที ่  2  หนา  17 
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แผนภูมิที่ 2  ผังมโนทัศนกิจกรรมพัฒนาผ ู เรียน 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  ผังมโนทศันกลุมกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 3. 

ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
มีนักการศึกษาไดใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี ้
ปยนุช   แสงจันทร (2534 : 10)    ใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวา  เปน

กิจกรรมที่จัดใหนกัเรียนภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา  กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนไมเกี่ยวของ
กับวิชาการโดยตรง  การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนไปตามความสมัครใจ  ชวยเติมความรู
และประสบการณที่นอกเหนือจากหลักสตูรกําหนดไว  เพื่อใหผูเรียนไดมีความเจริญทุกดาน  ซึ่ง
สอดคลองกับ  กูด  (Good  1973 : 9)  ทีว่า  กิจกรรมพฒันาผูเรียนเปนกิจกรรมที่นกัเรียนสมัครใจ
ที่เขารวมดาํเนนิการเองโดยความเห็นชอบและสนับสนนุจากอาจารย  และอยูภายใตการควบคุม
ของสถานศึกษา  ไมมีการใหหนวยกิตและคะแนนใด ๆ  เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่เพิ่มพนูความรู 
ตอบสนองความสนใจและความสามารถรวมทัง้เพื่อสงเสริมการเจริญเตบิโตของนักเรียนเพิ่มเติม
จากที่กําหนดไวในหลกัสูตร   

กิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

กิจกรรม
นักเรียน 

กิจกรรม
แนะแนว 

กิจกรรมตาม
ความถนัด
ความสนใจ 

กิจกรรม
สรางสรรค
สังคม 

รักษา    
ดินแดน 

ผูบําเพ็ญ
ประโยชน 

ยุวกาชาด 

ลูกเสือ
เนตรนารี 

กิจกรรม
อื่นๆ 

กิจกรรมการ
แสวงหาขอมูลและ

ใช  

กิจกรรมการ
ปรับตัวและ
ดํารงชีวิต 

กิจกรรมการ
ตัดสินใจและ
แกปญหา 

กิจกรรมรูจักและ
เขาใจเห็นคุณคา
ตนเองและผูอื่น 
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เฟรเดอริค  (Frederick 1959 :6)  ใหความหมายของกจิกรรมพัฒนาผูเรียนวา   เปน
กิจกรรมที่โรงเรียนใหนักเรียนเขารวมดวยความสมัครใจ โดยไดรับความเห็นชอบและการสนบัสนุน
จากอาจารย  ไมมีการใหหนวยกิตและคะแนนในการเรยีน 

วัตสัน (Watson 2006) กลาววา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมหรือส่ิงที่นักเรียน
จะตองทํานอกหองเรียน  หรือเปนกิจกรรมหลักสูตรพิเศษที่ใหนักเรียนทําในระหวางเรียน  เพื่อ
ตอบสนองความตองการ  ความสนใจและความแตกตางของนักเรียน 

สมิธ  (Smith 2006) กลาววา กจิกรรมพฒันาผูเรียนเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
ประสบการณ  เพื่อสงเสริมการพฒันาและความเจริญเติบโต  พัฒนาทกัษะและสงเสริมใหนักเรียนมี
ความเปนผูนําในการทํางานรวมกัน    มีความสัมพันธที่ดใีนการทํางานกลุมของนักเรียน    

สุขพัชรา   ซิ้มเจริญ   (2545 : 3)  กลาววา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  หมายถึง  กิจกรรม
ที่จัดอยางเปนกระบวนการ    มีรูปแบบวธิีทีห่ลากหลาย    พัฒนาผูเรียนทัง้ดานรางกาย   จิตใจ  
สติปญญา  อารมณและสติปญญา  มุงสงเสริมเจตคติ  คุณคาชวีิต   สรางจิตสํานกึในธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  ปลูกฝงคณุธรรม  จริยธรรมและคานยิมทีพ่ึงประสงค สงเสริมใหรูจักและเขาใจ
ตนเอง  สามารถปรับตัว  ปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมประเทศชาติและดาํรงชีวติไดอยางมี
ความสุข 

ดํารง  ประเสริฐกุล (2542 : 18)  กลาววา  กิจกรรมพฒันาผูเรียนเปนกิจกรรมที่โรงเรียน
และนักเรียนรวมมือกนัจัดทาํขึ้นทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อสนองความตองการและ
ความสนใจของนกัเรียน   เปนการเสริมสรางประสบการณและความรูใหกับนกัเรียน  โดยการจดั
กิจกรรมจะไมมีการใหคะแนนแตอยางใด 

สุนันท  ศิริวรรณ  (2544 : 20) วะราพร  เจริญสุข (2546 : 20) สุณัฐญา  เหลี่ยมเพ็ง 
(2546 : 13) กรรณิกา  ภูระหงษ (2547 : 14)   ใหความหมายที่สอดคลองกันวา    กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน หมายถึง กิจกรรมทีส่นับสนนุใหนกัเรียนดาํเนนิการเองภายใตการควบคุมของสถานศึกษา 
เพื่อสงเสริมประสบการณชวีิต สนองความสนใจและพฒันาการของผูเรียน  ไมมกีารใหคะแนนทาง
วิชาการ   ใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ 
 กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข : 2)  ใหความหมายของกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนไววา  เปนกจิกรรมที่จดัอยางเปนระบบ  ประกอบดวยรูปแบบกระบวนการวิธกีารที่หลากหลาย    
ใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง    มคีวามหมายและมีคุณคาในการพัฒนาผูเรียน
ทั้งดานรางกาย   จิตใจ   สติปญญา   อารมณ   และสังคม   มุงสรางเสริมเจตคติ  คุณคาชวีิต  
ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พงึประสงค  สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง  สรางจิตสํานึก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
19 

 

ในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม  ประเทศชาต ิ  และ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเรียนทีก่ลาวมาทั้งหมดนี้พอสรุปไดวา  กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมทีม่ีการจัดข้ึนอยางเปนระบบ   ประกอบดวยรูปแบบและกระบวนการที่
หลากหลาย  เพื่อสนองความตองการ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน เปนการเสริมสราง
ประสบการณและความรูนอกเหนือจากทีห่ลักสูตรกาํหนด  ปลูกฝงคณุธรรม  จริยธรรมและคานยิม
อันพงึประสงค โดยไมมหีนวยกิต ไมมกีารใหคะแนนในทางวิชาการและอยูภายใตการควบคุมของ
อาจารยและสถาบนัการศึกษา 

 
ความสาํคัญของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

มีนักวิชาการไดใหความหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้       
กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข : 1)  กลาวไววา    จากจุดหมายของ

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มุงพฒันาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนด ี  คนเกง   และ
อยูรวมสังคมอยางมีความสขุบนพืน้ฐานของความเปนคนไทยนั้น      นอกจากการพัฒนาผูเรียน
ทุกคนใหมีความรูที่เปนพืน้ฐานสาํคัญซึ่งไดกําหนดไวในโครงสราง  กลุมสาระการเรียนรู  8 กลุม
แลว   หลกัสูตรยังไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในโครงดวย  โดยมุงสงเสริมการพัฒนาผูเรียน
เพิ่มเติมจากกลุมสาระการเรียนรู  8 กลุม  ใหผูเรียนรูจักตนเอง  คนพบความสามารถ  ความถนัด
ของตนเอง  เพื่อการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ  เห็นคณุคาในการประกอบสัมมาชีพ  ใหเปนผูมี
ระเบียบวนิัย  ศีลธรรม  จริยธรรม  รูจักบทบาทหนาที่  ความรับผิดชอบ  การบําเพญ็ประโยชนให
ชุมชน  สังคม  ประเทศชาต ิ   และดาํรงชวีิตไดอยางมีความสุข  ซึ่งจาํเปนตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกสวนในสังคมทั้งพอแม  ผูปกครอง  ชุมชน   และภูมิปญญาทองถิ่น 

 ใจจริง   บุญเรืองรอด  (2534 : 35-40)    ไดกลาวถงึความจาํเปนทีต่องจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนวา   กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนเครื่องมอืสงเสริมและขยายความสนใจของนกัเรยีน
แตละคนใหกวางขึ้น สงเสรมิความเปนผูนํา  มีความรบัผิดชอบ  เปดโอกาสใหนักเรียนไดทดลอง
หรือสํารวจความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของตนเอง   นําความรูและทฤษฎีที่เคยเรียน
มาจากหองมาประยุกตใช ชวยใหนักเรยีนรูสึกวาสิง่ที่ตนเองเรียนมานัน้มีความหมายมากขึน้  

   แม็คคาวน  และ สเปนเซอร  (McKown & Spencer, อางถงึใน  วนันอร  มะทา  
2523 : 2)  ไดแสดงความคิดเห็นวา  กจิกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้มีความสําคัญเทากับการจัดการ
เรียนการสอนและยังกลาววา  หลักสูตรและกิจกรรมพฒันาผูเรียนเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได    
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แมจะมีวิธกีาร  อุปกรณและเครื่องมือที่ในการจัดทําทีแ่ตกตางกนั  แตนักเรียนอาจารยเปนบุคคล
กลุมเดียวกันและจุดมุงหมายพืน้ฐานของการศึกษาอันเดียวกนั  นกัจิตวิทยาบางคนใหความเหน็
วา  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชวยใหนกัเรียนใชเวลาวางอยางมีประโยชน  มีเพื่อนมากขึ้น  ชวย
พัฒนาความสามารถพิเศษ  ชวยใหนักเรียนเปนพลเมืองที่ดีและชวยพฒันาบุคลกิภาพ 

   แกลธอรน  และ สเปนเซอร  (Glathorn & Spencer 1986 : 98-100, อางถงึใน  
กาญจนา   ศรีกาฬสนิธุ  2538 : 494-497)  ไดกลาวถงึความสําคัญของกิจกรรมพฒันาผูเรียนวา 
เปนการพัฒนาภาวะผูนาํและความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียน พัฒนาความสามารถใน
การมีปฏิสัมพนัธกับเพื่อนสมาชิก   พฒันาสติปญญา  ความสามารถหลาย ๆ ดาน ไดแก  ทักษะ
การปรับตัวเขากับคนอ่ืน  สรางความสัมพันธใหม ๆ พัฒนาความสนใจใหม ๆ ใหเกิดกับนักเรียน  
ใหนักเรียนมีความกระตือรือรนสูงขึ้น   

 จากความสําคัญที่นักการศกึษาไดกลาวไวขางตนแลว  จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนมีความจาํเปนจะตองจัดใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา   ซึง่กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนสวน
หนึง่ของการศึกษาซึง่ไมสามารถแยกออกจากหลกัสูตรได  และมีความสําคัญตอการจัดการเรียน
การสอน  สงเสริมวิชาการตาง ๆ กิจกรรมพฒันาผูเรียนชวยใหผูเรียนรูจกัตนเอง  คนพบ
ความสามารถ  ความถนัดของตนเอง  เพือ่การพัฒนาใหเต็มศักยภาพ  เห็นคุณคาในการประกอบ
สัมมาชพี  ใหเปนผูมีระเบยีบวินยั  ศีลธรรม  จริยธรรม  รูจักบทบาทหนาที ่ ความรับผิดชอบ  การ
บําเพ็ญประโยชนใหชมุชน  สังคม  ประเทศชาติ  และดาํรงชีวิตไดอยางมีความสุข      รูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชน   

 
จุดมุงหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาในหลาย ๆ ดาน  ซึ่ง
มีนักวิชาการไดกลาวไว  ดงันี ้

ใจจริง   บุญเรืองรอด  (2534 : 29-30)    ไดกลาวถึงจุดมุงหมายทีต่องจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  วา  เพื่อสนองความตองการของจิตวิทยาของนกัเรียน  ซึ่งตองการการยอมรับของ
บุคคลในวัยเดยีวกนั  เพื่อเสริมสรางนกัเรียนเจริญเติบโตไปไดสูงสุด   เพื่อประสิทธิภาพในการให
การศึกษาที่สูงสุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อเปนการเตรียมเด็กใหดํารงชีวิตอยูในสังคมประชาธิปไตย  
เพื่อเสริมสรางการรูจักนาํตนเองและบังคับตนเองได  ปรับตนเองใหเขากับสภาพชีวติและการเปน
นักเรียน  เพือ่สนองความรวมมือกนัทางสังคม  เพื่อใหเด็กไดสนใจกับกิจการของโรงเรียน สราง
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และกระตุนนกัเรียนใหรักสถานศกึษา  เพื่อสรางเสริมใหนักเรียนรูจดัเคารพกฎและคําสั่ง  เพื่อจะ
ไดสํารวจและพัฒนาความสนใจและความตองการของแตละบุคคล   

กาญจนา   ศรีกาฬสนิธุ   (2538 : 501-502)   ไดสรุปจุดมุงหมายของกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนวา เพื่อใหเปนผูมีระเบียบวนิัย  มีความจงรักภักดตีอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  
มีความเขาใจและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีความรับผิดชอบในหนาที่  มี
ความรกัและสามัคคีในหมูคณะ  สงเสริมทักษะ  ความถนัดและความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สงเสริม
พัฒนาการทางรางกายและจิตใจ  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน   

สุนันท  ศิริวรรณ (2544 : 23) กรรณิกา  ภูระหงษ (2547 : 24) ไดกลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกันวา     เพื่อสํารวจความสนใจและความถนัดของ
แตละบุคคลใชเวลาวางใหเกิดประโยชน   สนองความตองการทางจิตวทิยาใหเปนทีย่อมรับของ
กลุม  ชวยใหนักเรยีนรูจักและเขาใจตนเองและใหนักเรยีนมีความสามารถในการแกปญหาและได
เรียนรูไดกวางขวางขึน้  และเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
โดยมุงเนนและพัฒนาคุณภาพของนักเรยีน   

กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ  (2546 ข : 2) ไดกลาววา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนา  ดงันี ้ 

1. พัฒนาองครวมของความเปนมนษุยใหครบทุกดาน  ทั้งรางกาย  สติปญญา  
อารมณและสังคม 

2. พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  โดยมุงเนนเพิม่เติมจากกิจกรรมที่
ไดจัดใหผูเรียนเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทัง้  8 กลุม 

3. เขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เลือกตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
แม็คคาวน  (McKown 1927 : 4-7,   quoted in  Frederick 1959 : 51-52)  ไดสรุป

จุดมุงหมายของกิจกรรมพฒันาผูเรียนวา    เพื่อใหนักเรียนมีความเปนประชาธิปไตย       เพื่อให
นักเรียนมีความรวมมือกนั   เพื่อเพิ่มความสนใจของนกัเรยีน   เพือ่พัฒนาความสามารถพิเศษ  
เพื่อนาํไปใชประโยชนในการเรียน   เพื่อพฒันาใหนกัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  จากจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ  เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาองค
รวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทัง้ในดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ และสังคม  
พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ    เพื่อใหผูเรียนเขารวมปฏิบัติกิจกรรมที่มีความ
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ถนัดและความสนใจ  โดยมุงเนนเพิ่มเตมิจากกิจกรรมที่ไดจัดใหผูเรียนไดเรียนรูตาม  8  กลุมสาระ
การเรียนรู   
 
ขอบขายและประเภทของกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
  แนวคิดในการจัดประเภทและขอบขายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ไดมีนักการศึกษา
ไดจําแนกประเภทและขอบขายของกจิกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี ้
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข : 3)    ไดกลาววา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
ประกอบดวย  กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน  ซึง่สามารถจัดแยกหรือบูรณาการไวดวยกัน
ได  และสามารถจัดไดหลากหลายรูปแบบและวิธีการโดยมีขอบขายดงันี้ 

1. เปนกิจกรรมทีเ่กื้อกูล   สงเสริมการเรียนรู  8  กลุมสาระการเรียนรูใหกวางขวาง
ลึกซึ้งยิง่ขึ้น       ในรูปแบบของการปฏิบตัิตามโครงการ/โครงงาน     ในลักษณะเปนกระบวนการ
เชิงบูรณาการ  โดยยึดหลักคณุธรรม  จริยธรรม  เปนพืน้ฐาน 

2. เปนกิจกรรมทีส่นองความสนใจ  ความถนัด  ความตองการของผูเรียน  ตาม
ความแตกตางระหวางบุคคลในลักษณะชมรม  ชุมนมุ  กลุมสนใจ  เนนการใหผูเรียนเหน็คุณคา
ของวิชาความรู  อาชพี  และการดําเนินชวีติที่ดีงาม  ตลอดจนเหน็ชองทางในการประกอบอาชพี 

3. เปนกิจกรรมทีป่ลูกฝงและสรางจิตสาํนกึในการทาํกจิกรรมทีเ่ปนประโยชนตอสังคม
ในลักษณะตาง ๆ  ใหสามารถจัดการกับชีวติและสังคมได  มีคุณลักษณะที่พงึประสงค  รักและเหน็
คุณคาในตนเองและผูอ่ืน  มีคานิยมในความดีงาม มีวินยัในตนเอง  มีคุณธรรมและจริยธรรม  
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. เปนกิจกรรมทีฝ่กการทาํงานและการใหบริการดานตาง ๆ  ทีเ่ปนประโยชนตอตนเอง  
สวนรวม  เสริมสรางความมีน้ําใจ  เอื้ออาทร  ความเปนพลเมืองดี  และรับผิดชอบตอตนเอง  
ครอบครัวและสังคม  
 จิตรารัตน   โพธิมามกะ  (2523 : 5)  ไดจําแนกกิจกรรมพัฒนาผูเรียนออกเปน  2  
ประเภทใหญ ๆ คือ 
 1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในเชงิวิชาการ  เปนกิจกรรมทีช่วยใหนักเรียนที่สนใจใน
วิชาการทีม่ีอยูในหลักสูตร  ไดรับความรูเพิ่มเติม  สงเสริมและกระตุนความสนใจของนกัเรยีน
ทางดานวิชาการใหมากขึ้น   ไดแก  กิจกรรมชุมนุม  ชมรมหรือสมาคม  เชน ชมรมภาษาองักฤษ  
ชุมนุมวิทยาศาสตร  เปนตน 
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 2. กิจกรรมพิเศษ  เปนลกัษณะการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวมทัง้ทางสงัคม
ภายในสถานศึกษา  สังคมภายนอกหรอืชุมชนใกลเคยีงและหางไกลสถานศกึษา  เปนการบรกิาร
ชุมชน     กิจกรรมเหลานี้สวนใหญจะนําชื่อเสยีงมาสูสวนรวม เปนการฝกหัดใหนักเรียน รูจัก
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  เชน  ชมรมอนรัุกษธรรมชาต ิ กลุมพัฒนาชนบท  เปนตน 
 กอรตั้น  (Gorton 1983 : 410,  อางถงึใน  กาญจนา   ศรีกาฬสนิธุ 2538 : 504)  ได
แบงประเภทของกิจกรรมพฒันาผูเรียนออกเปน  4 ประเภท ไดแก 

1. กิจกรรมนกัเรียนในสวนที่เกีย่วกับการมีสวนรวมในการปกครอง  และการพมิพ  
ไดแก  สภานกัเรียน  หนงัสือพิมพนักเรียน  หนังสือประจาํป และอ่ืน ๆ 

2. กิจกรรมกลุมการแสดง  ไดแก  การละคร  ดนตรี ขับรอง  การโตวาทแีละอ่ืน ๆ 
3. กิจกรรมชมรมและองคกรตาง ๆ เชน ชมรมหมากกระดาน ชมรมถายรูปและอืน่ ๆ 
4. กิจกรรมการกีฬา  เชน ฟุตบอล ปงปอง  เทนนิส  บาสเกตบอล  วายน้ําและอื่น ๆ 
สรุปไดวา  ประเภทกจิกรรมพัฒนาผูเรียนอาจแบงไดหลายประเภทขึน้อยูกับจุดประสงค

ของแตละกิจกรรม  และจัดใหสอดคลองกบัวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน  กิจกรรมแนะแนว  กจิกรรม
นักเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่สงเสริมการเรียนในหลักสตูร  เพื่อตอบสนองความตองการและความ
สนใจและเพื่อสงเสริม  8  กลุมสาระการเรียนรู 

 
หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข : 2)   กลาววา    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มีหลักการจัด  ดังนี ้

1. มีการกาํหนดวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 
2. จัดใหเหมาะสมกับวยั  วุฒิภาวะ  ความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของ

ผูเรียนและวฒันธรรมที่ดงีาม 
3. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู

ตลอดชีวิต  และรูสึกสนุกกบัการใฝรูใฝเรียน 
4. ใชกระบวนการกลุมในการจดัประสบการณการเรียนรู  ฝกใหคิดวิเคราะห  

สรางสรรค  จนิตนาการที่เปนประโยชนและสัมพนัธกับชวีิตในแตละชวงวัยอยางตอเนื่อง 
5. จํานวนสมาชกิมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
6. มีการกาํหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม   สอดคลองกับวสัิยทัศนและ

เปาหมายของสถานศกึษา 
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7. ผูเรียนเปนผูดาํเนนิการ  มีครูเปนที่ปรึกษา  ถือเปนหนาที่และงานประจําโดย
คํานึงถึงความปลอดภัย 

8. ยึดหลักการมสีวนรวม  โดยเปดโอกาสใหครู  พอแม  ผูปกครอง  ชุมชน  องคกร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

9. มีการประเมนิผลการปฏิบัติกิจกรรม  โดยวิธกีารทีห่ลากหลายและสอดคลองกับ
กิจกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ไพโรจน  นาคะสุวรรณ  และวันนอร  มะทา  (2528 : 18)  ไดสรุปหลกัการจัดกิจกรรม      
นักเรียนไววา  ในการจัดกจิกรรมควรใหนักเรียนเลือกเขาตามความถนัดและความสนใจ  ควรให
นักเรียนวางแผนและริเร่ิมดําเนนิการเอง ไมควรนําคะแนนมาเปนสิ่งยัว่ยุในการจัดกจิกรรมนักเรียน 
แตควรใหมีทศันคติที่ดี เห็นคุณคาหรือประโยชนและการไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลนิในการ
เขารวมกิจกรรม   การจัดกจิกรรมนักเรียนทกุประเภทตองมีกติกา  มีระเบียบขอบงัคับ  เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงาน  อยูภายใตการควบคุมดูแลของผูบริหารและสถานศึกษา 

สรุปไดวา  หลักเกณฑในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรจัดใหทุกคนมีสวนรวมใน
กิจกรรม  ความสนใจ  ความถนัดและความสามารถของผูเรียน   ใหผูเรียนไดตระหนักถงึ
ความสาํคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต และรูสึกสนุกกบัการใฝรูใฝเรียนใชกระบวนการกลุมในการ
จัดประสบการณการเรียนรู  ฝกใหคิดวิเคราะห  สรางสรรค  จินตนาการที่เปนประโยชน  อยูภายใต
การควบคุมของผูบริหารและสถานศึกษา 

 
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ถือเปนกระบวนการที่สําคัญที่ใหไดขอมูลมา
เพื่อปรับปรุง    พัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น     เพื่อจะใหไดแนวทางในการจัดครั้งตอไป     
กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ   (2546 ข : 12-13)    กลาววา  การประเมินผลกจิกรรมพัฒนา
ผูเรียนเปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึง่สําหรับการผานชวงชั้นหรือจบหลักสูตร     โดยมีครูที่ปรึกษา
กิจกรรมนกัเรียน  และผูปกครองมีสวนรวมตามแนวประเมินดงันี ้

1. การประเมนิกจิกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม   ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผูเรียนตามจุดประสงคของแตละกิจกรรม โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผล
การปฏิบัติ     กิจกรรมดวยวธิีการที่หลากหลายตามสภาพจริง  ตรวจสอบเวลาการเขารวมกิจกรรม
ของผูเรียนประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดไว  ประเมนิผานจุดประสงคของกิจกรรมเมื่อ
ส้ินสุดปการศกึษา ถาผูเรียนผานจุดประสงคของกิจกรรมและมีเวลาการเขารวมกจิกรรมครบตาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
25 

 

เกณฑที่สถาบันกําหนดใหการประเมินเปน (ผ)  ผูผานการประเมนิการเขารวมกจิกรรม        แตถา
ผูเรียนไมผานจุดประสงคของกิจกรรมและมีเวลาการเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑที่สถาบนั
กําหนดใหการประเมินเปน (มผ) ผูไมผานการประเมนิการเขารวมกจิกรรม   ผูทีม่ีผลการประเมนิ
บกพรองในเกณฑใดเกณฑหนึง่หรือทั้งสองเกณฑ จะเปนผูไมผานการประเมินการเขารวมกิจกรรม  
จะตองซอมเสริมขอบกพรองใหผานเกณฑกอน  จึงจะไดรับการตัดสินใหผานกิจกรรม 

2.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงชั้น   กําหนดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนทุกคนทุกชวงชั้น  มีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
ตามเกณฑที่สถานศกึษากําหนด นําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการเพื่อใหความเหน็ชอบ เสนอตอผูบริหารสถานศกึษาพิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการ
ประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงชัน้ตอไป 

 กาญจนา  ศรกีาฬสนิธุ   (2533 : 505)  ไดกําหนดเกณฑในการประเมินผลกิจกรรม
นักเรียนไวดังนี้ กิจกรรมนักเรียนตอบสนองตอความตองการและความสนใจของนักเรียนเพียงใด  มี
ความเหมาะสมกับระดับช้ัน   วัยและเพศของนักเรียนเพียงใด     นักเรียนสนใจเขารวมกิจกรรม 
มากนอยเพียงใด      ผูบริหาร    ครูและผูปกครองใหความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน
มากนอยเพียงใด  กิจกรรมนักเรียนไดรับความรวมมอืจากทุกฝายที่เกีย่วของเพยีงใด  สงเสริม
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนเพยีงใด   มีสวนพัฒนาความเปนผูนาํ    ผูตามทีด่ี   ตลอดจน
ความรับผิดชอบในการปฏบิัติงานของนกัเรียนเพียงใด 

 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2545 ง : 45)  ไดกําหนดเกณฑการตรวจสอบ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี ้ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงปลูกฝงและสรางจิตสาํนึกของการทาํ
ประโยชนเพื่อสังคมมากนอยเพียงใด  เหมาะสมกับวยัในแตละระดบัช้ันและวฒุิภาวะของผูเรียน
มากนอยเพียงใด  เอื้อตอการสงเสริมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูหรือไม  อยางไร  ตอบสนองตอ
ความตองการ  ความสนใจ  ความถนัดของผูเรียนมากนอยเพียงใด  

 วันนอร  มะทา (2523  : 18-19)   ไดแสดงความคิดเหน็วา  การประเมินผลกิจกรรม
นักเรียนมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะการประเมินจะสะทอนใหเห็นวากิจกรรมนั้นไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม     นอกจากนัน้ยงัเปนการตรวจสอบความสนใจ    ความตองการ
และขอบกพรองตาง ๆ  ของสมาชกิ   การประเมินผลควรจะทาํหลาย ๆ วิธี  เพื่อจะใหไดขอมูลใกล
ความเปนจริงมากที่สุด   

 เอกรินทร  ส่ีมหาศาล (2546)   ไดกลาวถงึการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเรียนไววา 
มีวิธีการประเมิน  ดงันี้    ผ ู ที่รับผิดชอบกจิกรรมจะประเมินผลการปฏบิัติของผูเรียนตามจุดประสงค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
26 

 

ที่กาํหนดไวในแตละกจิกรรมโดยดจูากพฤตกิรรม  การปฏิบัติกิจกรรม  การลงมือดําเนนิกิจกรรม
ตามทีก่ําหนด      ดูผลงานของนักเรียนทีป่ฏิบัติมีคุณภาพมากนอยเพียงใด     ซึง่ตองอาศัยวธิีการ
ที่หลากหลายตามสภาพจรงิ  นอกจากนัน้ผูที่รับผิดชอบกิจกรรมจะตองคอยตรวจสอบในเรื่องการ
ใชเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑทีส่ถานศึกษากําหนดหรือไม       เมื่อผูเรียน
ไดเรียนรูไปในระยะหนึ่งแลว   ผูรับผิดชอบในหลักสูตรกิจกรรมตองจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมผูเรียน เพื่อสรุปความกาวหนาในสภาพของการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรยีนในแตละระยะ 
แลวรายงานผลการประเมนิใหผูปกครองทราบทุกกิจกรรมโดยทาํการประเมินตามจุดประสงคที่
สําคัญของกิจกรรมแตละกิจกรรมที่เด็กเขารวม และนําผลการประเมินนัน้ไปรวมกับการประเมนิ
การรวมกจิกรรม ในชวงปลายภาคอีกครั้งหนึ่งเพื่อตัดสินผลการรวมกิจกรรมเมื่อส้ินสุดการศึกษา  
การประเมนิกจิกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้ใหใช  ผ  หมายถงึ  ผานเกณฑมาตรฐาน  และ มผ  หมายถงึ  
ไมผานเกณฑมาตรฐาน 

 สรุปไดวา  การประเมินผลกจิกรรมพัฒนาผูเรียนมีความจําเปนอยางยิง่  เนื่องจากวา  
ผลการประเมนิจะเปนตัวบงชี้ไดวา กิจกรรมนั้นประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงคมากนอยเพยีงใด  
และเปนการประเมินเพื่อใหทราบขอบกพรอง  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ ถาผูเรียนผานจดุประสงคของกิจกรรมและมีเวลาการเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ
กําหนดใหการประเมินเปน (ผ) ผูผานการประเมินการเขารวมกิจกรรม  แตถาผูเรียนไมผาน
จุดประสงคของกิจกรรมและมีเวลาการเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑที่สถาบันกําหนดใหการ
ประเมินเปน (มผ) ผูไมผานการประเมินการเขารวมกิจกรรม  ผูทีม่ีผลการประเมินบกพรองใน
เกณฑใดเกณฑหนึ่งหรือทัง้สองเกณฑ จะเปนผูไมผานการประเมนิการเขารวมกจิกรรม  จะตอง
ซอมเสริมขอบกพรองใหผานเกณฑกอน  จงึจะไดรับการตัดสินใหผานกิจกรรม 

 
บทบาทของบุคลากรที่เกีย่วของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2545 ก : 6 -11)  กลาววา  ในการดําเนนิการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิผล จาํเปนอยางยิง่ที่จะตองกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร
ที่เกีย่วของ  สถานศกึษาจะสามารถนาํไปปรับปรุงปฏิบัติตามความเหมาะสมและความพรอมของ
แตละสถานศกึษา คือ 
 บทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานควรมีบทบาทในการใหความเห็นชอบ มสีวน
รวมในการกําหนดนโยบาย  เปาหมายและการดําเนนิการจัดกจิกรรมของสถานศึกษาในดานการ
จัดหางบประมาณ  สนับสนุนวัสดุภัณฑตาง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรม  เปนวิทยากรและแนะนํา
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วิทยากร ใหคาํปรึกษาและสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิน่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มกีาร
ประสานสัมพนัธกับแหลงการเรียนรู  สถานประกอบการ แหลงวทิยาการตาง ๆ และเปนแหลง
ศึกษาดูงานตามความตองการของผูเรียนในแตกิจกรรม 
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการดําเนินการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
โดยการศึกษาหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กําหนดระเบยีบและหลักเกณฑการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน กาํหนดและมอบหมายบุคลากรที่
เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีการนิเทศและติดตามการจัดทาํแผนงาน  โครงการ  
ปฏิทินงานของหวัหนาหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน      สงเสริมสนับสนนุใหมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 บทบาทของหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองดําเนนิการสํารวจขอมลูความพรอม ความตองการ

และสภาพปญหาของสถานศึกษา  ชุมชน  ทองถิน่  และผูเรียน  เพือ่เตรียมความพรอมในการจดั
กิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการและปญหาของผูเรียน   ประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อรวมกันกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและปญหา
ของสถานศึกษา   ชุมชน   ทองถิน่และผูเรียน   จัดทาํและรวบรวมแผนงาน โครงการ  ปฏิทนิงาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยกําหนดเปนรายภาคเรียน  หรือรายปการศึกษาหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดและเสนอขออนุมัติตอผูบริหารสถานศึกษา  มหีนาที่ใหคําปรึกษา    เพื่อชวยใหดําเนนิจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ         ประสานงานและอาํนวยความสะดวกใหการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาํเนนิไปดวยความเรียบรอย และนิเทศติดตามใหเปนไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน การวัดและประเมินผลของสถานศกึษา รวบรวมผลการ
ประเมินการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากครูที่ปรึกษากจิกรรมตลอดจนปญหาและอปุสรรคในการ
จดักิจกรรม และนําเสนอแนวทางในการพฒันาการจดักิจกรรมพฒันาผูเรียนตอผูบริหารสถานศกึษา 

 บทบาทของครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ครูที่ปรึกษากจิกรรมพัฒนาผูเรียนตองปฐมนิเทศใหผูเรียนเขาใจเปาหมายและวิธีการ
ดําเนนิการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน      จดัใหผูเรียนเลอืกตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนที่เปนสมาชกิของกิจกรรมรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนงาน/
โครงการและปฏิทินการปฏบิัติงานอยางอสิระ ประสานงานและอํานวยความสะดวกในดาน
ทรัพยากรตามความเหมาะสม ใหคําปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปตาม
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แผนงานดวยความเรียบรอยและปลอดภัย ประเมินผลการเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 
สรุปและรายงานผลการจัดกจิกรรมตอหัวหนากจิกรรมพฒันาผูเรียน 

 บทบาทของผูเรียน 
 ผูเรียนทกุคนตองเขารวมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจทุกภาคเรียน 
โดยรวมกลุมเสนอกิจกรรมตามความตองการหรืออาจเขารวม  กิจกรรมตามขอเสนอแนะของ
สถานศกึษา  เขารับการปฐมนิเทศ  รับฟงขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเขารวมและดําเนนิการจดั
กิจกรรมไดอยางถกูตองและเหมาะสม ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประกอบดวย  
ประธาน  เลขานุการ  เหรญัญิก  นายทะเบยีน  และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  การวางแผน
ดําเนนิงาน  ควรเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดทําโครงการปฏิทินงานที่
กําหนดวนัเวลาไวอยางชัดเจน  แลวนาํเสนอตอครูที่ปรึกษากิจกรรม   
 บทบาทของผูปกครองและชุมชน 
 ผูปกครองมีบทบาทในการรวมมือประสานงานกับสถานศกึษาในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน   สงเสริมสนับสนนุใหโอกาสผูเรียนไดใชสถานประกอบการเปนแหลงเรียนรู  เปนวทิยากร
ใหความรูและประสบการณ    ใหการสนบัสนุนวัสดุ    อุปกรณ   งบประมาณ  ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  ดูแลเอาใจใสผูเรียนและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการปองกัน  แกไข  พัฒนาผูเรียน  
รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อติดตามพัฒนาการของผูเรียน    บนัทกึสรุปพัฒนาการและการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเรียน 
 
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนเปนกจิกรรมนักเรียนกิจกรรมหนึง่
ในกิจกรรมพฒันาผูเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2544  ที่มุงเนนการเติม
เต็มความรู  ความชาํนาญ  และประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึน้  เพื่อคนพบความถนดั  
ความสนใจของตนเอง  และพัฒนาตนเองใหเต็มตามศกัยภาพ  โดยมีขอบเขตของกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน  ครอบคลุมกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1. กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  เชน  ชุมนุม  ชมรมตาง ๆ ฯลฯ 
2. กิจกรรมสนับสนุน  สงเสริม  การเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูทัง้  8 

กลุม  เชน โครงงาน ฯลฯ 
3. กิจกรรมที่สนองนโยบายรัฐ  กระทรวง  กรม และโรงเรียนเอง  เชน กิจกรรมวันแม  
4. กิจกรรมวนัสําคัญทางศาสนาตาง ๆ  กิจกรรมรณรงคเร่ืองสารเสพติด  เอดส เปน

ตน 
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หลักการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน  มหีลักการที่สําคัญคือ 
1. เปนกิจกรรมทีเ่กิดจากความสมัครใจของผูเรียน  โดยมีครูเปนที่ปรึกษา 
2. เปนกิจกรรมทีผู่เรียนชวยกนัคิดชวยกนัทาํ  และชวยกันแกปญหา 
3. เปนกิจกรรมทีพ่ัฒนาผูเรียนตามสาระการเรียนรูทีก่ําหนดนอกเหนือจากการเรียน

การสอน 
4. เปนกิจกรรมทีส่งเสริม  และพัฒนาศกัยภาพของผูเรียน 
5. เปนกิจกรรมทีเ่หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาหรือทองถิน่ 
วัตถุประสงคของการจัดกจิกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  มีวัตถปุระสงคเพื่อใหผูเรียน 
1. พัฒนาความรู  ความสามารถ  ดานการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อใหเกิด

ทักษะ  ประสบการณ  ทัง้วชิาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
2. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ทีพ่ึงประสงค 
3. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางดานรางกายและจิตใจที่ดี 
4. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
5. มีมนุษยสัมพนัธในการทํางานรวมกับผูอ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 
การบรหิารงานการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเปาหมายของหลกัสูตร     โรงเรียนควรประชาสมัพันธใหนักเรยีนไดเลือกกิจกรรมตามความ
สนใจ  โดยอาจเลือกกิจกรรมตามที่โรงเรียนเสนอใหนักเรียนหรือนกัเรียนที่มีความสนใจตรงกัน
รวมกลุมกนัเสนอขอเปดกิจกรรมจากโรงเรียนก็ได     ซึง่อาจเรียกชื่อเปนชุมนุมหรือชมรม  แลวแต
จะตกลงกนัในกลุม     การรวมกลุมควรเปนการจัดตั้งอยางเปนทางการ      มีระเบียบขอบังคับเปน
กฎเกณฑที่จะตองปฏิบัติงานรวมกนัระหวางนักเรียนกับครูที่ปรึกษา    และนักเรียนกับนักเรียน  
โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ คือ หลงัจากที่โรงเรยีนประกาศรับนักเรียนเขาชุมนุมตามความ
สนใจและประกาศกลุมสมาชิกแลว   เปนหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาจะตองปฐมนิเทศนักเรียน  
เพื่อใหทราบจดุประสงค  ภารกิจการปฏบิัติกิจกรรมและการประเมนิผลกิจกรรม  ตอจากนั้นการ
จัดกิจกรรมกลุมสัมพนัธเพื่อใหนักเรียนไดคุนเคยและรูจกักันยิ่งขึน้ เพื่อนาํไปสูการเลือกประธาน  
รองประธานหรือตําแหนงอืน่ ๆ ไดอยางเหมาะสม   โดยในการจัดตั้งชมุนุมมีข้ันตอนที่สําคัญ  ดังนี ้ 
1)  รับสมัครสมาชิกชมุนุม  2) ปฐมนิเทศนักเรียน  3) เลือกตั้งกรรมการชุมนุม  4) สงผูแทนราง
ระเบียบการจัดชุมนุม    5) ขออนุมัติผูบริหาร    และ  6) ประชาสัมพนัธ/เผยแพรในการดําเนินงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
30 

 

การจัดตั้งชุมนมุ โดยในการดําเนนิงานการจัดตั้งชุมนมุจะมีการยกรางขอบังคับหรือระเบียบการ
ดําเนนิงาน  โดยขอบังคับของแตละชุมนมุก็อาจกําหนดขึ้นได     แตตองไมขัดกับระเบียบวาดวย
การจัดกิจกรรมชุมนุม (กระทรวงศกึษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 ข : 36) และไดกําหนดผังมโน
ทัศนของกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจไวดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3   ผังมโนทศันกจิกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร,    กรมวิชาการ,  ผังมโนทัศนกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546 ), 65. 

  
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  สําหรับนักเรยีน

ชวงชัน้ที ่ 3 คร้ังนี้  ผูวิจัยไดจัดเปนกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ   ซึ่งมีรายละเอยีดของ
กิจกรรมชุมนมุ  ดังนี ้

กิจกรรม 
พัฒนา 
วุฒิภาวะ 
ทางอารมณ  
ศีลธรรม 
และจริยธรรม

กิจกรรม 
สรางเสริม 
ประสิทธิภ
าพในการ
เรียน 

กิจกรรม 
สงเสริม
สนับสนุน 
 8 กลุมสาระ

กิจกรรม   
สนับสนุน 
นโยบาย   
รัฐและ     
โรงเรียน   

กิจกรรมสรางเสริมจิตสํานึก/นิสัย  
การบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 

กิจกรรมสรางเสริมความเปนเลิศ 

กิจกรรมชุมนุม  ชมรม 

กิจกรรม 
ตามความถนดั 
และความสนใจ 
ของผูเรียน 
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กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 
 กิจกรรมชุมนมุ     เปนกิจกรรมหนึง่ของหลักสูตร     ซึ่งอยูในกลุมของกิจกรรมที่ทาง

โรงเรียนจัดใหผูเรียน  ซึ่งลกัษณะของกจิกรรมมุงใหนักเรียนปฏิบัติงานเปนกลุม  ตามความถนัด
และความสนใจของผูเรียน   
 ความหมายของชุมนุมหรอืชมรม 

 ชุมนุมหรือชมรม  คือ  การรวมกลุมของนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาการหรือกิจกรรม
อยางเดยีวกันและสมัครใจดําเนนิการจัดกจิกรรมรวมกนั  มกีารกาํหนดวัตถุประสงคและระเบียบ
ขอบังคับของชุมนุม  โดยมอีาจารยที่ปรึกษาชุมนุมคอยใหคําแนะนาํในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษ  คือ  การรวมกลุมของนักเรียนทีม่ีความสนใจในกจิกรรม
ที่จัดใหนักเรียนไดเรียนรูเพิม่เติมจากกิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม    เปนกิจกรรม
ที่มีรูปแบบทีห่ลากหลาย  โดยมีเนื้อหาเกีย่วกับการใชภาษาองักฤษ   ซึ่งประกอบดวยทกัษะทัง้  4 
ทักษะคือ  ทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียน 
 กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนชวงชัน้ที่ 3  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  จงัหวดักาญจนบุรี  ที่สมัครเขารวม
ชุมนุมดวยความสมัครใจ 
 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  จํานวน  14 ชั่วโมง โดยจดัสัปดาหละ 1 วัน  วันละ  2 
ชั่วโมง  รวมระยะเวลาทัง้หมด  7  สัปดาห 
 จุดประสงคในการจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ 

วันนอร  มะทา  (2523 : 65)    ไดกําหนดจุดประสงคในการจัดชุมนุมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารวา  เพื่อสงเสริมความถนดัทางดานภาษาอังกฤษของผูเรียน  ทัง้นี้โดยการสํารวจ
ความสนใจและความตองการของผูเรียนดานภาษา    เพื่อสงเสริมความสัมพนัธระหวางนักเรียน
กับครู  การสงเสริมใหนักเรยีนไดเขารวมกิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารนั้น   เปนการ
ฝกใหผูเรียนไดทํางานรวมกนัเปนกลุม  ใหรูจักรับผิดชอบหนาที ่   รูจักสิทธิและหนาที่ในทางทีช่อบ
ที่ควร  และสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักแสดงออกในทางที่ถกูตอง 

หนวยศึกษานเิทศก  กรมสามัญศึกษา  (อางถงึใน ประเทือง  แมลงภู 2537 : 20)  ได
สรุปจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษวา เพื่อสงเสริมใหนักเรยีนมีความรูและ
ไดรับประสบการณทางภาษาองักฤษอยางกวางขวาง  เปนการพฒันาทกัษะทางภาษาอังกฤษใหดีข้ึน  
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสใชภาษาองักฤษใหดีข้ึนจริง  เพื่อใหนักเรียนมทีัศนคติที่ดีตอวิชา
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ภาษาอังกฤษ  เพื่อฝกใหนกัเรียนทํางานรวมกัน   มีความรับผิดชอบ   รูจกัปรับตัว   รูจักบทบาท
หนาที่ของตนเอง เปนการสงเสริมพฒันาการทางสงัคมของนักเรียนและสงเสริมความสัมพันธอันดี
ในหมูคณะ  เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคดิริเร่ิมสรางสรรคและไดแสดงความสามารถ
พิเศษทางภาษาอังกฤษ  ไดแลกเปลี่ยนความคิดเหน็และประสบการณตาง  ๆ  เปนการสงเสรมิ
ประชาธิปไตย  เพื่อใหนกัเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  มีคณุคาและทําใหนกัเรียนไดรับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลนิกับกิจกรรมทีจ่ัดขึ้น  เพือ่สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะ  
วัฒนธรรม  ประเพณี  ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของชนชาติเจาของภาษา 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (ม.ป.ป. : 178)  กลาววา  การจดักิจกรรมชุมนุม
ภาษาอังกฤษขึ้นในโรงเรยีนนั้น  มีจุดมุงหมายดังนี้คือ 

1. เพื่อสรางความสนใจและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาองักฤษ 
2. เพื่อใหผูเรียนที่มีความสนใจภาษาองักฤษไดมีโอกาสไดยินไดฟง  ไดเรียนรูและใช

ภาษาอังกฤษดวยวิธกีารที่สนุกสนาน 
3. เพื่อเราความสนใจตอกิจกรรมใหม ๆ และชวยใหผูเรียนไดรับความรู  ความ

สนุกสนานโดยวิธีแปลก ๆ ใหม ๆ 
4. เพื่อใหมีความรูโดยละเอียดและชัดแจงขึ้นเกี่ยวกับประเทศทีพู่ดภาษาอังกฤษใน

เร่ืองของสภาพภูมิศาสตร  ขนบธรรมเนยีม  ประเพณ ี  วัฒนธรรม  ประชากร  และวันหยุดประจาํ
ของประเทศทีพู่ดภาษาองักฤษเปนภาษาแม 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (ม.ป.ป. : 185)   กลาววา    จุดประสงคการจดั
กิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษ  คือ 

1. เพื่อสงเสริมความสนใจในภาษาองักฤษ  นอกเหนือจากสภาพการเรียนการสอน
ในหองเรียน 

2. เพื่อสงเสริมการใชภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  และใหนกัเรียนเกิดความ
สนุกสนาน 

3. เพื่อพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษของนักเรียน 
4. เพื่อศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษาควบคูกับวันธรรมไทย 
สรุปไดวา  จดุประสงคของการจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   เพือ่

สงเสริมใหนักเรียนมีความรูและไดรับประสบการณทางภาษาองักฤษอยางกวางขวาง  พฒันา
ทักษะทางภาษาอังกฤษใหดีข้ึน  ใหนกัเรียนมโีอกาสใชภาษาอังกฤษ  ไดแสดงความคิดริเร่ิม
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สรางสรรคและไดแสดงความสามารถพิเศษทางภาษาองักฤษ  ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

ลักษณะของกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ 
จุดประสงคหลักของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  คอื  เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝก

ทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาอังกฤษ   มกีารภาษาองักฤษสือ่สารคลายกบั
การสื่อสารนอกหองเรียน  ซึ่งกิจกรรมที่ผูสอนจัดใหผูเรียนควรจะครอบคลุมลักษณะตาง ๆ ของ
การสื่อสารในสถานการณประจําวนัในชวีติจริงใหมากทีสุ่ด 

ฮารเมอร  (Harmer 1983 : 44-45 , อางถึงใน  สุมิตรา  อังวฒันกุล  2536 : 51-52)  
ไดกลาวถงึหลกัการและลักษณะของกิจกรรมเพื่อการสือ่สารวา  กิจกรรมเพื่อการสื่อสารควร
ครอบคลุมลักษณะสําคัญของการสื่อสาร  มี  6 ประการ  ดังนี ้

1. ความตองการในการสื่อสาร  (Desire to communicate  )  กิจกรรมที่จะใหผูเรียน
กระทําเพื่อฝกภาษาเพื่อการสื่อสารตองสรางความตองการที่จะสื่อสารใหกับผูเรียน     ถึงแมผูเรียน
จะถูกบงัคับใหส่ือสาร  แตผูเรียนตองมีความรูสึกหรือเห็นความจาํเปนในการสื่อสาร 

2. จุดประสงคของการสื่อสาร  (Communicative  purpose)  กิจกรรมที่ใหผูเรียนทาํ  
ตองใหผูเรียนไดใชภาษาเพื่อจุดประสงคของการสื่อสารอยางแทจริงมากกวาจะใหฝกใชตัวภาษา 
และกิจกรรมนัน้ควรจะมีชองวาง (gap)  ซึ่งอาจเปนชองวางของขอมลู (information gap) หรือ
ชองวางของความคิดเห็น (opinion  gap)  เพื่อใหผูเรียนพยายามเชื่อมชองวางดงักลาวในขณะ
กําลังสื่อสาร 

3. เนื้อหาไมใชรูปแบบของภาษา     (Contentl  not  form)        ขณะผูเรียนกาํลังทํา
กิจกรรม  ความสนใจของผูเรียนตองอยูในสิ่งที่จะพูด (What to say) ไมใชอยูที่วาจะพูดอยางไร 
(How  to  say)  ผูเรียนตองมีขอความ  (Message)  ทีต่องการจะสื่อเสมอ 

4. ความหลากหลายของภาษา (Variety  of  language)  กิจกรรมนั้นตองเปด
โอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาหลายรูปแบบ  ไมใชใชเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึง่  ผูเรียนควรมี
ความรูสึกอิสระในการใชภาษาที่ไมมีการเตรียมตัวมากอน  (Improvise)  และใชแหลงขอมูลใด ๆ 
ก็ไดที่ผูเรียนเปนผูเลือก 

5. ไมมีการแทรกแซงจากผูสอน  (No  teacher  intervention)  กิจกรรมนั้นผูเรียน
เปนผูกระทําและกระทาํกนัเองระหวางผูเรียนมากกวาทาํกับผูสอน  ผูสอนไมไปเกี่ยวของแมจะเปน
การแกไขขอผิดพลาดหรือประเมินการรวมกิจกรรมของผูเรียน ผูสอนควรจะประเมนิผลสุดทายของ
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กิจกรรมเมื่อกจิกรรมนั้นเสร็จส้ินลง  การประเมินตองดทูี่การบรรลุจุดประสงคของการสื่อสารไมใช
การใชภาษาทีถู่กตอง 

6. ไมมีการควบคมุวัสดุที่จะฝก  (No  materials  control)  กิจกรรมที่จัดตองไม
กําหนดภาษาที่ผูเรียนตองใช  ผูเรียนควรมีโอกาสเลือกที่จะสื่อสารอะไร  และอยางไรดวยตนเอง 

จอหนสนั  (Johnson 1982, อางถงึใน  ทรงสิทธิ ์  ทองจรัส  2544 :23) ยังไดกลาวถงึ
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารไว  5 ประการ  ดงันี ้

1.  หลักการถายโอนขอมูล  (The  Information  Transfer  Principle)  คือ  การนาํเอา
ส่ิงนาสนใจที่ผูเรียนไดจากการอานหรือการฟง  มาฝกใหนักเรียนถายทอดขอมูลใหอยูในรูปแบบ
อ่ืน  เชน  อานบทความแลวนําเอาขอมูลนัน้มากรอกแบบฟอรมได 

2.  หลกัการของชองวางระหวางขอมูล  (The  Information  Gap  Principle)    คอื  
การขาดขอมูลบางประการ  ทําใหเกิดความจาํเปนตองมีการสื่อสาร  กิจกรรมนี้จะชวยใหเกดิ
สถานการณการสื่อสารที่เปนจริง  เพราะเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลกนัจึงจะทํางานไดสําเร็จ 

3.  หลักการประสานตอ (The Jigsaw  Principle)  คือกิจกรรมที่ผูเรียนจะตองทํางาน
สลับกันหรือทาํงานบางสวน  แลวนํามารวมกันเพื่อใหเกดิความสมบูรณ 

4.  หลักของการนาํงานมาเปนตัวกาํหนด  (The  Task  Dependency  Principle)  
คือ     กิจกรรมที่ผูเรียนตองพึง่พาอาศัยซึ่งกนัและกนั ผูเรียนจะตองอาศัยขอมูลจากคนอืน่ดวยจึง
จะทาํงานไดสําเร็จ  ผูทํากิจกรรมจะไดรับมอบหมายงานที่แตกตางกนัตามขัน้ตอนของการทาํงาน 

5.  หลักการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา (The Correction for Content 
Principle)  คือ การประเมนิวากิจกรรมทีค่รูใหนักเรียนทํานั้นสื่อสารกันไดถูกตองมากนอยเพียงใด 
ผูตรวจสอบอาจเปนครู  นักเรียน  หรือกิจกรรมก็อาจเปนตัวตรวจความถูกตองดวยตนเองได 

คลารก  และ  แพททิสัน  (Clark  and  Pattison,  อางถึงใน  ประเทือง  แมลงภู 2537 
: 22)  ไดแบงกิจกรรมเพื่อการสื่อสารเปน  3  ชนิด ดังนี ้

1. กิจกรรมการทาํใหขอมูลสมบูรณ  (information-gap  activity) เปนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการใหและรับขอมูล  เพื่อทาํใหขอมูลในภาระงานของตนสมบูรณ  โดยใชภาษาเปน
ส่ือกลาง 

2. กิจกรรมการใชเหตุผล    (reasoning-gap  activity)    เปนการวนิิจฉัยลงความ
คิดเห็นขอมูลที่กําหนดให  เพื่อใหไดขอมูลใหม  เชน  จากตารางเวลาที่กําหนดใหผูเรียนตองลง
ความเห็นวาจะเลือกไปเวลาใดจึงจะถงึทีห่มายตรงเวลา 
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3. กิจกรรมการแสดงความคิดเห็น (opinion-gap  activity) เปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสให  ผูเรียนแสดงความคิดเห็น  ตามความรูสึกและทัศนคติของตนเพื่อนาํไปสูการตัดสินใจ  

สรุปไดวา       ลักษณะกิจกรรมเพื่อการสื่อสารที่ดีนัน้  ตองเปนกจิกรรมที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดฝกใชภาษาสาํหรับการสื่อสารตามที่ผูเรียนตองการ      ซึ่งกิจกรรมที่จดัขึ้นนั้นจะทาํให
ผูเรียนไดตระหนกัถึงความสําคัญและความจําเปนในการใชภาษาเพือ่การสื่อสาร เนื้อหาทีน่าํมา
ตองมีความเหมาะสมกับผูเรียน      และควรมีหลายรูปแบบและใหผูเรียนรูสึกเปนอสิระในการใช
ภาษาสื่อสาร   โดยปราศจากการแทรกแซงจากครูผูสอน  

 ประโยชนของกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ 
สุมิตรา  อังวฒันกุล  (2535 ข : 121-122)  ไดกลาวถงึประโยชนของกิจกรรมเพื่อการ

ส่ือสาร  ดังนี ้
1. ชวยใหผูเรียนไดฝกใชภาษา  ผูเรียนมีโอกาสไดนาํความรูทางภาษาในดานตาง ๆ  

เชน  เสียง  โทรศัพท  โครงสรางมาใชประกอบกันเพื่อใหส่ือความหมายไดตามตองการ 
2. ชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา  เพราะการทาํกจิกรรมเปนการฝกใชภาษา

เพื่อการสื่อสาร  ทาํใหผูเรียนเหน็วาการเรียนรูภาษานัน้สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง   
3. ชวยใหการเรียนภาษาเปนไปอยางธรรมชาติ  ทัง้นี้เพราะผูเรียนจะเกดิการเรียนรู

เมื่อไดลองทําอะไรดวยตนเอง  กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนไดฝกใชภาษาเอง   
4. ชวยสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู ในการทาํกิจกรรมผูเรียนจะไดสราง

ความสัมพันธและความรวมมือกันระหวางผูเรียนดวยกนักับครูผูสอน  ซึ่งความสัมพนัธนี้กอใหเกิด
บรรยากาศอนัดีที่ชวยสงเสรมิการเรียนรูของผูเรียนแตละคน  นักเรียนกลาแสดงออกมากขึน้  การ
ส่ือสารระหวางนกัเรียนเปนไปโดยอิสระมากกวาการฝกใชภาษาทีละคน 

สุคนธ  สินธพานนท และคณะ  (2545 : 266)  กลาววา  การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนี้ทาํใหผูเรียนไดฝกภาษาเพื่อใหเกิดความคลอง  ความชาํนาญ  
ผูเรียนรูสึกสนกุกับการเรียนดวยการปฏิบัติจริง  ไมใชเปนการทองจาํจากตํารา   ความคลองจะ
เกิดขึ้นทีละนอย  จากการฝกฝนดวยตนเอง  บรรยากาศการเรียนจะไมเครงเครียด   เพราะผูสอน
จะใหผูเรียนโตตอบสื่อสารกันโดยเสรี  มบีรรยากาศเปนธรรมชาติเหมือนกับอยูในสถานการณจริง   
  สรุปไดวา  ประโยชนของกิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  คือ  เปน       
กิจกรรมทีท่ําใหผูเรียนไดฝกใชทักษะทางดานการสื่อสารใหมีประสิทธภิาพ  ชวยกระตุนใหผูเรียนมี
ความสนใจเกดิแรงจูงใจในการเรียนภาษา  สงผลใหการเรียนภาษามีลักษณะเปนธรรมชาติ และ
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ยังชวยเสริมสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู  เกิดความสัมพนัธที่ดีระหวาง    
ผูเรียนและครูผูสอน 
 
การหาประสทิธิภาพของกิจกรรม 
 ผูวิจัยมีความสนใจทาํการศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรมผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการ
ใชภาษาอังกฤษ  โดยใชเกณฑการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมตามเกณฑ  75/75  ซึง่ได
ทําการศึกษาการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมจากแนวคิด  ตอไปนี ้
 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2533 : 129 - 130)  ไดกลาวถึงการหาประสิทธิภาพของสื่อ  
สามารถทําได  2  วิธ ี ดงันี ้
  1. การประเมนิโดยอาศัยเกณฑ 
   การประเมินกจิกรรม  เปนการตรวจสอบหรือประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมที่
นิยมประเมินเปนชุดกิจกรรมสําหรับกลุมกิจกรรมหรือชุดกิจกรรมที่ใชในศูนยการเรยีน โดยอาศัย
เกณฑมาตรฐาน  90 / 90  เปนเกณฑการประเมินสําหรับเนื้อหาประเภทความรู  ความจาํ  และใช
เกณฑมาตรฐาน  80 / 80  สําหรับเนื้อหาที่เปนทกัษะ  ความหมายของตัวเลขเกณฑมาตรฐาน
ดังกลาว  มีความหมายคือ  80  ตัวแรก  หมายถงึ  คารอยละของประสิทธิภาพในกระบวนการของ
ชุดกิจกรรม  โดยนาํคะแนนที่ไดจากการวัดผลภารกิจทั้งหลาย  ทัง้รายบุคคลและกลุมยอยทกุชิ้น
มารวมกันแลวคํานวณหาคาเฉลี่ยรอยละ   สวน  80  ตัวหลงั  หมายถึง  คะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียน (Post-test)  ของผูเรียนทกุคน  นํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยรอยละ  ก็จะไดคาตัวเลขทัง้สอง  
เพื่อนาํมาเปรียบเทยีบกับเกณฑมาตรฐานตอไป 
  2. การประเมนิโดยไมตองตั้งเกณฑไวลวงหนา 
  การประเมนิโดยไมตองตั้งเกณฑไวลวงหนา  การประเมินประสทิธิภาพของสื่อ
ดวยการเปรียบเทียบผลการสอบของผูเรียนจากสื่อนัน้แลว  (Post-test)  วาสงูกวาผลการสอบ  
กอนเรียน  (Pre-test) อยางมนีัยสาํคัญหรือไม  หากผลการเปรียบเทียบพบวาผูเรียนไดคะแนน
สอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีนยัสําคัญ  ก็แสดงวา  ส่ือนัน้มีประสิทธิภาพ  
การประเมนิสือ่ในลักษณะนี ้ อาจทาํไดโดยการเปรียบเทียบกับการใชส่ืออ่ืน ๆ 
 วิธีการทดลองหาประสิทธภิาพของชุดกิจกรรม 
  การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  จะตองนาํชุดกิจกรรมไปทดลองใช 
(Tryout)  เพื่อปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองสอนจริง  (Trial  Run)  เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
เสร็จแลว   จงึดําเนินการผลิตเปนจํานวนมากหรือใชสอนในชัน้เรียนตามปกติได     การทดลองมี
ข้ันตอน  ดังนี ้
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  1. สําหรับการทดลองแบบเดี่ยว (1 : 1)  เปนการทดลองคร ู  1  คน  ตอเด็ก  1 คน  
ใหทดลองกับเด็กออนเสียกอน  ทาํการปรับปรุงแลวนําไปทดลองกับเด็กปานกลาง  และนาํไป
ทดลองกับเดก็เกง  อยางไรก็ตาม  หากเวลาไมอํานวยและสภาพการณไมเหมาะสม  ก็ใหทดลอง
กับเด็กออนหรือเด็กปานกลาง  ใชเกณฑมาตรฐาน  60 / 60 
  2. สําหรับการทดลองแบบกลุม (1 : 3)  เปนการทดลองที่ครู  1 คน ตอเด็ก  6-12 คน  
โดยใหคละกนัทั้งเด็กเกง  ปานกลางและเด็กออน  อยางละ  3  คน  รวม  9 คน  หามทดลองกับ
เด็กออนหรือเด็กเกงลวน  เวลาทดลองจะตองจับเวลาดวยวา  กิจกรรมแตละกลุมใชเวลาเทาไร  ใช
เกณฑมาตรฐาน  70 / 70 
  3. สําหรับการทดลองภาคสนามหรือกลุมใหญ (1 : 10) เปนการทดลองที่ใชครู 1 คน  
กับนักเรียนทั้งชั้น  30-40 คน  (หรือ 100  คน  สําหรับชุดการสอนรายบุคคล)  ชัน้ทีเ่ลือกมาทดลอง
จะตองมนีักเรยีนคละกนั  เกง ปานกลางและออน  อยางละ  10  คน  รวม  30 คน  ไมควรเลอืก
หองที่มีเด็กเกงหรือเด็กออนลวน  ใชเกณฑมาตรฐาน  80 / 80  (ชยัยงค  พรหมวงศ  2528 : 494) 
  หลังจากการทดลอง  คาํนวณหาประสทิธิภาพแลวปรับปรุง  ผลลัพธที่ไดควรจะ
ใกลเคียงกบัเกณฑที่ตั้งไว  ต่ํากวาไมเกนิ  2.5 % 
  การยอมรับประสิทธิภาพของสื่อผลิตไดนั้นกําหนดไว  3  ระดับ คือ 

1. สูงกวาเกณฑ  เมื่อประสิทธิภาพของสื่อสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว มีคาเกนิ 2.5 % ข้ึนไป 
2. เทาเกณฑ  เมือ่ประสิทธิภาพของสื่อเทากันหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวไมเกิน  2.5 % 
3. ต่ํากวาเกณฑ  เมื่อประสิทธิภาพของสื่อตํ่ากวาเกณฑ   แตไมต่ํากวาเกณฑ 2.5 % 

ถือวายังมีประสิทธิภาพทีย่อมรับได  (ฉลองชัย   สุรวัฒนสมบูรณ  2528 : 215) 
  เมื่อทําการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  ไดตามเกณฑที่กําหนดไวอยางถูกตอง
แลว  จะกอใหเกิดประโยชนและมีคุณคามากตอผูนาํชุดกิจกรรมนัน้ไปใช 
  สุนันท   ศิริวรรณ  (2544 : 62)  ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสาร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนทายางวทิยา  จังหวัดเพชรบุรี  ที่ขาด
ความสนใจและแรงจูงใจที่จะเรียนภาษาองักฤษในหองเรียน  ซึง่การหาประสทิธิภาพของกิจกรรม  
ดําเนนิการ  3 ข้ันตอน  ดังนี ้
  ข้ันตอนที่ 1  การทดลองรายบุคคล  (Individual  Testing)  กับนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนคงคาราม  จํานวน 1 คน  มธัยมศึกษาปที ่2  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
เพชรบุรี  จาํนวน 1 คน  มัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรียนทายาง  จาํนวน 1 คน  รวม  3 คน  ซึ่งไมใช
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กลุมตัวอยาง  เพื่อปรับปรุงดานการใชภาษา  อุปกรณ  เวลา   และความเหมาะสมของวิธีดาํเนนิ
กิจกรรม 
  ข้ันตอนที่ 2  การทดลองกลุมเล็ก  (Small  group  Testing)  กับนักเรียนชุมนุม
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรยีนพระพทุธบาทเขาลูกชาง (พิพธิพฒันานุเคราะห)  
จํานวน  14 คน  ซึง่เปนนกัเรียนมัธยมศึกษาปที ่1  จาํนวน 4 คน  มธัยมศึกษาปที ่2  จํานวน  5 
คน  มัธยมศึกษาปที ่ 3  จํานวน 5 คน  เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพือ่
การสื่อสารใหไดตามเกณฑ  E1= 80 และ  E2= 80  คร้ังที ่1 
  ข้ันตอนที ่ 3  การทดลองภาคสนาม  (Field  Try  out)  กับนักเรียนชมุนุม
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรยีนหวยทรายประชาสรรค  จํานวน  30 คน  ซึ่งเปน
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน 8 คน  มัธยมศึกษาปที่ 2  จาํนวน  13 คน  มธัยมศึกษาปที ่3  
จํานวน 9 คน  เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารใหไดตาม
เกณฑ  E1= 80 และ  E2= 80  คร้ังที่ 2 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  
สรุปไดวา  ในการผลิตชุดกิจกรรมนัน้ ตองนาํชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นไปทดลองหาประสทิธิภาพ  
คํานวณคาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไขตามเกณฑทีต่ั้งไว 
 

ทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขยีนภาษาอังกฤษ 
 

 จุดมุงหมายหลักของการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนภาษา  
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  การเลือกใชกิจกรรม
ประเภทใดยอมข้ึนอยูกับจุดมุงหมาย  ความจําเปน  และความสามารถของผูเรียนดวย   การสอน
ภาษาไมใชเนนเฉพาะทักษะใดทักษะหนึง่  บางกิจกรรมอาจเอื้ออํานวยตอการพัฒนาทักษะทัง้  4 
คือ  ทกัษะการฟง  ทักษะการพูด  ทกัษะการอานและทกัษะการเขียน   การเลือกใชกิจกรรมตอง
ข้ึนอยูกับจุดประสงค  และเนื้อหาของบทเรียน  โดยสรุปไดดังนี้ 
 
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 
 ทักษะการฟง  เปนทกัษะที่สําคัญที่สุดที่จะนําไปสูทกัษะตอ ๆ ไป  ไดแก การพูด  การ
อานและการเขียน  การฟงแยกออกเปน  2 ระดับ  คือ  ระดับเร่ิมตน  เนนการฟงสียง  คํา  วล ี แลว
สามารถออกเสียงไดถูกตอง  รูจักสงัเกตและจับไดวาเสยีงตาง ๆ มีความแตกตางกนัอยางไร  และ
ระดับที่สอง     เปนการฟงประโยคและเรื่องราวเพื่อความเขาใจ    ดงันั้น      การฝกทักษะการฟง
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จึงประกอบดวย  การฟงเสียง  พยางค  คําศัพท  การสนทนา  และเรือ่งฟงแลวเขาใจได    (กุศยา  
แสงเดช  2545 : 132) 
 ความหมาย 
 ริเวอรส  (Rivers  1982 : 16)  ไดใหความหมายของการฟงวา  การฟงเปนทักษะที่
สรางความหมาย  คือ  เมือ่ไดยิน  ผูฟงจะอาศัยคํา  การเรียงลาํดบัคําและเสียงที่ไดยินมาสราง
ความหมาย 
  รอสท และ  คุก  (Rost  1991 : 30;  Cook  1991 : 62)  ใหความหมายของการฟงที่
สอดคลองกันวา  การฟงเปนความสามารถของในการตีความในสิง่ที่ไดฟง  โดยเปนลักษณะการ
ถอดรหัสในส่ิงที่ไมรูมากอน  โดยการพิจารณาจากตวัชี้แนะทางภาษา (clue) มากกวาที่จะเนนการ
จับคูเสียงกับความหมาย 
 อันเดอรวูด  (Underwood  1993 : 1)  ใหความหมายของการฟงไววา  หมายถงึการที่
ผูฟงใหความสนใจและพยายามที่จะเขาใจความหมายของสิ่งทีฟ่ง  รวมทั้งพยายามที่จะเขาใจ
ความหมายตามวัตถุประสงคของผูสงสารดวย 
 การสอนทักษะการฟง 

 สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2532 : 56)  กลาววา  การสอนทกัษะการฟง  ควรปฏิบัติ
ไปตามลําดับจากงายไปหายาก  ดังตอไปนี ้

1. การฟงคําเดี่ยว  ฟงวล ี    ประโยค  ซึง่อาจจัดทาํไดโดยใหแสดงออกถึงลักษณะ
ตางๆ กนั เชน  ปฏิบัติตามคําสั่ง  วาดรูป  เลนเกม  บอกทิศทางตามแผนที ่  ทั้งนี้อาจให
สังเกตการณเนนเสยีงหนักเบาในคํา  และระดับเสียงสูงต่ําในประโยค เปนตน 

2. การฟงโดยพยายามเชื่อมโยงคําตาง ๆ ทีไ่ดยินเปนกลุมที่มีความหมายเพื่อใหจํา
งายเชน  พยายามสรางจนิตนาการจากคําเปนภาพ    ซึง่จะเปนภาพทีส่วยงามหรือเปนภาพที่ตลก
ก็ได  เพื่อใหจาํสิ่งที่ฟงไดนานขึ้นและเกิดความสนใจทีจ่ะฟงตอไป 

3. การฟงเนื้อเร่ืองสั้น ๆ   ซึง่อาจมีคําศพัทและโครงสรางทีรู่จักแลว  โดยที่ผูสอนให
สรุปเหตุการณวาใครทําอะไร  ทาํแลวหรือยังไมไดทําหรือกําลังทําอยู  หรือสรุปไดวาบุคคลในเรื่อง
มีอาชีพอะไร เปนตน 

4.  การฟงบทสนทนาหรือขอความตาง ๆ  ควรเปนบทสนทนาหรือขอความที่อยูใน
ชีวิตประจําวันหรือเปนธรรมชาติ  คือมีความเร็วปกติ  ผูพูดมีเพศ  วัย  อาชพี  สถานภาพทางสงัคม  
และสําเนยีงตาง ๆ กนั  เพื่อใหผูเรียนคุนเคยกับสํานวนที่ใชอยูจริง 
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ริกสัน  (Rixon  1986 : 63-73)  เสนอแนวทางการสอนทักษะการฟงไว  3 ข้ันตอน คือ 
1. ข้ันกอนการฟง (Pre-listening)  เปนขั้นเตรียมใหผูเรียนพรอมที่จะฟงเนื้อหา  โดย

ใหทาํกิจกรรมกอนการฟง   มีเปาหมายเพือ่เตรียมความพรอมใหกับผูเรียนเพื่อจะไดรับประสิทธิผล
จากการฟงใหมากที่สุด    กิจกรรมในขัน้นี้จะชวยใหผูเรียนไดทราบวา   ตนจะไดฟงอะไรตอไป  
ครูผูสอนสามารถทํากิจกรรมที่ทาทายเพื่อกระตุนใหผูเรยีนกระตือรือรนที่จะฟงเนื้อหาที่กําหนดให  
ซึ่งครูอาจใชกิจกรรมเลาเรื่องบางตอนเกี่ยวกับบางสิ่งทีฟ่ง  หรือการใหผูเรียนคาดคะเนวาจะไดฟง
อะไร  นอกจากนี้การใหผูเรียนลองทํานายเหตุการณ  หรือเร่ืองราวที่จะไดฟง 

2. ข้ันการฟง  (While-listening) เปนขั้นทีผู่เรียนลงมือทาํกิจกรรมหรือแบบฝกหัด  
เพื่อแสดงวาผูเรียนเขาใจเนือ้หาเรื่องทีฟ่ง  โดยที่ครูผูสอนสามารถจดักิจกรรมทีท่าทายและมีความ
มุงหมายเพื่อใหผูเรียนรูจกัเลือกรับฟงสิง่ที่ฟง  หรือเนื้อหาที่ฟง  ซึ่งอาจเลือกรับฟงรายละเอียดหรือ
สาระสําคัญของเนื้อเร่ืองทีฟ่งเทานัน้ 

3. ข้ันติดตามผล  (Follow  up)  เปนขั้นตอนที่ครูใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน
เกี่ยวกับความถูกตองดานเนือ้หาที่ฟง  ซึ่งครูอาจใหผูเรียนทาํกิจกรรมที่เปนการแสดงใหเหน็วา
ผูเรียนเขาใจสิง่ทีฟ่ง  และพรอมที่จะทบทวน  อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่ฟง  หรือใชความรูที่ไดจาก
การฟงทาํภาระงาน เปนตน 

กิจกรรมการสอนทักษะการฟง 
 ฟนอกเชียโร และ บรัมฟต (Finocchiaro  and  Brumfit  1983 : 138-138,  อางถงึใน  
สุมิตรา  อังวฒันกุล 2535 ข : 160)  ไดเสนอแนะกิจกรรมในการสอนทกัษะการฟง  สรุปไดดังนี ้

1. ใหฟงคําสั่งที่ใชในการเรียนการสอนของครู  เชน  การถามคําถาม  และกระตุนให
ผูเรียนตอบสนองอยางเหมาะสม   ฟงการบอกแนวทางในการปฏิบัติ  การอธิบายภาพ  การเลา
เหตุการณที่เกดิขึ้น  และการบอกแนวทางในการทํากิจกรรมของครูเปนภาษาอังกฤษ  เปนตน 

2. ใหฟงเพื่อนคนอื่นถามคําถาม  สรุปเร่ือง  หรือเลาเรื่องตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ 
3. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงบทบาทสมมต ิ แสดงละครหรือการสนทนาตาง ๆ 
4. ใหฟงคําบรรยายของบุคคลภายนอกหรือฟงบทเรียนจากเทป  ฟงเพลง  หรือ

ปาฐกถาตาง ๆ 
5. ใหดูภาพยนตร  โดยเฉพาะที่จัดทาํขึ้นเพือ่สอนภาษาองักฤษ  และจากโปรแกรม

ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน 
6. ใหสัมภาษณชาวตางชาตทิี่อยูในชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
41 

 

7. ใหเขารวมการบรรยาย  การประชมุปฏิบัตกิาร  ชมรมภาษาหรือการประชุมตาง ๆ ที่
ใชภาษาอังกฤษ 

8. ใหเลนเกมภาษาอังกฤษ 
พอลสตัน และคณะ (Paulston and Others 1976 : 131-132, อางถึงใน กระทรวง 

ศึกษาธกิาร,  กรมวิชาการ  2546 ง : 67)  ไดเสนอแนะขัน้ตอนในการฝกทักษะการฟงสรุปไดดังนี ้
1. กระตุนความสนใจของผูเรียนและใหผูเรียนไดรูจุดมุงหมายของการฝกทกัษะการฟง 
2. ใหผูเรียนฟงขอความหรือเร่ืองราวที่เตรียมไว 
3. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหรืองานทีม่อบหมายใหหลังจากการฟงแลว 
4. ผูสอนใหคําตชิมในงานของนักเรียน 
เบิรน  (Byrne  1986 : 9)  ไดเสนอขั้นตอนการสอนทกัษะการพูดไว  3 ข้ันตอนคือ 
ข้ันตอนที ่1 ข้ันนําเสนอ  (The  Presentation  stage)  เปนขั้นที่ครูสอนเนื้อหาใหม  

ใหนักเรียนเขาใจ  จําได  และนําไปใชในการฝกพูดครั้งตอไป  ครูผูสอนจะเปน “ผูใหความรู”  ควร
ใชเวลาในขั้นนี้นอยแตมีประสิทธิภาพ  ควรนาํเสนอบทสนทนาหรือบทเขียนรอยแกว (Prose  
Passage) 

ข้ันตอนที ่2 ข้ันฝกปฏิบัติ  (The  Practice  stage)  เปนขั้นที่เปดโอกาสใหนักเรยีน
ฝกพูดโดยใชความรูที่เพิง่เรียนมาใหถกูตอง  ครูทําหนาที่เปน “ผูควบคุม”  ใหการฝกนัน้ถูกตอง  
ส่ือที่ใชการฝกมี  2  ประเภทคือ  แบบฝก (Drills)  และเนื้อเร่ือง (Texts) 

ข้ันตอนที ่3 ข้ันผลิตภาษา  (The  Production  stage)  ข้ันนี้ครูปลอยใหนกัเรียนใช
ภาษาที่รับรูและฝกในขั้นทีส่องมาแลว  ไดอยางอิสระเต็มที่  ครูทําหนาที่เปน  “ผูจัดการ”  เนนให
นักเรียนใชภาษาอยางคลองแคลวมากกวาเนนความถูกตองทางไวยากรณ  อาจใหจดักิจกรรมเปน
คูหรือเปนกลุมก็ได 
 
ทักษะการพดูภาษาอังกฤษ 

การพูดเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสื่อสาร  ในการทักษะการพูดเบื้องตน  มุงเนนใหใช
ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารในสถานการณจริง      ส่ิงสําคัญคือครูผูสอนจะตองใหความถูกตอง  
รูปแบบ  เสียง  ดังนั้น กิจกรรมตาง ๆ จงึเปนกิจกรรมทีผู่เรียนจะตองปฏิบัติตามแบบหรือตัวอยางที่
กําหนด  เพื่อนําไปสูข้ันการสอนพูดที่มีประสิทธิภาพและไดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  การเตรียมกิจกรรมที่
จะนําไปสูกิจกรรมการสอนพูด  ครูตองคํานึงถึงความถกูตอง  เหมาะสมกับสถานการณ  และระดบั
ภาษาที่เหมาะสมกับผูเรียน  (กุศยา  แสงเดช  2545 : 136) 
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ความหมาย 
สุมิตรา  อังวฒันกุล  (2535 ข : 167)  กลาววา  การพูดเปนการถายทอดความคดิ  

ความเขาใจ  และความรูสึกใหผูฟง  และเขาใจจุดมุงหมายของผูพูด 
สกอตต  (Scott 1981 : 70)  กลาววา  การพูดเปนรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ

บุคคลตั้งแต  2 คนขึ้นไป  คือ  ผูพูดและผูฟง   โดยผูรวมสนทนาแตละคนตองสามารถตีความในสิ่ง
ที่ฟง  ซึ่งไมสามารถทํานายไดลวงหนาวามีรูปแบบภาษาใด  และมีความหมายแบบใด  รวมไปถึง
การโตตอบดวยภาษาทีท่ําใหเกิดประโยชนและสะทอนความตั้งใจในการปฏิสัมพนัธทางวาจาดวย 

การสอนทักษะการพูด 
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2532 : 58-64)  กลาววา  เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนมี

สวนรวมในการฝกทักษะการพูด  ผูสอนควรจัดกิจกรรมออกเปน 4 ระยะ  คือ  
1. กิจกรรมกอนสนทนา   (pre-conversation activities) เปนการเตรียมผูเรียนโดย

การสรางความสนใจ  ทบทวนโดยการใชส่ือการสอนตาง ๆ เขามาชวย  ดังตัวอยางกิจกรรมตอไปนี ้
คือ 

1.1 ใหความรูทางคําศัพทและโครงสรางใหมที่นาํมาใชในปริบทที่มีความหมาย
ในบทสนทนาเพื่อใหผูเรียนพรอมจะฝกทกัษะ 

1.2 การใหความรูทางดานการออกเสียงศพัทและโครงสรางทีจ่ําเปนในการฝก  
ซึ่งอาจทําไดโดยการนาํเขาปริบทและฝกกอนการฝกสนทนาจรงิ 

1.3 การใหความรูทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับบทสนทนาทีน่ํามาใชสอน เชน   
สถานภาพ  ระดับของความเปนทางการและการแสดงอารมณของคูสนทนา  เปนตน    

1.4 ฝกออกเสียงคําและระดับเสยีงสงูต่าํในประโยค 
1.5 การฟงวลหีรือประโยคในอัตราเร็วปกติอยางเปนธรรมชาติ 
1.6 ใหฝกบทสนทนาตามทิศทางไปสถานีรถเมลของชาวตางประเทศ  และให

บอกวา  ชาวตางประเทศกลาวคําขอโทษหรือขอความชวยเหลือใหบอกทิศทาง 
1.7 การฟงบทสนทนา 
1.8 การจับคูบทสนทนา โดยเลอืกขอความที่เหมาะสม 
1.9 การเลือกคําถามคําตอบในบทสนทนาที่เหมาะสม 
1.10 การใหขอมูลในสวนที่ผูรวมสนทนาไมมี  (dyads) 

2. การสนทนาโดยการกาํหนดขอบขายทั้งหมด  (controlled  conversation) 
3. การสนทนาโดยการกาํหนดขอบขายใหคร่ึงหนึ่ง (semi-controlled  

conversation)  โดยใหผูเรียนเลือกคํามาถาม-ตอบ  ในบทสนทนาที่ไมสมบูรณ 
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4. การสนทนาโดยเสรี (free  conversation) คือการสรางสถานการณใหผูเรียนมี
โอกาสสนทนาโตตอบกันเองอยางอิสระ  โดยผูเรียนเลือกใชศพัทและโครงสรางเองตามความ
เหมาะสม  และแสดงบทบาทสมมติแกปญหาหรืออภิปราย  เปนตน 

สกอตต  (Scott  1980,  อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  2546 ง : 68)  
ไดเสนอขั้นตอนในการสอนทักษะการพูดดังนี ้

1. บอกวัตถุประสงค  ผูสอนจะบอกใหนักเรยีนรูถงึสิ่งที่จะเรียน 
2. การสอนเนื้อหา  ผูสอนจะตองใหผูเรียนสังเกตลักษณะของภาษา  ผูพูดเปนใคร  

ผูพูดจะบอกอะไร  ส่ิงที่พูด   สถานที่พูด  และเนื้อหาที่พดู 
3. การฝกและการถายโอน  เปนการพูดพรอม ๆ กันหรือทลีะคน  หรือจับคูกันฝกใน

รูปแบบตาง ๆ 
 กิจกรรมการสอนทักษะการพูด 

กุศยา  แสงเดช  (2545 : 136-137)  ไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมการสอนพูดออกเปน  
3  ลักษณะ  คอื 

1. การฝกใหตัง้คาํถามและตอบคําถาม  ในการสนทนาในลักษณะนี ้  ควรฝก
ประเภทของคาํถามลักษณะตอไปนี้  เชน  คําถามเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ  คําถามเรื่องบุคคล/
สวนตัว  เปนตน 

2. การฝกพูดบทสนทนา  วิธีสอนในปจจุบนัใชการฝกบทสนทนามาก   เพราะฝกให
ผูเรียนไดใชส่ือสารความหมายกันจริง ๆ  ในการสรางบทสนทนาภาษาอังกฤษ  ควรใชภาษางาย ๆ 
ครูตองอธิบายความหมายของคําศัพทและสํานวนที่ผูเรียนไมรูจัก  กอนที่จะฝกพูดบทสนทนา 

3. การฝกพูดการเลาเรื่อง  การฝกแบบนี้ควรใชสถานการณ  เพื่อชวยใหผูเรียนใช
ภาษาไดถูกตองตามสถานการณและเกิดความสนุกสนาน  พยายามใชคําศัพทและโครงสรางทีม่ี
ความยากงายเหมาะสมกับระดับผูเรียน 

ฟนอกเชียโร  และ  บรัมฟต   (Finocchiaro  and  Brumfit  1983 : 141,   อางถึงใน  
สุมิตรา  อังวฒันกุล 2535 ข : 168) และกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2546 ง : 69)   ได
เสนอแนะกิจกรรมในการสอนทกัษะการพดูที่สอดคลองกันวา  ผูสอนอาจเลือกใชใหเหมาะสมกบั
ระดับผูเรียนแตละระดับดังนี ้

1. ใหตอบคําถาม  ซึง่ครูหรือเพื่อนในชั้นเปนผูถาม 
2. บอกใหเพื่อนทําตามคําสั่ง 
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3. ใหนักเรียนถามหรือตอบคําถามของเพื่อนในชั้นเรียน  เกี่ยวกับช้ันเรียนหรือ
ประสบการณตาง ๆ นอกชัน้เรียน 

4. ใหบอกลักษณะวัตถุ  ส่ิงของตาง ๆ จากภาพ 
5. ใหเลาประสบการณตาง ๆ ของนักเรียน  โดยครูอาจใหคําสําคัญตาง ๆ 
6. ใหรายงานเรื่องราวตาง ๆ ตามทีก่ําหนดหวัขอไวให 
7. จัดสถานการณตาง ๆ ในชัน้เรียน  ใหนกัเรียนใชบทสนทนาตาง ๆ กันไป  เชน  

รานขายของ  รานอาหาร  ธนาคาร เปนตน 
8. ใหเลนเกมตาง ๆ ทางภาษา 
9. ใหโตวาท ี อภิปราย  แสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ 
10. ใหฝกการสนทนาทางโทรศัพท 
11. ใหอานหนังสอืพิมพไทย  แลวรายงานเปนภาษาอังกฤษ 
12. ใหแสดงบทบาทสมมติ 

 
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 การอานเพื่อการสื่อสารเปนอานเพื่อวัตถปุระสงคใดวัตถุประสงคหนึง่ที่
นอกเหนือไปจากการอานเพือ่ศึกษาตัวภาษา  เพราะในชีวิตจริง  การอานสิ่งตาง ๆ เชน  
หนงัสือพมิพ  ปายประกาศ  โฆษณา  หรือแมแตนวนยิาย  ผูอานไมไดสนใจที่ตัวภาษา  แตสนใจที่
สาระที่ไดรับ  หลังจากนั้นกอ็าจมีการแสดงออกตอส่ิงทีอ่านในรูปแบบตาง ๆ (สุมติรา  อังวฒันกุล  
2535 ข : 178) 

ความหมาย 
บํารุง  โตรัตน  (2532 : 12) กลาววา  การอานหมายถงึ  กระบวนการที่ผูอานสราง

ความหมายจากสิ่งที่เรียน  ตองการสื่อตลอดเวลาที่อาน  ผูอานตั้งสมมติฐานไดคาดเดา
ความหมายในสิ่งที่อาน  แสดงความสนใจในสิ่งที่ตนไมเขาใจ  พรอมกันนั้นผูอานจะแกปญหาใน
ส่ิงทีย่ังไมเขาใจไมชัดเจนสามารถเขาใจความหมายที่ผูเขยีนตองการสื่อได 

ประเทิน  มหาขันธ  (2536 : 1)  ไดใหความหมายของการอานไววา  การอาน  
หมายถงึกระบวนการแปลความหมายของตัวอักษร  หรือสัญลักษณที่มีการจดบันทึกไว  ซึง่เปน
กระบวนการทีซ่ับซอนมีความสัมพนัธกับการพูด  การอานที่แทจริงนัน้จะตองเปนการอานที่
สามารถเขาใจความเรื่องที่อาน  เปนการกระตุนใหเกิดความคิดรวบยอดหรือจินตนาการของผูอาน  
ซึ่งจะเปนกระบวนการทีท่ําใหเกิดความเขาใจความหมายตัวอักษรหรือสัญลักษณทีอ่าน     โดย
อาศัยประสบการณเดิมของผูอานเปนพืน้ฐาน 
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โคบายาชิ  (Kobayashi  1975,  อางถงึใน  กระทรวงศึกษาธกิาร,  กรมวชิาการ  
2542 : 26)  กลาววา  การอานเปนกระบวนการสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน  โดยการ
แปลความจากตัวอักษรหรือสัญลักษณใหไดความหมายทีถู่กตอง  ชัดเจน  การอานจงึเปนทกัษะ
สําคัญที่ใชเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษา 

เดอชองต  (Dechant  1982 : 4-5)    กลาววา    การอานเปนปฏิกริิยาระหวางการ
มองเหน็  โดยผูอานเคลื่อนสายตาตามบรรทัดจากตัวอกัษรซายไปขวา  หยุดทาํความเขาใจแลว
รวบรวมเขาเปนหนวยความคิด  ผูอานจะตีความหมายสิ่งที่อานโดยอาศัยความรูและประสบการณ
เดิม  เพื่อประมวลเปนความคิด  การพิจารณา  และการสรุปความคิดเห็น 

ไมล  (Miles  1997,  อางถงึใน  กระทรวงศึกษาธกิาร,  กรมวิชาการ  2541 : 134)  ได
กลาวถึงกระบวนการอานวา  หมายถึง  กระบวนการคดิ  การจนิตนาการ  การหาเหตุผล  การ
แกปญหาและการประเมนิขอความที่อาน  กระบวนการอานประกอบดวย  4  ข้ันตอนคือ  1)  
มองเหน็และรบัรูถอยคําที่ปรากฏในรูปตัวอักษร  2) ทําความเขาใจความหมายของคําในบริบท 
(Context)  นัน้ ๆ  3) ตอบสนองความคดิของผ ู เขียน  และ 4) นาํความรูใหมที่ไดรับมาเชื่องโยงกับ
ความรูและประสบการณเดมิ 
 ประเภทของการอาน 
 สมุทร  เซ็นเชาวนิช  (2540 : 3)  ไดแบงการอานออกเปน  2  ประเภท  คือ 
 1.  การอานเพื่อการศึกษา  (Work-study  Type  Reading) เปนการอานที่ตองการ
ความรวดเร็วสูงพอประมาณ  การอานแบบนี้มีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ  ตองการอานเพื่อใหได
ครอบคลุมเนื้อหามากที่สุด  เก็บใจความสําคัญและรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ใหไดมากที่สุด  
ดังนั้นในขณะที่อานจึงจาํเปนตองพิจารณาคําศัพท  และความหมายของคําที่พบใหละเอียดถี่ถวน 
  2. การอานเพื่อการพักผอนและความบนัเทิง (Secretary  Reading) เปนการอาน
เพื่อความรื่นรมยเปนสวนตวัหรือเพื่อการพกัผอนหยอนใจเปนสาํคัญ  เชน  การอานนิยาย  เร่ืองสัน้  
หรือหนังสือพมิพ   ที่ไมมีคาํศัพทมากมายนัก เปนตน    การอานชนิดนี้จงึไมตองการความเขาใจ
ลึกซึ้งมากนัก 

กุศยา  แสงเดช  (2542, อางถึงใน สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 
12)  แบงการอานออกเปน  3  ประเภท  โดยยึดจุดมุงหมายของการอานเปนหลัก  ซึ่งมีรายละเอยีด
ดังนี ้

1. อานเพื่อบันเทงิ  ไดแก  เร่ืองราวประเภทนทิาน  นยิาย   
2. อานเพื่อรูวิธกีาร  ไดแก  ตํารา  สลากยา  คูมือการใชส่ิงตาง ๆ 
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3. อานเพื่อคนควา  ไดแก  เร่ืองราวสารคดีโดยทั่วไป 
การสอนทักษะการอาน 
กลาหาญ  ชไนเดอร  (ม.ป.ป. : 26) ไดแบงทักษะการอานออกเปน  4  สวน  คือ  

ทักษะการอานในขั้นตน  (Prereading  skills)  ทักษะการสังเกตคํา  (Word  recognition)  ทักษะ
การอานเพื่อความเขาใจ  (Comprehensive)  และทักษะการอานเพื่อการเรียนรู  (Functional  
reading) 

อัจฉรา   ชีวพันธ  (2531,  อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  2542 : 28)  
ไดกลาวถงึแนวการสอนอานดังนี ้

1. สอนใหสัมพันธกันทุกทักษะ  คือ  การฟง  การพูดและการเขียน 
2. ใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนตนเองใหมากที่สุด 
3. ใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนอยางสม่าํเสมอ 
4. ใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมในการประเมินผลความกาวหนาของตนทกุระยะ 
5. สรางเสริมเจตคติที่ดีตอการอาน โดยครูตองทาํตัวใหเปนแบบอยางทีด่ีแกนกัเรียน 
ดูบิน  (Dubin 1982 : 15-16,  อางถงึใน  สุภัทรา  อักษรานุเคราะห 2532 : 88-89)  

ไดเสนอแนะวธิีการสอนทักษะการอานออกเปน  4  อยางคือ 
1. การอานแบบเปดผานไปอยางรวดเร็ว (skimming)   
2. การอานแบบตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง  (scanning) 
3. การอานเพื่อหารายละเอียด  (thorough  reading หรือ receptive  reading) 
4. การอานเชิงวจิารณ  (critical  reading) 
วิลเล่ียมส  (Williams  1986 : 374)  เสนอขั้นตอนในการสอนอานไว  3  ข้ันคือ 
1. ข้ันกอนการสอนอาน  (Pre-Reading)  จุดประสงคของขั้นตอนนี้คือ 

1.1  เพื่อแนะนําและกระตุนความสนใจหวัเรื่อง 
1.2  เพื่อชักจงูใหผูเรียนสนใจเรียนดวยการใหเหตุผลสําหรับการอาน 
1.3  เพื่อเตรียมตัวในดานภาษาใหแกนกัเรียนกอนการอานเนื้อเร่ือง 

2. ข้ันการอาน  (While-Reading)  ข้ันตอนนีเ้นนเนื้อเร่ืองทีจ่ะอาน  โดยมจีุดหมาย
ดังนี ้

 2.1  เพื่อชวยใหผูเรียนไดเขาใจจุดประสงคของการเรียน 
2.2  เพื่อใหผูเรียนเขาใจโครงสรางของงานเขียนหรือเนือ้ความที่จะอาน 
2.3  เพื่อชวยขยายเนื้อความของเรื่องใหชดัเจน 
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3. ข้ันหลงัการอาน  (Post-Reading)  มีจุดหมายใหผูเรียนมีความสามารถดังนี ้
3.1  สามารถถายโอนความรู  ความคิดในเรื่องที่อานไปแลว 
3.2  สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่อานเขากับความรู  ความสนใจ  หรือความคิดเห็น

ของผูเรียน 
กิจกรรมการสอนทักษะการอาน 
กลาหาญ  ชไนเดอร  (ม.ป.ป. : 29)  ไดแบงการจัดกจิกรรมการอานออกเปน  3 ระยะ

คือ 
1. กิจกรรมกอนการอาน  (Pre-reading  Activities)     เปนการสรางความสนใจให

ผูเรียนเกีย่วกบัเร่ืองที่จะอาน  ปูพืน้ฐานเกี่ยวกับเร่ืองและคําศัพท 
2. กิจกรรมระหวางการอาน  (While-reading  Activities)  เปนกิจกรรมที่ผูสอน

นํามาใชฝกทกัษะในขณะทีอ่านเนื้อเร่ือง  ชวยฝกทักษะการอานเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึน้ 
3. กิจกรรมหลงัการอาน  (Post-reading  Activities)  เปนกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนได

แสดงความคดิเห็น  หรือแสดงความสามารถเกีย่วกับเร่ืองที่ไดอาน  ประเมนิผลความเขาใจเรื่อง
จากการอานของผูเรียน 

สุมิตรา  อังวฒันกลุ (2535 ข : 178-179)  ไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมการสอนอาน
ดังนี ้

1. กิจกรรมกอนการอาน  (Pre-reading  Activities) เปนการสรางความสนใจและ  
ปูพื้นความรูในเรื่องที่จะอาน ตัวอยางกิจกรรมในขั้นนี้  ไดแก 

1.1 ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอาน  เปนการกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูเดิมแลว
นํามาสัมพันธกับเร่ืองที่อาน  การคาดคะเนอาจจะถกูหรือผิดก็ได 

1.2 ใหเดาความหมายของคาํศัพทจากปริบท  โดยดูจากประโยคขางเคยีง  หรือ
จากรูปภาพและการแสดงทาทาง 

2. กิจกรรมระหวางการอาน  (While-reading  Activities)  เปนการทําความเขาใจ
โครงสรางและเนื้อความในเรือ่งที่อาน  กิจกรรมในขั้นนี้ไดแก 

2.1 ใหลําดับเร่ืองโดยใหตัดเรื่องออกเปนสวน ๆ  (Strip Story) อาจจะเปนยอหนา
หรือเปนประโยคก็ได  แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกนัเอง 

2.2 เขียนแผนผงัโยงความสัมพนัธของเนื้อเร่ือง (Semantic  Mapping)   
2.3 เติมขอความลงไปในแผนผงัของเนื้อเร่ือง  (Graphic  Organizer) 
2.4 เลาเรื่องโดยสรุป 
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3. กิจกรรมหลงัการอาน  (Post-reading  Activities)  เปนการตรวจสอบความเขาใจ
ของผูเรียน  กิจกรรมทีท่ําอาจจะเปนการถายโยงไปสูทกัษะอืน่ ๆ เชน  ทักษะการพูด  และการ
เขียนก็ไดโดย   

3.1 ใหแสดงบทบาทสมมติ   
3.2 ใหเขียนเรื่องหรือเขียนโตตอบ  เชน  เขียนจดหมาย  เขียนบทสนทนา  เขียน

แบบฟอรม  วาดรูป  เปนตน 
3.3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน 

 วิสาข   จัติวตัร  (2541 : 52-57) ไดใหแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนอาน  ดงันี ้
1. กอนการอานขอความหรือบทอานใด ๆ  ผูอานควรทํานายขอความหรือบทอานที่

อานลวงหนาจากหวัเรื่อง  หวัขอยอย  รูปภาพ  ตาราง  หรือแผนภูมิ  โดยใชความรูของตนที่มีอยู
เกี่ยวกับเร่ืองนัน้ ๆ  

2. ผูอานควรตั้งจดุประสงคในการอาน  เชน  อานเพื่อหาขอมูลบางอยาง  โดยใช
เทคนิคการอานเพื่อหาขอมลูเฉพาะ   (Scaning)  กวาดสายตาอานขอความอยางรวดเร็วเพื่อหา
ขอความที่ตองการ 

3. การเดาความหมายของคําศัพทจากขอความในบริบท  (Context)  โดยผูอาน
อาจจะอนมุาน  (Infer)  ความหมายของศัพทที่ไดจากคําที่มีความหมายคลายกนั  คําที่มี
ความหมายตรงกันขามโครงสรางของคํา  และจากประสบการณของผูอาน 

4. ผูอานควรทราบความสัมพนัธของประโยคตาง ๆ และโครงสรางของยอหนาที่อาน  
โดยใชความรูเกี่ยวกับศัพท  ไวยากรณ  และคําที่ใชเชือ่มประโยค  เชน  สามารถเขียนยอหนาซึง่
ประกอบดวยใจความสาํคัญ  (Main  Idea)  และรายละเอียด (Supporting  details) 

5. การสรางแบบฝกหัดการอานตามแนวการสอนเพื่อการสือ่สารที่แปลกใหมและ
ชวยใหผ ู อานเขาใจขอความที่อานไดดียิ่งขึน้ คอืการถายทอดขอมูลที่อ านในรูปแบบตางๆ 
(Transfer  of  Information)  ดังนี ้

 5.1 การถายโอนขอมูลจากขอความที่อานมาเปนแผนผงั  ตาราง  รูปภาพ  แผนที่
และแผนภูมิ  เปนตน 

 5.2 การถายโอนขอมูลจากแผนผัง  ตาราง  แผนภูมิ  และรูปภาพมาเปนขอความ
ภาษาอังกฤษ 

 5.3 การยอขอความที่อานในรูปของตารางหรอืยอหนาสัน้ ๆ 
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 5.4 การอานเพื่อแกปญหาโดยใชหลัก  Jigsaw  reading  คือผูอานพยายามกอน
เพื่อหาขอมูลมาปะติดปะตอกันเพื่อแกปญหาบางอยาง 

แฮรริส และ ซิเพย  (Harris and Sipay 1979 : 141-142)  ไดเสนอวิธีการจัดกิจกรรม 
การสอนอานดังนี ้

1. ตองพยายามสรางกิจกรรมที่สนกุสนาน 
2. การสอนที่มีระบบตองฝกฝนทักษะเฉพาะอยาง  เชน  ระดับประถมศึกษาฝกอาน

เพื่อพัฒนาคําศัพท  ทกัษะการคนควาหาความหมาย  เปนตน 
3. มีกิจกรรมทีห่ลากหลายในสัดสวนที่พอเหมาะ  เชน  ฝกอานออกเสียง การฝกอาน

ในใจ  ถามกีารฝกอานโดยมคีรูคอยชวยเหลือ  ก็ควรมกีารฝกใหอานดวยตนเอง   
4. มีการจัดบทเรียนและกจิกรรมที่สนองตอบความตองการและความแตกตาง

ระหวางบุคคล 
5. เอาใจใสเด็กทีม่ีปญหาและใหเวลามากเปนพิเศษเพื่อชวยพัฒนาการอานของเดก็ 
6. ควรมีการวางแผนเพื่อจัดเนือ้หาสาระการอานของเดก็ใหสอดคลองกนัตั้งแต

ระดบัอนุบาลจนถงึระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
ทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนสื่อสารไดทั้ง 4  
ทักษะ คือ  ฟง  พูด  อานและเขียน  พิตรวัลย  โกวทิวท ี (2535,  อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,  
กรมวิชาการ  2542 : 32)   กลาววา  ทักษะการเขียนเปนทกัษะขัน้สดุทายที่ผูเรียนจะตองรูจัดนํา
กฎเกณฑไวยากรณ  คําศัพทไปใชในการสื่อสารไดอยางถูกตอง  เหมาะสมกับสถานการณ  โอกาส
และบุคคล  ผูสอนจึงจาํเปนตองเปลี่ยนบทบาทจากผูออกคําสั่ง  อธบิาย  อานใหฟง  บอกใหจด  
เปลี่ยนมาเปนชี้แนะแนวทางใหผูเรียน  อํานวยความสะดวก  จัดกิจกรรมการเรียนใหแกผูเรียน  
โดยเนนผูเรียนเปนศนูยกลางของการเรียนการสอน 

ความหมาย 
สุมิตรา  อังวฒันกุล (2535 ข : 185)  กลาววา  ทักษะการเขียนเปนทกัษะที่จําเปน

สําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  การฝกทกัษะการเขียนเพื่อการสื่อสารจะเปน
การเขียนในระดับที่สูงกวาเขียนประโยค  แตเปนการเขียนถอยคําและสํานวนในรูปแบบของ
ประโยคที่เปนที่ยอมรับ  และเรียงประโยคใหเหมาะสมและสามารถสื่อความหมายได 
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กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2546 ง : 54)  กลาววา การเขียนเปนทักษะทีม่ี
สําคัญที่จะตองสื่อสารใหคนอื่นทราบถึงความคิดและความรูสึกที่ผูตองการจะสื่อสาร การเขียนยัง
เปนวธิีที่จะชวยใหคนพบตนเอง  ผูอ่ืน  และโลกภายนอกอีกดวย 

ลาโด  (Lado  1977 : 143)  กลาววา  การเขียนคือ  การสื่อความหมายดวยตัวอักษร
ของภาษาที่เขาใจกันไดระหวางผูเขียนกับผูอาน  ผูเขียนจะตองใชตัวอักษรอยางมคีวามหมาย  
เรียงรอยถอยคําและขอความไดอยางถกูตองตามโครงสรางและไวยากรณของภาษานัน้ ๆ 

วิดโดวสัน  (Widdowson  1981 : 118,  อางถงึใน  สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  2532 : 
108)  กลาววา  การเขยีนมิใชความสามารถในการเรียบเรียงประโยคใหถูกตองตามไวยากรณ
เทานัน้  แตเปนการเลือกถายทอดประสบการณอยางมีจุดหมาย แตตองสัมพนัธกับทักษะของการ
เลือกใชภาษาไดเหมาะสมกบัสถานการณอีกดวย 

การสอนทักษะการเขียน 
จอหนสนั  และ  มอรโรว  (Johnson  and  Morrow 1981 : 72,  อางถงึใน  สุภัทรา  

อักษรานเุคราะห 2532 : 111)  กลาววา  ข้ันตอนในการสอนทักษะเขียน  มีข้ันตอนใหญ ๆ 3 
ข้ันตอนดังนี้คือ 

1. ตั้งจุดประสงค ผูสอนจะตองตั้งจุดประสงคทั้งจุดประสงคปลายทางและจุดประสงค
นําทางเหมือนการสอนทักษะอ่ืน ๆ  

2. การดําเนินการสอน   ในการดําเนินการสอนอาจจะทาํไดโดยใชส่ือการสอนตาง ๆ 
มาชวย เชน  ภาพ  เทป  ตาราง  กราฟ แผนที่  ขอเขียนตาง ๆ เปนตน  มาใชใหเหมาะสมกบั
ประเภทของขอเขียนและวธิกีารตาง ๆ  

3. การฝกเขียนโดยการลงมือ  ในระยะเริ่มตนก็ควรใชวิธีการเขียนแบบกําหนด
ขอบขายใหเขยีน  คือเขียนรายละเอยีดทัว่ไปเกี่ยวกบับุคคลในเรื่องทีก่าํหนดให  ถาเปนระยะตอไป
ก็เปนการเขียนโดยใชรูป  เชนใหเขียนระดับการศึกษา  ชนิดของอาชพีลงในแบบฟอรม 

ซาเมล,  เดวี่ส และ อัมเบิรก  (Zamel 1982 : 195-210,  Davies  &  Omberg  1987 
: 313-323,  อางถงึใน  กระทรวงศกึษาธิการ,  กรมวิชาการ  2546 ง : 60)  ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกบั
กระบวนการสอนเขียนวา  มยีู  7 ประการ คือ 

1. Prewriting  เปนขั้นที่จัดประสบการณตาง ๆ เพื่อกระตุนการเรียน 
2. Writing  เปนขั้นการเขียนรางแรก  โดยมีจุดประสงคเบื้องตนที่เนือ้ความในการ

เขียน 
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3. Responding  เปนขั้นที่ผูอ่ืนชวยอานงานเขียนอยางคราว  เพื่อช้ีแนะในเรื่อง
ขอความหรือรูปแบบทางภาษา 

4. Revision  เปนขั้นที่นาํขอเสนอแนะมาปรบัปรุงงานฉบบัที่รางไวในครั้งแรก 
5. Editing  เปนขั้นที่ผูเขียนตรวจสอบความถูกตองทางภาษาของงานเขยีน 
6. Evaluation  เปนขั้นที่ครูตรวจงานเขยีนของเด็ก 
7. Post-writing  เปนขั้นที่จัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อใหเหน็คุณคาของงานเขียนมากกวา

ที่จะเปนแคการใหเกรด 
กิจกรรมการสอนทักษะการเขยีน 
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  (2532 : 112)  กลาววา  ในการจัดกจิกรรมสําหรับการ

เขียนควรจัดเปน  3  ระยะ  คือ 
1. กิจกรรมกอนการเขียน  (Pre - writing  activities)  เปนการสรางความสนใจใน

เร่ืองที่จะเขียนและปูพื้นฐานความรูในเรื่องที่จะเขียน  โดยอาจทบทวนความรูเกี่ยวกับกลไก
ทางการเขียนซึ่งมีการสะกดตัว  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  การใชกาลใหถูกตองกับเร่ืองที่จะ
เขียน เปนตน 

2. กิจกรรมระหวางการเขียน (While - writing  activities)  เปนกิจกรรมที่ผูสอน
นํามาใชฝกทกัษะในขณะทีเ่ขียนเรื่อง เชน การนําบัตรเชิญลักษณะตาง ๆ มาเปนแบบใหนักเรยีน
เขียนตาม  โดยมีการเปลีย่นชื่อผูเชิญ  ผูรับเชิญ  และรายละเอยีดตาง ๆ ตามทีน่ักเรียนเห็นวา
เหมาะสม  

3. กิจกรรมหลงัการเขียน (Post - writing  activities)  เปนกิจกรรมที่ครูอาจนาํ
ทักษะการเขียนไปสัมพนัธกบัทักษะอ่ืน  เชน  หลังจากเขียนเรื่องนัน้จบไปแลว  อาจใหนักเรยีน
นํามาอานใหเพื่อนฟง  หรือนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชภาษา  การสื่อความ
ไดถูกและเหมาะสม   หรืออาจนาํมาเปลี่ยนเปนบทสนทนาเพื่อแสดงเปนตัวละครตามบทบาทที่
สมมติให  เปนตน 

สุมิตรา  อังวฒันกุล  (2535 ข : 185-194)  ไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมการสอนทกัษะ
การเขียน  แบงออกเปน  3 ประเภท  ตามลักษณะของงานเขียน  คือ 

1. การเขียนแบบควบคุม  (Controlled  Writing)   เปนกจิกรรมในการสอนทกัษะ
การเขียนที่ผ ู สอนใหเนื้อหาและรูปแบบภาษาสําหรับผ ู เรียนใชในการเรยีน   เชน    รูปแบบประโยค
ที่ตองใชตัวอยางยอหนาสาํหรับเลียนแบบ  หรือขอความสําหรับเติมใหสมบูรณ  กจิกรรมการเขยีน
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แบบควบคุมแตละกิจกรรมเปนการเสริมแรงใชคําศัพท   หรือโครงสรางประโยคแบบใดแบบหนึง่
เทานั้น  หรือเปนกจิกรรมเพือ่ปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการเขียนอยางใดอยางหนึง่เทานัน้ 

2. การเขียนแบบมีการชี้แนะ (Guided Writing)  เปนกจิกรรมเพื่อฝกทกัษะการเขียน
ที่พัฒนามาจากการเขียนควบคุม        โดยผูสอนใหเนื้อหาและรูปแบบภาษาเพียงบางสวนสาํหรบั
ผูเรียนใชในการเขียน   ผูสอนอาจจะใหประโยคเบื้องตน  ประโยคสุดทาย  โครงราง  คําถามหรอื
ขอมูลที่จําเปนสําหรับการเขียน      และผูเรียนจะมีการอภิปรายรวมกันจดบนัทกึ      แลกเปลีย่น
ขอคนพบ  และกําหนดยุทธในการเขียนของตนเอง  ดงันัน้ขอเขียนของผูเรียนแตละคนจึง
คลายคลึงกนัแตไมเหมือนกนั  กิจกรรมการเขียนแบบชีแ้นะนี้อาจจะใชขอความจากสื่อเชน  ภาพ
หรือการตูนเดีย่วหรือเปนชุด  เอกสารแผนพับเกี่ยวกบัสถานทีท่องเที่ยว  ขอความโฆษณาจาก
หนงัสือพมิพ  หรือแผนที ่ ตารางหรือกิจกรรมตาง ๆ มาเปนตัวชี้แนะกไ็ด 

3. การฝกทกัษะการเขยีนในลกัษณะของการเขียนแบบเสร ี  (Free  Writing)  ผูเรียน
จะตองเปนผูเรียนรูข้ันตอน  (Procedures)  ของการเขียน ซึ่งชวยผูเรียนในดานการรวบรวม
ความคิดและเรียบเรียงความคิดกอนทีจ่ะไดขอเขียนที่สมบูรณ  ในการฝกทกัษะการเขียนแบบเสรี  
ผูสอนจะตองฝกใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสาํคัญของการเขียนบนัทกึ (Notes)  การเขียนโครง
ราง (Outline)  และการเขียนราง (Draft)   

กุศยา  แสงเดช (2545 : 146-148)  ไดเสนอกิจกรรมการสอนเขียนไว  6  ลักษณะดงันี ้
1.   กิจกรรมการฝกใหผูเรียนรูจกัลําดับของคาํที่ควรปรากฏในประโยค (Re-ordering  

words) 
2. การฝกการใชคําชนิดตาง ๆ  (Parts  of  Speech)  เพือ่เติมในชองวางไดถูกตอง

ทั้งความหมายและไวยากรณ (Gap-Filling) 
3. การฝกการเขียนใหเปนเรื่องราว  โดยใชทักษะการอานเปนแนวทาง (Parallel  

Writing)   
4. การฝกการบรรยายคน  สัตว  ส่ิงของ  โดยใชคําศัพทในตาํแหนงที่ถูกตอง  

(Describing  people)   
5. การฝกเขียนขอความที่ถูกตองและสอดคลองกับความเปนจริง  (Correcting  the  

facts)   
6. การฝกการบันทึก  โดยอาศัยกิจกรรมทกัษะการฟง-พดู  เพื่อนาํไปสูทักษะการ

เขียนที่เปนเรื่องราวและมีจุดมุงหมาย  (Questions and Answers Composition)    
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กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2546 ง : 70)  กลาววา  กิจกรรมในการสอน
ทักษะการเขียนที่ใชทั่ว ๆ ไป  มีดังนี ้

1. กิจกรรมที่ฝกองคประกอบสําคัญในการเขียน  ไดแก  การคัดลอกขอความที่
กําหนดให  การเปลี่ยนรูปประโยค  การเชือ่มประโยค  การขยายประโยคที่ใหไดความละเอียดกวา
ประโยคที่กาํหนดให 

2. การเขียนตามคําบอก 
3. การเขียนเรียงความเพื่อฝกทกัษะการลําดบัความคิด 
4. การเขียนที่ใชในชีวิตประจาํวนั  เชน  การเขียนจดหมายสวนตัว  การเขียนบัตรเชิญ  

บัตรอวยพร  การกรอกแบบฟอรม  การเขียนรายงานตาง ๆ  การเขียนบนัทกึประจําวัน  เปนตน 
 
การวัดและประเมนิผลทักษะภาษาอังกฤษ 
 การวัดและการประเมินผลการศึกษานั้น    เปนเรื่องสาํคัญยิ่ง   เปนการไดมาซึ่งขอมลู
เพื่อใชในการตัดสินใจดําเนนิการอยางใดอยางหนึ่ง  ไดมีนกัการศึกษาไดจําแนกวธิีการวัดและ
ประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษไวดังนี ้
  การประเมินผลทักษะการฟง 

สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  (2532 : 64-70)  ไดเสนอการประเมินผลทักษะการฟง ดังนี ้
1. ใหตอบคําถาม  ใหผูสอนถามคําถามหรือใหฟงจากเทปแลวใหตอบคําถามหรือใช

คําถามถูกผิด  หรือมีตัวเลือกใหตอบ 
2. ใหฟงแลวลําดบัภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงที่บานเพื่อนเพื่อลําดับการ

สนทนาที่เกิดขึ้น 
3. ฟงบทสนทนาเกี่ยวกับการซือ้ขายสินคา  แลวตอบคําถาม 
4. ใชแบบทดสอบโคลซ  แบบเขียนหรือแบบปากเปลา  โดยใหผูเรียนฟงเรื่องจาก    

ผูสอนหรือเทปแลวเติมคําที่ขาดหายไปจากบทสนทนา  ขอความหรือเร่ืองเลา 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2541 : 133)   ไดเสนอการประเมินผลทักษะ

การฟง ดังนี ้
1. แบบเลือกตอบ  (Multiple  choice,  true/false) 
2. การตอบคําถามแบบสั้น  (Short Answer) 
3. การถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟง  ในรูปแบบตาง ๆ เชน การเติมคําหรือขอมูลใน

แผนภูมิหรือรูปภาพ  การเติมคําลงในแบบฟอรม  การลากเสนแสดงทิศทางที่ไดจากการฟง เปนตน 
4. การจดบันทึกขอความ  (Note-taking) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
54 

 

5. การเขียนตามคําบอกเฉพาะบางสวนหรือเฉพาะคําที่เวนวาง (Partial  or  cloze  
dictation) 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2546 ก : 249-250)  ไดเสนอแนวทางการ
ทดสอบทางภาษาของทักษะการฟง  ดังนี ้

1. การทดสอบจบัใจความสาํคัญของการพูด (Skimming) เชน 
1.1 ฟงขาวแลว  ใหนกัเรียนเขียนชื่อบุคคล  สถานทีท่ี่ไดยินขาว 
1.2 ฟงผูสอนเลาเรื่องหรือนทิานที่คุนเคย  นักเรียนตั้งชื่อเร่ือง 
1.3 ฟงผูสอนเลา  อธิบาย  เกี่ยวกับสถานที่  ส่ิงของ  บุคคล  หรือเหตุการณ ฯลฯ 

นักเรียนเขียนสิ่งที่ผูสอนเลา 
1.4 ฟงแถบที่บนัทกึจากรายการวิทย ุ เชน  ขาวทัว่ไป  ขาวกฬีา  พยากรณอากาศ 

ฯลฯ  แลวนกัเรียนบอกวาเปนรายการประเภทใด 
2. การทดสอบความเขาใจขอความ (Oral Comprehension) เชน 

2.1 การทดสอบหนวย 
2.2 การฟงอยางคราว ๆ เพื่อจับคําศัพทที่รูความหมาย 
2.3 การจับใจความสําคัญ  โดยการ 

2.3.1 ฟงเรื่องราวหรอืนทิาน สถานที่  บุคคล  เหตกุารณ ฯลฯ แลวตัง้ชื่อเรื่อง 
2.3.2 ฟงบทความแลวสรุปใจความดวยการเขียนหรือตอบดวย True/False 
2.3.3 ฟงแถบบนัทึกเสียงเกี่ยวกับเร่ืองราวตาง ๆ  ในชีวิตประจําวนั เชน  

กีฬา  บนัเทิง  พยากรณอากาศ ฯลฯ  แลวบอกไดวา  เปนเรื่องเกีย่วกับอะไร 
2.3.4 ฟงบทสนทนาแลวเลือกภาพที่ตรงกับบทสนทนานัน้ ๆ 

3. การทดสอบการรับขอมูล  เชน 
3.1 ใหฟงขอความแลวใหกรอกขอมูล  หรือทาํเครื่องหมายแสดงเสนทาง  จดุหมาย

ปลายทางลงในตารางหรือแผนที ่
3.2 สมมติใหนกัเรยีนอยูในสถานการณ   แลวสรุปขอความจากสิง่ที่ไดยนิ 
3.3 ใหผูเรียนฟงขอมูลเฉพาะขอความที่ตองการและจดบันทึกไว 

4. การทดสอบการรับขอมูล  เปนการทดสอบความสามารถของ  2 ทักษะที่ปรากฏ
ในชีวิตจริง  คือ ทักษะการรับสารและถายทอดออกเปนทกัษะการสงสาร เชน สมมติใหนกัเรียน
ไดรับโทรศัพทฝากขอความแลวใหนกัเรียนจดบันทึกไว 

5. การเขียนตามคําบอก  (Dictation) 
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  การตรวจใหคะแนนทักษะการฟง   
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  (2532 : 64-70)   กลาววา  เนื่องจากทกัษะการฟงเปน

ทักษะการรับ  ขอทดสอบจึงมีลักษณะการทดสอบเปนจดุ  (discrete-point  test)  เปนสวนใหญ  
ซึ่งลักษณะของขอทดสอบมดีังนี ้

1. ขอสอบปรนัย  ซึ่งไดแก  ผิดถูก  แบบเลือกตอบ  เติมคําและถาม-ตอบ  ใหคะแนน  
0  เมื่อตอบผิดหรือไมตอบ  และใหคะแนน  1  เมื่อตอบถกู 

2. การทดสอบทีแ่สดงออกทางกิริยาทาทาง  การใหคะแนนพิจารณาดงันีค้ือ 
 4 เมื่อฟงคาํสั่งไดถูกตองเพียงครั้งเดียว 
 3 เมื่อฟงคาํสั่งไดถูกตองหลงัจากฟง  2  คร้ัง 
 2 เมื่อฟงคาํสั่งไดไมถูกตอง  แตแกไขเองโดยไมตองฟง  2  คร้ัง 
 1 เมื่อฟงคาํสั่งไดไมถูกตอง  และตองแกไขโดยการฟงครั้งที่  2   
 0 เมื่อฟงคาํสั่งไดไมถูกตอง  ทัง้  2  คร้ัง 

3. การตรวจใหคะแนนขอสอบขอเขียนตามคาํบอก  ใหคะแนนที่เขียนถูก  1  คํา  ตอ  
1  คะแนน  โดยใหคะแนนเตม็เทาจํานวนคาํที่เขียนทั้งหมด 

4. การตรวจใหคะแนนขอสอบโคลซ  การตรวจใหคะแนนขอสอบโคลซมี  2  วิธี  คือ 
4.1 ใหคะแนนคําตอบที่ตรงตามคําทีถู่กตัดไป  (exact  word) 
4.2 ใหคะแนนคําที่ใกลเคียง  คือคําที่เปนทีย่อมรับวาไปดวยกันได (acceptable 

answer)  คือเปนคําที่เหมาะสมและไมทาํใหความหมายเปลี่ยนไป  การพิจารณาคะแนนขึ้นอยูกับ
ผูตรวจวาจะมเีกณฑอยางไร  โดยปกติจะไมหักคะแนนทีส่ะกดผิดถาคาํ ๆ นั้นพอจะอานได 
  การประเมินผลทักษะการพูด 

สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  (2532 : 64-70)  ไดเสนอการประเมินทักษะการพูด  ดังนี ้
1. ใหอธิบายรูปภาพหรือการฟงเทปโดยใชศัพทและโครงสรางทีเ่รียนแลวตลอดจน

สังเกตผูทีเ่กี่ยวของในภาพในเรื่องเพศ   วยั   วุฒิ   สถานภาพทางสงัคม   อาชีพ   สภาพแวดลอม  
สีหนา  ทาทาง  น้าํเสียง  อากัปกิริยา  และความรูสึก  ตลอดจนความสัมพันธของผูที่เกีย่วของหรือ
คูสนทนาในภาพที่สามารถจะเดาไดจากภาพหรือจากเทป 

2. ใหสนทนาเปนคู ๆ โดยสรางสถานการณให 
3. ใหบันทึกตารางเวลาทีท่ํางานแลวนัดการประชุมสําหรับคร้ังตอไป 
4. ใหรายงานเพื่อน ๆ หลังจากสาํรวจกิจกรรมที่เพื่อน ๆ ทาํมากที่สุดในวนัอาทติยบาย 
5. ใหสัมภาษณเปนคูหรือเปนกลุม 
6. ใหบรรยายโดยเลาเรื่องโดยใชจินตนาการของตนเองหรอืจากประสบการณจริง 
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กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2541 : 124)  กลาววา  องคประกอบที่สําคัญ
ของทักษะการพูดมี  5  ประการคือ   

- ความคลองในการใชภาษาพดู  (Fluency) 
- ความสามารถในการพูดใหผูอ่ืนเขาใจ  (Comprehensibility) 
- ปริมาณของขอมูลที่ส่ือสารได  (Amount  of  Communication) 
- คุณภาพของขอความที่สามารถนาํมาสื่อได  (Quality  of  Communication) 
- ความพยายามในการสื่อสาร  (Effort  of  Communication) 

 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2546 ก : 250)  ไดเสนอแนวทางการทดสอบ
ทางภาษาของทักษะการพูด  โดยแบงออกเปน  2 ลักษณะ ดังนี ้

1. การพูดที่มีการควบคุม  สามารถทดสอบไดโดย 
1.1 การใหตัวแนะที่สามารถมองเห็นได  แตนักเรียนควรมีความคุนเคยกับ

สัญลักษณที่ใชเสียกอน 
1.2 การใหตวัแนะที่เปนการพูด  อาจใชภาษาแม  หรือภาษาที่เรียน  หรือในบางครัง้

อาจเขียนก็ได 
1.3 การสอบพูดปากเปลาดวยวธิีการทดสอบแบบโคลช (Cloze) 
1.4 การเลาเรื่อง (Narative Task)  เลาเรื่องใหฟงแลวใหไปเลาตอใหเพื่อนฟง  

แลวบันทึกเทปไว 
1.5 ใหพูดตามสถานการณสมมติโดยใชภาษาตามหนาที่  (Function)  ที่เหมาะสม 

2. การพูดโดยอิสระในสถานการณการสื่อสารอยางแทจริง  เชน 
 2.1 ใหบรรยายเหตุการณในภาพชุด   
 2.2 ใหความเหน็เกี่ยวกับเร่ืองงาย ๆ 

2.3 ใหพูดตามหัวขอที่กําหนดให  ควรมีหลาย ๆ หัวขอ 
2.4 ใหบรรยายสิง่ของ  บุคคล  ฯลฯ 
2.5 ใหพูดเพื่อสนบัสนุนความคดิเห็นของตนเอง    โตแยง    ปฏิเสธ  พดูหักลาง

ขอโตแยง 
2.6 สนทนาและสมัภาษณ   
2.7 ใหพูดนาํเสนอขอมูลจากสิ่งตาง ๆ เชน  บทความ  ภาพ  วีดีทัศน ฯลฯ 
2.8 ใหพูดสรุปจากเอกสาร 
2.9 ใหพูดเชงิวิเคราะหโดยนาํเสนอหนาชัน้ 
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  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2541 :125)  ไดเสนอเกณฑการใหคะแนน
ทักษะการพูดดังนี ้
ตารางที่ 1  เกณฑการใหคะแนนทักษะการพูด 
ระดับคะแนน เกณฑการพิจารณา 
ระดับ  1 

0-2  คะแนน 
ไมสามารถทํากิจกรรมทีก่ําหนด  หรือทาํไดเพียงเล็กนอย  เนื่องจาก 

- ออกเสียงผิดทัง้หมดหรือเกือบทั้งหมด 
- ใชคําศัพทไมถกูตอง 
- พูดเปนคาํๆ ขาดความตอเนือ่ง  จนส่ือความไมได 

ระดับ  2 
3-4  คะแนน 

ทํากจิกรรมทีก่าํหนดใหไมไดผล  เนื่องจาก 
- ออกเสียงผิดบอยครั้งมาก 
- ใชคําศัพทในวงจํากัดมากและใชไวยากรณผิดเปนสวนใหญ 
- พูดขาดความตอเนื่องและเขาใจยาก 

ระดับ  3 
5-6  คะแนน 

ทํากจิกรรมทีก่าํหนดไดบาง  แตยังไมดีเทาที่ควร  เนื่องจาก 
- ออกเสียงผิดบอยครั้ง  เพราะไดรับอิทธิพลจากภาษาแม 
- ใชคําศัพทในวงจํากัด  ใชไวยากรณผิด และไมสามารถพูดใหม  

(paraphrase) ใหเขาใจได 
- หยุดคิดนานในขณะพูด  ทาํใหผูฟงตองใชความอดทนในการรอฟง 

ระดับ  4 
7-8  คะแนน 

ทํากจิกรรมทีก่าํหนดได  แตยังมีขอบกพรองอยูบาง  เนือ่งจาก 
- ออกเสียงผิดบอยครั้ง  เพราะไดรับอิทธิพลจากภาษาแม 
- ใชคําศัพทและไวยากรณผิดบาง  แตยังสามารถสื่อความหมายได  
- หยุดคิดนานในขณะพูดบาง  แตไมทําใหการสนทนาขาดตอน 

  การประเมินผลทักษะการอาน   
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  (2532 : 91-93)  ไดเสนอการประเมินทักษะอาน  ดังนี ้
1. ใหหาความหมายของศพัท 
2. ใหบอกเกีย่วกบัเครื่องสัมพนัธความระหวางประโยค  (discourse  features) 
3. ใหหาความหมายจากประโยคที่กาํหนดให 
4. ใหตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อานโดยใชคําถามแบบมคีําตอบใหเลือก  (multiple  

choice) 
5. ใหเรียงลาํดับเร่ืองที่อานใหถกูตอง 
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6. ใหเติมคําในชองวางโดยใชวธิีโคลซ  (cloze  test) 
7. ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเร่ืองที่อานอยางงาย ๆ 
8. ใหตั้งชื่อเร่ือง 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2541 : 135)  ไดเสนอวิธกีารวัดและประเมินผล

ทักษะการอาน ดังนี ้
1. แบบเลือกตอบ  (Multiple  choice,  true/false) 
2. การตอบคําถามแบบสั้น  (Short Answer) 
3. การถายโอนขอมูลที่ไดจากการอาน  ในรูปแบบตางๆ เชน การเติมคําหรือขอมูล

ในแผนภูมิ  แผนผัง  ตาราง เปนตน 
4. การจดบันทึกขอความ  (Note-taking) 
5. การเติมคําที่เวนวางโดยใชขอมูลจากการอาน (Cloze) 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2546 ก : 250 - 251)  ไดเสนอแนวทางการ

ทดสอบทางภาษาของทักษะการอาน  ดังนี ้
1. การอานออกเสียง   
2. การอานเพื่อจับใจความสาํคัญ  เปนการทดสอบการรับขอมูล  จากหนังสือพิมพ  

วารสาร  ประกาศ  โฆษณา  ตารางเวลารถไฟ  จดหมาย ฯลฯ  กิจกรรมในการทดสอบทักษะอาน
จําแนกไดดังนี ้

2.1 กิจกรรมที่เปนตัวกระตุน  ใหอานขอความที่มีความยาวเหมาะสมที่เปนงาน
ประเภทตางๆ เชน บทความจากหนงัสือพิมพและวารสารรายงานตาง ๆ  ขาวสภาพดินฟาอากาศ  
คําอธิบาย  วธิีการจากแผนพับ  ประเพณ ี  บุคคล  บทคัดจากหนังสอืวิชาการ  จดหมาย  ภาพชดุ
พรอมกับคําบรรยายภาพ  หรือภาพเหตุการณพรอมกับคําบรรยาย  กราฟ  ตาราง  แผนภูมิ  
แผนภาพ ฯลฯ 

2.2 กิจกรรมที่เปนตัวตอบสนอง  ตองใชความสามารถดานภาษา  ไดแก  ความรู
เกี่ยวกับการใชศัพท  สํานวน  และไวยากรณ  ประกอบดวยความสามารถรวมที่ไดจากโครงสราง
ความรู  ดานสังคมและวฒันธรรมที่มากับการใชภาษา  กลวธิีในการหาความหมายจากการใช
บริบททางภาษาและอภิปญญาที่เอื้อตอความสามารถทางภาษามาใชรวมกับความสามารถคาดเดา
เกี่ยวกับความหมายของสารที่ไดรับดวยการเลือกคําตอบจากตัวเลือกทีใ่หโยงลูกศรลากเสน  วาด
ภาพ  ขีดเสนใต  จับคู  เรียงลําดับขอความใหม  หรือเติมคําหรือขอความใหถูกตองและเหมาะสม  
ไดใจความ ฯลฯ 
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  การตรวจใหคะแนนทักษะการอาน  
 1. ขอสอบปรนัย  ซึ่งไดแก  ผิดถูก  แบบเลือกตอบ  เติมคําและถาม-ตอบ  ใหคะแนน  
0  เมื่อตอบผิดหรือไมตอบ  และใหคะแนน  1  เมื่อตอบถกู 

 2. การทดสอบทีแ่สดงออกทางกิริยาทาทาง  การใหคะแนนพิจารณาดงันีค้ือ 
 4 อานครั้งเดียวแลวทําตามคาํสั่งไดถูกตอง 
 3 ทําตามคําสั่งไดถูกตองหลงัจากอาน  2  คร้ัง 
 2 อานแลวทําตามคําสั่งไดไมถกูตอง  แตแกไขไดเองไมอานใหม  2  คร้ัง 
 1 อานแลวทําตามคําสั่งไดไมถกูตอง  แตตองแกไขโดยตองอานครั้งที่  2   
 0 อานแลวทําตามคําสั่งไดไมถกูตอง  2  คร้ัง 

3.  การตรวจใหคะแนนขอสอบโคลซ  การตรวจใหคะแนนขอสอบโคลซมี  2  วิธี  คือ 
3.1 ใหคะแนนคําตอบที่ตรงตามคําทีถู่กตัดไป  (exact  word) 
3.2 ใหคะแนนคําทีใ่กลเคยีง  คอืคําที่เปนที่ยอมรับวาไปดวยกันได  (acceptable 

answer)  คือเปนคําที่เหมาะสมและไมทาํใหความหมายเปลี่ยนไป  การพิจารณาคะแนนขึ้นอยูกับ
ผูตรวจวาจะมเีกณฑอยางไร  โดยปกติจะไมหักคะแนนทีส่ะกดผิดถาคาํ ๆ นั้นพอจะอานได 
  การประเมินผลทักษะการเขียน   

สุภัทรา   อักษรานุเคราะห  (2532 : 118 - 121)    ไดเสนอวิธกีารประเมินผลทักษะ
การเขียน  ดงันี ้

1. ใหเลือกคําหรอืกลุมคํามาเตมิในจดหมายใหถูกตอง 
2. ผูสอนอาจประเมินผลความสามารถของผูเรียนโดยเปลีย่นเสยีงที่ไดยินใหเปน

ภาษาเขียน  เพื่อดูการสะกดตัวเขียน  คําศัพทและอ่ืน ๆ  โดยหาวิธีควบคุมคําตอบจากผูเรียน  เชน 
ใหเขียนตามคาํบอก  (dictation)  โดยใชเร่ืองทีทุ่กคนไมวาเกงหรือออนพอจะเขียนได 

3. ใชภาพเกีย่วกบัเครื่องแตงตัว  แลวใหเขียนคําถามคาํตอบเกี่ยวกับราคาสินคา
เหลานั้น 

4. ใหสถานการณแลวใหเขียนโดยกาํหนดขอบขายให 
5. ใหตอขอความจากประโยคทีก่ําหนดให 
6. ใหเปลี่ยนบทสนทนาเปนเรือ่งเลา 
7. ใหฟงขอความจากเทปแลวสรุปเร่ืองที่ไดยนิดวยตนเอง 
8. ใหดูภาพแลวบรรยาย 
9. ใหฟงคาํบรรยายเกีย่วกบัลักษณะของคนแลวใหเขียนลงตารางใหตรงกบัคําบรรยาย 
10. ใหประโยคนํา 2-3  ประโยค  และมีคําถามนําแลวใหเขียนเรื่อง 
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กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2546 ก : 251)  ไดเสนอแนวทางการทดสอบ
ทางภาษาของทักษะการเขียน  ดงันี ้

1. การเขียนเรียงความโดยมีตัวแนะให    เชน   ใหดูภาพแลวเขียนคําบรรยาย   ให
ตารางชื่อบุคคลและลักษณะ  แลวใหเขียนบรรยายลกัษณะของแตละบุคคล  ใหคําหรือกลุมคาํ  
แลวเขียนเลาเรื่องโดยใชคําหรือกลุมคําที่ให  ใหบทสนทนามาแลวใหเขียนใหมเปนเรื่องเลา  ให
สถานการณ  กําหนดขอบเขตใหเขียน  ใหฟงขอความจากแถบบนัทกึเสียง  แลวเขียนสรุปความ  
ใหตัวแนะโดยการพูด  อาจเกี่ยวของกับทกัษะการฟงดวย   

2. การเขียนอยางอิสระ  เปนการแสดงความสามารถในการลําดับความคิด  การใช
คําศัพทที่เหมาะสม  ตลอดจนการแบงขอความออกเปนตอน ๆ   
 กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร   (2541 : 127)  เสนอเกณฑการใหคะแนนงานเขียน
ดังนี ้
ตารางที่ 2  เกณฑการใหคะแนนงานเขียน 
 ระดับที่  1 

0-2  คะแนน 
ระดับที่  2 

3-5  คะแนน 
ระดับที่  3 

6-8  คะแนน 
ระดับที่  4 

9-10  คะแนน 
เนื้อหาและคําศัพท  
(Context  and 
Vocabulary)   

เนื้อหาและคําศัพท
ไมเพียงพอที่จะ
ประเมินหรือไมตรง
ประเด็น 

เนื้อหาและคําศัพท
ที่ใชมาครบถวน
ตามกําหนด 

เนื้อหาคําศัพท
ครบถวนและมี
รายละเอียดดีพอใช 

เนื้อหาและคําศัพท
ครบถวนมี
รายละเอียดชัดเจน
ที่แสดงถึงความ
เขาใจในหัวเรื่อง
อยางถองแท 

การเรียบเรียง 
(Organization) 
 

การเรียบเรียง
เนื้อหาสับสนและ
ไมตอเนื่องหรือ
ขอมูลไมเพียง
พอที่จะประเมิน 

การเรียบเรียง
เนื้อหายังขาดความ
ตอเนื่องอยูบางและ
ยังไมสมเหตุสมผล
นัก 

จับใจความสําคัญ
ได แตการเรียบเรียง
รายละเอียดยังไม
สมบูรณ 

การเรียบเรียง
เนื้อหาสมบูรณและ
สมเหตุสมผล 

โครงสรางประโยค 
(Sentence  
Construction) 

เขียนโครงสราง
ประโยคและใช
ไวยากรณไมถูกตอง
เลยหรือถูกเพียง 
10-20% 

มีปญหาการเขียน
โครงสรางประโยค  
และการใชหลัก
ไวยากรณถูกตอง
เพียง 30-50% 

เขียนโครงสราง
ประโยคและใชหลัก
ไวยากรณไดถูกตอง 
60-80%  แตส่ือ
ความหมายไม
ชัดเจนเทาที่ควร 

เขียนโครงสราง
ประโยคและใชหลัก
ไวยากรณไดถูกตอง
และส่ือความหมาย
ไดชัดเจน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
61 

 

ตารางที่ 2  (ตอ) 
 ระดับที่  1 

0-2  คะแนน 
ระดับที่  2 

3-5  คะแนน 
ระดับที่  3 

6-8  คะแนน 
ระดับที่  4 

9-10  คะแนน 
การสะกดคําและการ
ใชเครื่องหมายวรรค
ตอน 
(Mechanics) 

สะกดคําและใช
เครื่องหมายวรรค
ตอนไมถูกตองเลย
หรือถูกตองเพียง 
เล็กนอย 

สะกดคําและใช
เครื่องหายวรรคตอน
ถูกตองประมาณ 
30-50% 

สะกดคําและใช
เครื่องหมายวรรค
ตอนถูกตอง
ประมาณ 60-80% 

สะกดคําและใช
เครื่องหมายวรรค
ตอนถูกตอง 

 
 วาเลทท  และ  ดีสิค  (Valette  and  Disick  1977 : 20)  ไดแบงระดับของทักษะ
ภาษาออกเปนทกัษะยอย  ซึ่งมี  5  ระดับ  คือ 

1. ระดับกลไก (Mechanical)  เปนการใชภาษาที่เกิดจากการฝกจนคลองเปน
อัตโนมัติ  เชน  การออกเสียง 

2. ระดับความจาํ  (Knowledge) เปนระดบัที่นาํเอาความหมายของภาษาทีท่องจํา
ไวมาใช  เชน  การทองโคลง  การใหความหมายของศัพท 

3. ระดับถายโอน (Transfer)  เปนระดับที่ใชภาษาซึง่เกิดในบริบทที่แตกตางจากที่ใช
ฝกหัด   เชน   การนาํศัพทที่ทองจํามาแลวมาใชในบริบทใหม    การนําเอากฎไวยากรณมาเขียน
ขอความใหม  หรือการเรียงประโยคใหม  ใหรักษาความหมายเดิมไว (Paraphrase) 

4. ระดับความเขาใจ/ส่ือความหมาย (Communication) เปนระดับที่ไดรับ
ความสาํคัญมากที่สุดในการเรียนการสอนและการทดสอบภาษา คือ  เปนระดับที่ผูเรียนมี
ความสามารถสื่อความไดโดยเสรี  ตลอดจนสามารถรับส่ือที่เปนสารทางภาษาไวดวยความเขาใจ  
การทดสอบภาษาในระดับจะเปนการสอบความเขาใจ     และการสือ่ความหมายโดยการพูดและ
การเขียนอยางเสรี  ไมมีขอจํากัด 

5. ระดับวิพากษวิจารณ (Criticims)  เปนระดับของการตคีวาม  การประยุกตเอา
ความเขาใจและความสามารถสื่อความหมายมาใชเพื่อใหไดส่ือสาร/รับภาษาในลีลาและน้าํเสียง
ตาง ๆ  ประกอบดวยการวิเคราะหเนื้อความอยางไดอรรถรส  และการสังเคราะหเนื้อความเพื่อให
ส่ือความหมายในระดับวพิากษวิจารณไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนการอานตีความ  การเขียนดวย
ถอยคําเสียดส ี การพูดเพื่อโนมนาวใจ  เปนตน 
 มิลเลอร  และ วินลคนิส  (Miller 1933, Winlkins 1974,  อางถึงใน  อัจฉรา  วงศโสธร 
2529 : 84-85) ไดเสนอวิธีการวัดผลประเมินภาษาอังกฤษแบบทกัษะสัมพันธ (Integrated  skills) 
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วา เปนการนําเอาทกัษะภาษา  เนื้อหาภาษาที่อยูในทักษะมาลา (Modality) มาประยุกตไวดวยกนั  
ซึ่งเปนสภาพที่แทจริงของการใชภาษาซึง่มีความเปนพลวัต (Dynamic)  และแนวการสอนแบบ
บูรณาการ (Integration)  การทดสอบภาษาแบบทกัษะสัมพันธ  ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่  3    การทดสอบภาษาแบบทักษะสัมพนัธ   

ทักษะสัมพนัธ วิธีการทดสอบ 
ฟง-พูด - ฟงแลวพูดแปล 

- สอบสัมภาษณ 
- สถานการณสมมติ 
- บทบาทสมมต ิ
- สนทนาทั่วไป 

ฟง-เขียน - ฟงแลวเขยีนแปล 
- จดคําบรรยาย 
- ทําสังเขปการบรรยาย 
- สรุปการบรรยาย 
- เขียนตอบคําถาม 

อาน-พูด - อานแลวพูดสรุป 
- อานแลวพูดตีความ 
- อานแลวพูดตามทีก่ําหนด 

อาน-เขียน - อานแลวเขยีนตอบ 
- อานแลวเขยีนสรุป 
- อานแลวเขยีนแปลความ 
- อานแลวเขยีนตีความ 

ฟง-อาน-เขียน - ฟงขอความ – อานประกอบ  แลวเขียนบรรยาย,  อธิบาย,  ตีความ 
พูด-เขียน - พูดแลวเขียนสรุปใจความสําคัญ 
ฟง-อาน-พูด - ฟงขอความ – อานประกอบแลวพูดสรุป,  อธิบาย,  ตีความ 
ฟง-เขียน-พูด - พูดขอความทีฟ่งแลวเขยีนสรุปไว 
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หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม   
 

ความเปนมา 
 โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  ตั้งอยูภายในวทิยาลยับาลีสงฆวัดสิริกาญจนาราม  
เลขที่  3 หมูที ่  1  ตําบลทามะขาม  อําเภอเมือง  จงัหวัดกาญจนบุรี  มีพืน้ที่ประมาณ  91  ไร  
ตั้งขึ้นเมื่อวันที ่  25 เมษายน  2533  โดยขอเปดเปนสาขาของโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย  อําเภอวังนอย  จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตอมาเมื่อวันที่  30  มกราคม  2535  กรมการ
ศาสนา  ไดอนุญาตจัดตั้งเปน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา   ใหชื่อโรงเรียนวา    
โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  แผนกสามญัศึกษา  เปนโรงเรียนขนาดเล็ก  อยูในสังกัดสํานักงาน
พระพทุธศาสนาแหงชาติ     ที่เปดสอนเฉพาะพระภิกษแุละสามเณร     เปดทาํการเรียนการสอน
ทั้งแผนกนกัธรรม-บาลี  และแผนกสามัญศึกษา   
 พ.ศ. 2533  โรงเรียนไดทาํการเปดเรียนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ตอมาในป
การศึกษา  2545  โรงเรียนไดขออนุญาตขยายระดับชั้นเรียนโดยเปดในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ทําการสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1  ถึงมธัยมศึกษาปที ่ 6  โดยมี  พระปลัดทองสขุ   
สีลคุโณ    ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา     มสีามเณรทัง้หมด 159 รูป            (โรงเรียน
วัดสิริกาญจนาราม 2546 : 1)     
 
นโยบายในการจัดต้ังโรงเรียน  

โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  มีนโยบายการจัดตั้งโรงเรียนดังนี ้
1. เปนสถานศึกษาพระปรยิัติธรรมสําหรบัพระภิกษุสามเณร  
2. เปนที่อบรมส่ังสอนเยาวชนไทยใหเปนคนดีของประเทศชาติ และเปนแหลงเผยแผ

พระพทุธศาสนาของประเทศไทยใหมีความมั่นคง  กาวไกล   
3. เปนการสงเสรมิใหพระภิกษแุละสามเณรเปนศาสนทายาทที่ดี  มีความรูทั้งทาง

ธรรมและทางโลก  เพื่อใหมคีวามเหมาะสมกับยุคสมัย   
4. เปนการสงเสรมิใหกุลบุตรที่เรียนดี  มีความคิดกาวไกล  แตขาดโอกาสทาง

การศึกษา  ใหสามารถศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได   
5. ใหพระภิกษสุามเณรไดมีโอกาสศึกษาวทิยาการเพื่อบําเพ็ญประโยชนใหแก

ประเทศชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  สังคมและประชาชน  ตามหลักธรรมคําสั่งสอนในทาง
พระพทุธศาสนา  (โรงเรยีนวัดสิริกาญจนาราม  2546 : 5)    
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วิสัยทัศน 
มุงเนนจัดการศึกษาที่เพื่อพฒันาสงเสริมใหผูเรียนมีทัง้คณุธรรมและจริยธรรม     เปน

ผูนําทางดานวชิาการและศาสนา    สามารถครองตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
ภารกจิและพนัธกิจ 

1. พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความเปนสากลและตอบสนองความ
ตองการของสงัคม 

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวนิัย  และดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมคีวามสุข 

3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมใหผูเรียนมี
ความเปนผูนาํทางดานวิชาการและศาสนา 

4. สงเสริมการนาํเทคโนโลย ี ภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูมาใชใหเกดิ
ประโยชนในการเรียนการสอน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวนิัย 
1.1 ปฏิบัติศาสนกจิเปนกิจวัตร 
1.2 มีความสามัคคีและซื่อสัตยสุจริต 
1.3 นุงหมจวีรเปนปริมณฑล 
1.4 เคารพและเชือ่ฟงคําแนะนาํของอาจารย 

2. เปนบุคคลแหงการเรียนรู 
2.1 มีความกระตือรือรน 
2.2 มีนิสัยรักการอานและคนควา 
2.3 รูจักวิธทีี่ถูกตองในการแสวงหาความรู 
2.4 สามารถสรุปประเด็นการเรียนรูและประสบการณดวยตนเอง 

3. เปนผูนาํทางดานวิชาการและศาสนทายาท 
3.1 กลาแสดงออกและมีความเสียสละ 
3.2 รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 
3.3 ปฏิบัติตนเปนใหเปนแบบอยางที่ด ี
3.4 ครองตนอยูในระเบียบวนิัย 
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 โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  ไดดําเนนิการจัดการศึกษาออกเปน  2 แผนกคือ  แผนก
นักธรรม-บาลี  ซึ่งเปนการจัดการศึกษาทางธรรมเกีย่วกับนักธรรมและภาษาบาล ี  และแผนก
สามัญศึกษา ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช   
2544 
 
ลักษณะของหลักสูตรในโรงเรียนวัดสริิกาญจนาราม  

โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2544  เปดทําการเรียนการสอนระดบัชวงชัน้ที่ 3 และชวงที่ 4  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หลักการ 
1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ

ความเปนสากล 
2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค

และเทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชวีิต  โดยถือ

วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
4. เปนหลกัสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทัง้ดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู 
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
จุดหมาย 
1. เห็นคุณคาของตนเอง  มีวนิัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพทุธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
2. มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรกัการคนควา 
3. มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทนัการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจดัการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี  ปรับวิธีการคดิ  
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกบัสถานการณ 

4. มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการ
คิด  การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนนิชีวิต 

5. รักการออกกาํลังกาย  ดแูลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลกิภาพที่ด ี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค          มีคานยิมเปนผูผลิตมากกวาเปน

ผูบริโภค 
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7. เขาใจในประวตัิศาสตรของชาติไทย    ภูมิใจใจความเปนไทย     เปนพลเมืองด ี 
ยึดมั่นในวิถีชวีิต  และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

8. มีจิตสํานกึในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา           
ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาสิง่แวดลอม 
  9. รักประเทศชาติและทองถิน่  มุงทําประโยชนและสรางสิง่ที่ดีงามใหสังคม 

โครงสราง 
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ  จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่

กําหนดไวใหสถานศกึษาและผูเกี่ยวของมแีนวปฏิบัติในการจัดหลักสตูรสถานศึกษา  จงึไดกําหนด
โครงสรางหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี ้

1. ระดับชวงชัน้  โรงเรียนวัดสริิกาญจนาราม  เปดทาํการเรียนการสอน  2  ชวงชัน้
คือ 

  ชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1-3 
  ชวงชัน้ที ่4 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4-6 
2. สาระการเรียนรู 

 กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทกัษะหรือ
กระบวนการการเรียนรูและคณุลักษณะหรอืคานิยม  คณุธรรมจริยธรรมของผูเรียนเปน  8  กลุม  
ดังนี้  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและ
พลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ภาษาตางประเทศ  และกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
  เวลาเรียน 
  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  ไดจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแต
ละชั้นป  ทั้งการจัดเวลาเรยีน  ในสาระการเรียนรู  8 กลุม  และรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทาํเพิ่มเติม 
รวมทัง้กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดงันี ้

 ชวงชัน้ที ่ 3  ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 - 1,200   
ชั่วโมง  โดยเฉลี่ยวันละ  4-5  ชั่วโมง 

 ชวงชัน้ที ่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีเวลาเรียนปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง  
โดยเฉลี่ยวนัละไมนอยกวา  6  ชั่วโมง 
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  โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนวัดสริิกาญจนาราม  โดยแบงตาม     
ชวงชัน้ในตารางที่  4   
ตารางที ่4   โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  ชวงชั้นที ่3 

 
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 135) ไดกําหนดสาระการเรียนรูพืน้ฐาน
ของกลุมสาระภาษาตางประเทศในระดับชวงชัน้ที ่ 3 (ม.1-3)  ดังนี้   

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  เขาใจและใชทักษะทางภาษาแลกเปลี่ยน  และ
นําเสนอขอมูลขาวสารอยางเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะโดยใช    คําศัพท  2,100-2,250 คํา   
น้ําเสยีงและทาทาง   ประโยคประสม   ประโยคซับซอน    ขอความที่เปนความเรียง    ขอความที่
ไมเปนความเรยีง  บทสนทนาที่เปนทางการและไมเปนทางการ  ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก  
ภาษาที่ใชในการนําเสนอความคิดรวบยอด 

  ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 
กลุมสาระการเรียนรู เวลาเรียน (ชม.) เวลาเรียน (ชม.) เวลาเรียน (ชม.) 

  พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
1.ภาษาไทย 120 120 120 
2.คณิตศาสตร 120 120 120 
3.วิทยาศาสตร 120 120 120 
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 120 120 
5.สุขศึกษาและพลศึกษา 40 

  

40 

  

40 

  

6.ศิลปะ 40 400 40 400 40 400 
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 
8.ภาษาตางประเทศ 120 120 120 
9.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       
     - ชุมนุม/ชมรม 40 40 40 
     -  แนะแนว 40 

  

40   40 

  

800 400 800 400 800 400 
รวม 1,200 1,200 1,200 
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สาระที ่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวฒันธรรมทางภาษา  
ชีวิตและความเปนอยูของเจาของภาษา 

สาระที่ 3  ภาษากับความสมัพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน   มีความรูความเขาใจใน
การใชภาษาสบืขอมูล    ความรูตามความสนใจในหัวขอเร่ือง    ตนเอง    ครอบครัว   โรงเรียน    
ส่ิงแวดลอมรอบตัว  อาหาร  เครื่องดื่ม   ความสัมพันธระหวางบุคคล   เวลาวางและนนัทนาการ  
สุขภาพและสวัสดิการ  การศึกษาและอาชีพ  การซื้อขาย  ลมฟาอากาศ  การเดนิทางทองเที่ยว  
การบริการ  สถานที ่ ภาษา  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก  ใชภาษาภายในและภายนอก
สถานศกึษาเพื่อแสวงหาความรูและความเพลิดเพลนิ  เปนพืน้ฐานในการศึกษาตอและเตรียมเขาสู
อาชีพ 
 
สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  ไดมุงจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
พัฒนาตนเอง  ไดรูจักและพัฒนาศักยภาพของตนเองตามสงัคมและสภาพแวดลอม  โดยแบง
ลักษณะการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดังตารางที่  5 
ตารางที่  5  สภาพการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับชวงชัน้ที ่3 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ม.1 ม.2 ม.3 

- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
- กิจกรรมพฒันาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 

• กิจกรรมเกื้อกลูสงเสริมสาระการเรียนรูทัง้ 8 กลุมสาระ 
• กิจกรรมชุมนมุหรือชมรม 

40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 80 80 80 
 
 
วิสัยทัศน 
 พัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง  สังคม  และสภาพแวดลอม  ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม
กับสภาวะ  และเปนกัลยาณมิตร 
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ภารกจิ 
1. จัดหลักสูตรใหผูเรียนไดพฒันาการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ  และหลากหลาย 
2. จัดกระบวนการเรียนรูที่มุงฝกทักษะการคิด  การแกปญหาและคิดสรางสรรค 
3. จัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนมีคณุธรรม     จริยธรรม    คานิยมและ

คุณลักษณะอันพงึประสงค  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน ๆ ไดอยางมีความสุข 
 
เปาหมาย 

1. เพื่อสนองตอบและเติมเต็มให 8 กลุมสาระการเรียนรู 
2. เพื่อสนองตอสภาพความตองการของชุมชนในรูปของผูนาํทางดานศาสนทายาท 
3. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสมบูรณทั้งดานรวมกาย  สติปญญา  สังคมและอารมณ 
4. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหรูจกัศักยภาพตนเองและสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนได 
5. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. เปนผูมีความซื่อสัตย  ขยนั  มีระเบียบวินยั  มีความรับผิดชอบ 
 2. เปนผูมีความสุภาพ  เรียบรอย  ตรงตอเวลา  และรูกาลเทศะ 
 3. เปนผูมทีัศนคติที่ดีตอสัมมาชีพ  มีความอดทน  รักการทํางานและทาํงานรวมกบั
ผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข 
 4. เปนผูมีความคิดสรางสรรค  ใฝรูใฝเรียน  รักการศึกษาคนควา 

 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  ปการศึกษา  2545-2547  
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ  โดยแบงออกเปนวิชาพื้นฐานและ
วิชาเพิ่มเติม  มีครูผูสอนในรายวิชาภาษาองักฤษจํานวน  6  คน  จาํนวนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป
ที่ 1  จาํนวน  42  คน  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที ่2  จาํนวน  53  คน  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่
3  จํานวน  31  คน  ดานผลการเรียนรูในรายวิชาภาษาองักฤษปการศึกษา  2546  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1-3  คือ  สอบไดระดับ 0,1,2  คิดเปนรอยละ  85.93  และระดับ  3,4  คิดเปนรอย
ละ  14.07   
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งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

 จากผลการศึกษางานวิจัยการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของใน  3  ดาน คือ งานวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน   ทักษะการใชภาษาอังกฤษและงานวิจยัตางประเทศ   ดังรายละเอียด ตอไปนี ้
 
งานวจิัยที่เกีย่วกับกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน   

แสงจันทร   เหมเชื้อ  (2534 : บทคัดยอ)  ทาํการวิจัยเรื่อง  ผลของการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรวิชาภาษาองักฤษ  โดยใชเทคนิคละครสําหรับนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนไทรนอย  ผลการวิจยัพบวา  คะแนนของนกัเรียนที่ไดจากการทดสอบหลังการเขา
รวมกิจกรรมสงูกวากอนการเขารวมกิจกรรมอยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05  และนกัเรียน
สวนมากมีความเห็นวา  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคละคร  มี
ความเหมาะสมทั้งในดานอปุกรณ  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนและความรูทั่วไป ซึ่งจากผลการ
ทดลองสรุปไดวา เทคนิคละครมีความเหมาะสมในการใชจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรวิชาภาษาองักฤษ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีบทบาทในการเสริมทักษะและความรูทางภาษาองักฤษ 

ประเทือง   แมลงภู  (2537 : บทคัดยอ)    ทําการวิจยัเรื่อง  การนาํเสนอโครงการจัด
กิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษ  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน  เขตการศึกษา 6  
ผลการวิจยัพบวา  ปญหาของการจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขต
การศึกษา 6 ไมมีการวางแผนการจัดกจิกรรมลวงหนาตลอดภาคการศึกษา  ทาํใหกิจกรรมทีจ่ัด
ใหกับนักเรียนซ้ําซาก  ดานความตองการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษ  นักเรยีน
และครูตองการใหจัดกิจกรรมประเภทตาง ๆ ดงันี ้  กิจกรรมประเภทสงเสริมการฟง  1. ฟงคําแลว
ปฏิบัติตาม (เกม Simon  says)  2. ฟงเพลงที่กาํลังไดรับความนยิมหรือเพลงพืน้เมืองแลวอธบิาย
ความหมายหรือตอบคําถาม  3. ฟงขอความตอจากเพื่อหลาย ๆ คน แลวเขียนขอความนัน้บน
กระดานดาํ (เกมกระซิบ)   กิจกรรมประเภทสงเสริมการพูด   1. แขงขันตอบปญหาภาษาองักฤษ    
2. พูดแนะนาํตนเอง  3. เกมคนหาความลับ (20 คําถาม)   กิจกรรมประเภทสงเสรมิการอาน  1. 
อานเรื่องหรือบทสนทนาแลวเติมขอความใหสมบูรณ  2. แขงขันการเปดพจนานกุรมภาษาองักฤษ  
3. อานคําอธบิายหรือคําจํากัดความของของสิ่งหนึง่แลวใหเพื่อนทาย     กจิกรรมประเภทสงเสริม
การเขียน  1. เขียนบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ    2. เขยีนจดหมายถงึเพื่อนตางโรงเรียน      3. 
เขียนบรรยายสิ่งของหรือบุคคลที่นักเรียนสนใจแลวใหเพือ่นทาย  กิจกรรมอื่น ๆ ทีส่งเสริมความรู
วิชาภาษาองักฤษ  1. จัดนทิรรศการวนัสาํคัญตาง ๆ ของเจาของภาษา  2. เลนเกมตอศัพท  3. 
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เลนเกมปริศนาอักษรไขว (cross  words)  4. แขงขันกนัเลน  scrabble    ดานองคประกอบของ
โครงการจัดกจิกรรมประกอบดวย  ชื่อโครงการ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงคทัว่ไป  
วัตถุประสงคเฉพาะ  เปาหมาย  วธิีดําเนินการ  ระยะเวลาที่ใชในโครงการ  ผูรับผิดชอบโครงการ   
งบประมาณทีใ่ชในโครงการ    การเขาเปนสมาชิกในโครงการ    เนื้อหาสาระโครงการ   วัสดุ
อุปกรณที่ใชในโครงการ  แหลงความรู  และผลที่คาดวาจะไดรับ 

สุนันท  ศิริวรรณ  (2544 : 107-109)  ทําการวิจยัเรือ่ง  การพฒันากจิกรรมชุมนุม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนทายางวิทยา  
จังหวัดเพชรบรีุ   ผลการวิจัยพบวา 1) วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูไดรับ
ประสบการณในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกวางขวางขึน้   มีโอกาสแสดงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ  ไดรับความสนุกสนานเพลดิเพลินจากการใชภาษาอังกฤษ         มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคและกลาแสดงออกในทางที่ถกูตอง  ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและมคีวามรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม  และรูปแบบเนื้อหาสาระของกิจกรรม  คือ  การฟงขอความตอจากเพื่อน
หลาย ๆ คนแลวเขียนขอความนั้นบนกระดาน  ฟงคําสั่งและปฏบิัติตาม  ฟงคําบอกเลาหรือ
คําแนะนําแลวปฏิบัติตาม ฟงเรื่องสั้นหรือเร่ืองที่มีเหตุการณตอเนื่องแลวเรียงลําดับเหตุการณตาม
เร่ืองนั้น ๆ  เกม 2 คําถาม  พูดแนะนําตนเอง  สาธิตการประกอบอาหาร  แสดงบทบาทสมมติตาม
สถานการณ  อานคําอธิบายหรือคําจาํกัดความแลวใหเพื่อนทายวาสิง่นัน้คืออะไร  อานนิทานแลว
เลานทิานนั้นดวยสํานวนคาํพูดของตนเอง  อานนทิานแลวสรุปเร่ืองหรือตอบคําถาม  อาน
คําแนะนําแลวปฏิบัติตามคําแนะนาํนัน้ ๆ  แกไขประโยคที่ผิดใหถกูตอง  เขียนขั้นตอนการประกอบ
อาหาร  เขียนนทิานตามเรื่องที่ไดฟงดวยสํานวนของตนเอง และเขียนเรื่องจากเพลงที่ไดฟงโดยใช
สํานวนของตนเอง  ซึ่งเปนกิจกรรมกลุมยอยและเนนนักเรียนเปนศูนยกลางในการปฏิบัติกิจกรรม  
โดยใชภาษาองักฤษเปนเครื่องมือรวมถงึการบูรณาการทกัษะการฟง  พูด  อานและเขียนอยูในทกุ
กิจกรรม     เพือ่ใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน  ในดานความตองการกิจกรรม  2)  กิจกรรมชุมนุม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง 16 กิจกรรม  มีความเหมาะสมของชื่อกิจกรรม  วัตถุประสงค  
ลักษณะกิจกรรม  เนื้อหากจิกรรม  วิธีดาํเนนิการกิจกรรม  อุปกรณและการประเมินผล  และมี
ประสิทธิภาพ 89.06/83.57  และ  93.07/89.33 ตามเกณฑมาตรฐานที่กาํหนดไว   3) กิจกรรม
ชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารที่ผูวิจยัสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 93.13/89.79 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว 80/80 4) นักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นวากิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสารเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนกัเรียนสามารถทํางานเปนกลุมเปนหมูคณะไดด ี  นกัเรียน
ไดรับความสนกุสนานเพลิดเพลินและชอบภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
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วะราพร  เจริญสุข  (2546 : 188-190)  ทําการวจิัยเรื่อง  การพัฒนากิจกรรม
อาสาสมัครเพือ่ดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน  ผลการวิจัย
พบวา  1)   นกัเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ     ตองการพฒันากิจกรรมอาสาสมัครเพือ่ดูแลอนุรักษ
แหลงทองเที่ยว  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โดยจัดกิจกรรมใหหลากหลายเนนผูเรียน
เปนสําคัญรวมกับทองถิ่น  มีเนือ้หาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในอําเภอทองผาภูมิและการเปน
อาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเทีย่ว  มีการจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงและเนนการ
ประเมินตามสภาพจริง  2)  แผนการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพือ่ดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว  
ประกอบดวย  5  แผนการจัดกิจกรรม   คือ   กิจกรรมที่ 1  ประวัติความเปนมาและสภาพทั่วไป
ของอําเภอทองผาภูมิ     กจิกรรมที่ 2  การอนุรักษแหลงทองเทีย่วในอําเภอทองผาภูมิ  กิจกรรมที่ 
3  อาสาสมัครดูแลอนรัุกษแหลงทองเที่ยว  กิจกรรมที ่ 4  Walk  Rally  ศึกษาสวนพฤกศาสตร   
และกิจกรรมที ่ 5  คายอนรัุกษแหลงทองเที่ยว  ซึ่งการหาประสทิธิภาพแบบเดี่ยว  (Individual  
Tryout)  และแบบกลุมยอย  (Small  Group  Tryout)  ของแผนการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ  
73.33 / 78.33  และ  76.44 / 82.22  ตามเกณฑมาตรฐานที่กาํหนดไว  3)  นําแผนการจัดกจิกรรม
ใชกับนักเรียน  35 คน    ของโรงเรียนบานดินโส     สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษากาญจนบรีุ   
เขต 3  อําเภอทองผาภูมิ  โดยผูวิจยั  ผูชวยผูวิจัย  ผูดูแลแหลงทองเทีย่ว  และมัคคุเทศกเปนผูสอน  
จํานวน  25  ชั่วโมง    ซึง่การหาประสทิธภิาพแบบภาคสนาม    (Field  Tryout)    ของแผนการจดั
กิจกรรมมีประสิทธิภาพ  80.11 / 87.57   ตามเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนดไว    ซึง่ยอมรับสมมติฐาน
การวิจยัขอที่ 1  4) การประเมินและการปรับปรุงแกไขพบวา      นักเรียนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเปนอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว  กอนและหลังการใชแผนการจัดกจิกรรม
แตกตางกนัอยางมีนับสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งยอมรับสมมติฐานขอที ่ 2  นักเรียนมี
ความสามารถในการเปนอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวได  และมีความคิดเห็นทีด่ีตอ
กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว      และแผนการจัดกจิกรรมควรปรับปรุง
ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมใหมีความยืดหย ุ นเหมาะสมกับเนื้อหาของกิจกรรม   

กรรณิกา   ภูระหงษ  (2547 : 160-162)  ทําการวิจยัเรือ่ง  การพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเรื่อง  รักษทองถิน่  สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 2  ผลการวิจยัพบวา     1)  นกัเรียนและบุคคล
ที่เกีย่วของ  มีความตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมโดยใหมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
รูปแบบ  เปนกิจกรรมที่ทาํใหผูเรียนมีความสุข  เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  ไดศึกษาจาก
สถานการณจริง    จัดเนื้อหากิจกรรมโดยใชขอมูลตาง ๆ    ที่มีอยูในทองถิน่โดยประสานงานกับผูรู
ในทองถิน่  ผูนําชุมชนและคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานมาเปนผูใหความรูแกนักเรียน    ใช
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การวัดผลและประเมินผลใหครบทุกดานทัง้ความรู     ความเขาใจ    ทักษะการปฏิบัติและความ
คิดเห็น  โดยเนนการประเมนิตามสภาพจริงที่ควรใหครู  ผูรูในทองถิน่และผูเรียนมสีวนรวมในการ
ประเมินผล  2)  แผนการจัดกิจกรรมม ี  6 แผน  ประกอบดวย  แผนการจัดกจิกรรมที ่ 1 ประวตัิ
ความเปนมาและสภาพทั่วไปของตําบลหนองกบ  แผนการจัดกจิกรรมที่ 2  สถานทีท่องเที่ยวใน
ทองถิน่  แผนการจัดกิจกรรมที่ 3  การละเลนพืน้บานและอาหารพืน้บาน  แผนการจัดกิจกรรมที ่4  
บุคคลสําคัญในทองถิน่  แผนการจัดกจิกรรมที่ 5  อาชพีในทองถิน่  และแผนการจดักิจกรรมที ่ 6  
การอนุรักษวฒันธรรมทองถิ่น  ซึ่งการหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว  (Individual  Tryout)  และแบบ
กลุมยอย  (Small  Group  Tryout)  ของแผนการจัดกจิกรรมมีประสิทธิภาพ  72.78 / 75.00  และ  
75.93 / 81.67  ตามเกณฑมาตรฐานที่กาํหนดไว  และการหาประสทิธภิาพแบบภาคสนาม  (Field  
Tryout)  ของแผนการจัดกจิกรรมมีประสิทธิภาพ  81.50 / 87.67  ตามเกณฑมาตรฐานที่กาํหนดไว  
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอที่ 1   3)  นาํแผนการจดักิจกรรมไปใชกับนกัเรียนจาํนวน  30  คน  
ของโรงเรียนวดัหนองกบ  โดยผ ู วิจัยและผ ู รูในทองถิ่นไดร วมกันจัดกจิกรรม  โดยเชิญผ ู ร ู ในทองถิ่น
มาใหความรู  นํานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่  การสัมภาษณ  การเลนเกม  การศึกษาใบความรู  
ตลอดจนลงมอืปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  จาํนวน  14  ชัว่โมง   4) การประเมินและการปรับปรุงแกไข
พบวา  นกัเรยีนมีผลการเรยีนร ู เร่ืองรักษทองถิน่  กอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตาง
กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .05  ซึง่ยอมรับสมมติฐานข อที ่2    ดานความคิดเหน็พบวา  
นักเรียนมีความรูส ึกที่ดีตอกจิกรรม  

สรุปไดวา ผลการวิจยัจากงานวิจัยที่เกีย่วกับกิจกรรมพฒันาผูเรียน  ทําใหนักเรียนมี
ผลการเรียนรูสูงขึ้น   กิจกรรมชุมนุมที่ผูวจิัยสรางขึน้มีประสิทธิภาพ   ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตัง้ไว  และ
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรม 

 
งานวจิัยที่เกีย่วกับทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ปราณี   ปฐมชัยวัฒน  (2534 : บทคัดยอ)  ทาํการวิจยัเรื่อง การศึกษาความสามารถ
ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  ความคดิเห็นที่มีตอกจิกรรมเสริมบทเรียนและกิจนิสัยในการเรยีน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  ผลการวิจัยพบวา  คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม ซึ่งแสดงวา  ประสิทธภิาพของวธิีการสอนทักษะฟง-พูด วชิาหลกั 
โดยการเสริมกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร  ตามหลกัการของ Keith  Johnson สูงกวาวิธีการสอนแบบ
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ปกติ  นอกจากนัน้นักเรียนกลุมทดลองมคีวามคิดเหน็ตอวิธีการสอนในระดับที่ดีกวานักเรียนกลุม
ควบคุม 

พัชรินทร   อุทัยฉัตร  (2537 : บทคัดยอ)  ทาํการวิจัยเรื่อง   การเปรียบเทยีบ
พฤติกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารที่เรียนดวยกิจกรรมการละครกับทีเ่รียนดวยกิจกรรมตาม
คูมือครู ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสกลนคร  
ผลการวิจยัพบวา  พฤติกรรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน  นักเรียน
กับนักเรียน  การทาํกิจกรรมคู  ทักษะการพูด  ทักษะการอาน   ทกัษะการเขียน  นักเรียนพูดตาม
ครู  การแสดงและการใชส่ือการสอน   กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม  พฤติกรรมการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ปฏิสัมพนัธทางวาจาของครูและนักเรียนที่เรียนดวยกจิกรรมการละคร
กับนกัเรียนที่เรียนดวยกจิกรรมตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  
ไดแก  ครูใชภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ครูขยายขอมูลอยางละเอียด  นกัเรียนขอขอมลูที่
คาดการณไดและขอขอมูลที่คาดการณไมได  นักเรียนสรางขอขอมูลและขอขอมูลจริง  นักเรยีนพูด
เปนคํา ๆ และเปนประโยค   นักเรียนพูดไมจํากัดรูปแบบทางภาษา    นักเรียนไมมปีฏิกิริยาโตตอบ   
และนักเรียนกลาวซ้าํ  พฤตกิรรมการใชภาษาเพื่อการสือ่สารปฏิสัมพนัธของครูและนักเรียนทีเ่รียน
ดวยกิจกรรมการละครกับที่เรียนดวยกิจกรรมตามคูมือครู       มีความสัมพันธกนัในแตละกิจกรรม
การละครที่เรียนดวยกิจกรรมตามคูมือครูมีความสมัพนัธกันในแตละกิจกรรมอยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05 

รัตติยา  ภูมิสายดร  (2540 : บทคัดยอ) ทาํการวิจัยเรือ่ง  การพัฒนาบทเรียนที่ใช              
กิจกรรมการละครเพื่อสงเสรมิทักษะการฟง-พูด  สําหรบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  6   โดยใช
หลักการจัดกจิกรรม  The Information Gap Principle  ผลการวิจยัพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชหลักการจัดกิจกรรม The Information  
Gap  Principle    มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครูอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชหลักการจัดกิจกรรม  The  Information  Gap  Principle  มี
ความคิดเหน็วา  รูปแบบการสอนนีเ้ปนรูปแบบการสอนที่เสริมสรางความสัมพันธระหวางครูและ
นักเรียน    เปดโอกาสใหนกัเรียนไดใชภาษาสนทนาโตตอบกัน    เปนการฝกใหนักเรียนกลาพดู
กลาแสดงออก  ทําใหใชภาษาไดคลอง  และมีความสนกุสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ประเทือง  ใจหาญ  (2546 : บทคัดยอ)  ทําการว ิจัยเรื่อง การเปรียบเทยีบ
ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  และแรงจูงใจในการเรยีน
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ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  ที่เรียนโดยใชและไมใชกิจกรรมการละคร  
ผลการวิจยัพบวา  ความสามารถดานทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  หลังเรยีนของทั้งสองกลุม  สูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.01  ความสามารถดานทกัษะการพูดภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 
1  กลุมที่เรียนโดยใชกิจกรรมการละครสูงกวากลุมที่ไมใชกิจกรรมการละคร  อยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .20    แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  หลงั
เรียนของทั้งสองกลุม  สูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  และแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1  หลังเรียนของทัง้สองกลุม  กลุมที่เรียนโดยใช
กิจกรรมการละครสูงกวากลุมที่ไมใชกิจกรรมการละคร  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01     

สรุปไดวา ผลการวิจยังานวจิัยที่เกี่ยวกับทกัษะภาษาอังกฤษพบวา  นักเรียนที่ไดรับ
การสอนทักษะภาษาองักฤษดวยรูปแบบตาง ๆ ทําใหมีผลสัมฤทธิสู์งกวานกัเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครู  ทําใหนกัเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้น  รูปแบบการสอนชวยเสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางครูกับนักเรียน  เปดโอกาสใหนักเรยีนไดฝกและกลาแสดงออก   และมีความสนุกสนาน 

 
งานวจิัยตางประเทศ 

ฮารเจอรตี้  (Hargerty 1970 : 2401 A)   ไดทําการวิจัยเรื่อง   การศึกษาสภาพการจัด
กิจกรรมนกัเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รัฐมิชแิกน  เพื่อศึกษาระเบียบวิธกีารจัดกิจกรรม
นักเรียนและองคประกอบตาง ๆ ที่เกีย่วของกับโครงการการจัดกิจกรรมนักเรียน  ผลการวิจยัพบวา    
กิจกรรมนกัเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  รัฐมชิิแกน  ไดรับการยอมรับเปนสวนหนึง่ของ
โปรแกรมโรงเรียนและถือวาเปนสวนสําคญัสวนหนึง่ของการศึกษา  แตลักษณะการดําเนินงานยงั
มีขอบกพรองอยู เชน ผูบริหารเปนผูตัดสินใจและวางนโยบายควบคุมในการบรหิารดานกจิกรรม
นักเรียน แตแนวโนมในการจัดกิจกรรมนกัเรียนจะประสบความสาํเร็จถึงขั้นรวมวิชาการจัดกิจกรรม
นักเรียนเขาไวในหลักสูตรและเปดเปนชัน้เรียนพเิศษ 

ชารลส  (Charles 1978 : 3499 A – 3450 A) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษากิจกรรม
เสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐโอคลาโฮมา กลุมตัวอยางจํานวน   478  คน   
เพื่อศึกษาเปรยีบเทยีบและหาความสัมพนัธเกีย่วกับการรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียน 
ผลการวิจยัพบวา โรงเรยีนสวนใหญจดัโปรแกรมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหนักเรียนไดมีสวนรวม
มาก  นักเรยีนจํานวนมากไดเขารวมกิจกรรมประเภทกฬีา  การรวมอภิปราย  โตวาทีและเปน
สมาชิกชมุนุมวิชาการตาง ๆ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู  มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
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ตาง ๆ มีนกัเรียนจํานวนหนึ่งไมเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  แตมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง    
กิจกรรมสวนใหญขาดงบประมาณ  เวลาและการวัดผลประเมินผล   รวมทั้งผูบริหารเปนผูตัดสินใจ
และวางนโยบายฝายเดียว 

สรุปไดวา  งานวิจัยสวนใหญ มุงเนนดานสภาพและปญหาของการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  พบวา  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนสวนหนึง่ของโปรแกรมการศึกษา  มีการ
ใหเวลาสําหรับทํากิจกรรม โรงเรยีนสวนใหญใหนกัเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดกจิกรรม  
ปญหาที่พบจากการดําเนินการ คือ  ขาดงบประมาณ  เวลา  และการวัดผล  ผูบริหารเป ็นผู
ตัดสินใจและวางนโยบายฝายเดียว 

 
สรุป 

 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพฒันาความสามารถของตนเอง

ตามศักยภาพ  มุงเนนเพิม่เติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทัง้ 8 กลุม  
การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม เปนการสงเสริมวิชาการตาง ๆ ชวยใหผูเรียนรูจักตนเอง  
คนพบความสามารถ  ความถนัดของตนเอง  เพื่อการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ  เหน็คุณคาในการ
ประกอบสัมมาชีพ    ใหเปนผูมีระเบียบวนิัย   ศีลธรรม   จริยธรรม   รูจักบทบาทหนาที่  ความ
รับผิดชอบ  การบําเพ็ญประโยชนใหชุมชน   สังคม   ประเทศชาติ    และดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน   

การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  มุงเนนที่การพัฒนาความสามารถ
ของผูเรียนในการสื่อสาร   เปดโอกาสใหผูเรียนใชภาษาทัง้ทกัษะดานการฟง   การพูด   การอาน
และการเขียน  ชวยกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา สงผลใหการเรียน
ภาษามีลักษณะเปนธรรมชาต ิ และยังชวยเสริมสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศทีด่ีในการเรียนรู
เกิดความสมัพันธที่ดีระหวางผูเรียนและครูผูสอน ใหผูเรียนไดมีความสามารถนาํความรูไปใชไดกับ
สถานการณในชีวิตประจาํวนัไดอยางเหมาะสม   

การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ       สําหรบั
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3  มีวัตถปุระสงคเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหไดรับประสบการณจากรูปแบบกิจกรรม
ที่หลากหลาย คนพบและพฒันาศกัยภาพของตนเอง  โดยมีครูเปนผูคอยใหคําปรึกษา   กจิกรรม
พัฒนาผูเรียนที่สรางขึน้   เปนการพัฒนากระบวนการตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน  
ในรูปแบบของกิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษ โดยดําเนินการตามขั้นตอน  4 ข้ันตอน ดังนี ้ ข้ันตอนที ่
1  ศึกษาขอมลูพื้นฐานและความตองการ  ข้ันตอนที ่ 2  พัฒนาและหาประสทิธิภาพของกิจกรรม
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พัฒนาผูเรียน    ข้ันตอนที่ 3  ทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     และขั้นตอนที่ 4  ประเมินและ
ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ซึง่เนื้อหาที่ใชในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับทกัษะ
ทางภาษาอังกฤษทัง้  4 ทักษะ  คือ  ทักษะการฟง  ทกัษะการพูด  ทกัษะการอาน  และทกัษะการ
เขียน  ผูวิจัยหวงัใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถขั้นเบื้องตนในการใชทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง  
4 ทักษะ   ในดานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ     ผูวิจยั
ใชเกณฑการหาคาประสทิธิภาพ  E1/E2 (75/75)  เนื่องจากการจัดกจิกรรมดานการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนนี้  เนนดานทกัษะและดานความสามารถ  การหาคาประสิทธิภาพ  75/75  มีข้ันตอน
ดําเนนิการดังนี้  1)  แบบรายบุคคล  (Individual  Tryout)  2)  แบบกลุมยอย  (Small  Group   
Tryout)  3)  แบบภาคสนาม  (Field  Tryout)   นํามาหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแกไข 
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บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจยั เร่ือง การพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)  
โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังนี ้

ข้ันตอนที ่ 1 การวิจยั  (Research)  :  การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ
เกี่ยวกับการพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ข้ันตอนที ่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ข้ันตอนที ่ 3 การวิจยั (Research) : การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
ทักษะการใชภาษาองักฤษ 

ข้ันตอนที ่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 

การดําเนินการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3  แตละขั้นตอนผูวิจัยไดดําเนนิการดงัตอไปนี ้
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากจิกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกบัการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ    สําหรับนกัเรยีนชวงชัน้ที ่ 3     ของผูบริหารสถานศึกษา   
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ  ครูที่ปรึกษาชุมนมุภาษาองักฤษ  ครูผูสอนภาษาอังกฤษ  คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ผูเชี่ยวชาญ   และนักเรยีนชวงชั้นที ่3  ที่อยูในชุมนมุภาษาอังกฤษ เพื่อนํา
ความขอมูลพืน้ฐานและความตองการที่ไดจากการสํารวจและการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ 
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วิธีดําเนินการ  ผูวิจยัดําเนนิการดงันี ้
1. ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการพัฒนากจิกรรม

พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร  ถึงผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม เพื่อขอความอนเุคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม
และสอบถาม 

3. ศึกษาความตองการเกี่ยวกบัรูปแบบ  เนือ้หา  ลักษณะ  วิธีการจัดกจิกรรม  การ
วัดและประเมนิผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ จากนกัเรียนชวง
ชั้นที ่3   โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม   โดยใชแบบสอบถาม     และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดสิริกาญจนาราม    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ครูผูสอนภาษาอังกฤษ   ครูที่ปรึกษา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ผูเชีย่วชาญ   โดยการสนทนากลุม    

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั   
1. แบบสอบถามนักเรยีน  สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม   

สอบถามดานความตองการเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยแบงออกเปน  2 ตอน  ดงัรายละเอียดตอไปนี้ 
   ตอนที ่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป  ไดแก  ระดับช้ัน  อาย ุ  จาํนวน  2 ขอ ซึ่ง   
เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ  (Check  list) 
   ตอนที ่2  แบบสอบถามความตองการเกี่ยวกบัรูปแบบ  ลักษณะ  เนื้อหา  การวัดผล
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ จํานวน 4 ขอ  
ประกอบดวย 1) รูปแบบหรือลักษณะของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  2)  เนื้อหาเกีย่วกับภาษาองักฤษทัง้  4  ทักษะทีน่ักเรียนตองการจะเรียน  3)  วธิีการ
จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 4) การวัดผลและประเมินผลการ
จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check  list)  (ดังภาคผนวก  ก  หนา  164) 

 การสรางแบบสอบถาม 
ผูวิจัยดําเนนิการสรางแบบสอบถามโดยมข้ัีนตอนการสรางดังตอไปนี ้
1. ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ นําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษามาประมวล  เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหาสาระใน
พฤติกรรมบงชี้  โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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2. สรางแบบสอบถามความตองการเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษตามขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงชีท้ี่กําหนด  จากนั้นนาํ
แบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธตรวจสอบ  เพือ่ใหขอเสนอแนะ  
นํามาปรับปรุงแกไข 

3. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรม  ดานภาษาอังกฤษ
และดานการวดัและประเมินผล  จํานวน  3 คน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  เพื่อหา
คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  แลวนาํมาปรับปรุงแกไข  เพื่อหาคาดัชนีความ
สอดคลอง  (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)   เพือ่นํามาปรับปรุงแกไข  โดยใช
เกณฑการกําหนดคะแนนความคิดเห็นไว  ดังนี ้ (Kerlinger 2000 : 717 - 718) 
  + 1 เมื่อแนใจวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถามมีความ   
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม 
     0 เมื่อไมแนใจวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถามมีความ
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรมหรือไม 
  - 1 เมื่อแนใจวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถามไมมีความ
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม 
    จากสูตร 

     
N

R
IOC ∑=      

  
   เมื่อ IOC หมายถงึ ดัชนีความสอดคลองระหวางสวนประกอบของ 
      ขอคําถามในแบบสอบถามกบัลักษณะเฉพาะของ 
      กลุมพฤติกรรม 
    ∑R หมายถงึ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
      ทั้งหมด 
    N หมายถงึ จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
   นําคาดัชนีความสอดคลองที่ไดมาเทียบกบัเกณฑ  ซึ่งมีเกณฑในการ
พิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  ดงันี้ คือ  คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC)  ที่คํานวณไดมีคา
มากกวา 0.50  แสดงวา  สวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถามมีความสอดคลองกับ
ลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม  ถาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ที่คํานวณไดมีคานอยกวา 
0.50  แสดงวา  สวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถามไมมีความสอดคลองกับ
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ลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม  ซึง่แบบสอบถามมคีาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  (ดัง
ภาคผนวก  ก  หนา  169) 

4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขในในเรื่องการใชสํานวนภาษาจากภาษาพูด
ใหเปนภาษาราชการ การตั้งคําถามใหตรงประเด็นในการสอบถาม   ตามประเด็นที่ผูเชีย่วชาญ
เสนอแนะแลว  ใหอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง  เพื่อความ
สมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช  (Tryout)  เพื่อหาคาความเชื่อมัน่กับนักเรยีน
ชวงชัน้ที ่3   โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวจิัย  แลวนํามาปรับปรุงแกไข
อีกครั้งกอนนํามาใชจริง 

การเก็บรวบรวมขอมลูจากแบบสอบถาม 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลัย      มหาวิทยาลัยศิลปากร        ถงึผูบริหาร

สถานศกึษาโรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม    เพื่อขออนุญาตใหนกัเรียนชวงชัน้ที ่ 3  ที่สมัครเขารวม
ในชุมนมุภาษาอังกฤษตอบแบบสอบถามในการวิจัยครัง้นี ้

2. ดําเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลู  โดยผูวิจยัเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเองกับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  โดยการสรางบรรยากาศที่เปนกนัเอง  จากนัน้จงึทาํการชี้แจงถึง
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี ้

3. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับนักเรียนคนละฉบับและอธิบายขอคําถาม เพื่อ
สรางความเขาใจที่ตรงกนัในการตอบแบบสอบถาม  โดยใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม  40  
นาท ี

4. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมา    เพื่อดําเนนิการวิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา (Content  Analysis) 
  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
  ขอมูลจากแบบสอบถามเกีย่วกับความตองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ จาํนวน 1 ฉบับ  โดยการวิเคราะหขอมูลทั่วไป  ในตอนที่ 1  และ
วิเคราะหความตองการในตอนที ่ 2  จากแบบสอบถามดวยการใชคารอยละ (%)   
  2. การสนทนากลุม โดยการสนทนากลุมในประเด็นเกี่ยวกับความตองการและ
ขอบขายเนื้อหาสาระเกี่ยวกบัการพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3   โดยการนําเสนอขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมารวมกัน
วิเคราะห  ซึ่งบุคคลในกลุมสนทนาไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  จํานวน 
1 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  จํานวน 1 คน  ครูผ ู สอนภาษาอังกฤษ จาํนวน 2 คน 
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ครูที่ปร ึกษากจิกรรมพัฒนาผูเรียน  จาํนวน  1 คน ผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 คน   รวม  8 คน  โดย
กําหนดเวลาในการสนทนากลุม  1 ชั่วโมง  และกําหนดประเด็นการสนทนากลุมเปน  2  ตอน  
จํานวน  11  ขอ  ดังรายละเอียดตอไปนี้  (ดังภาคผนวก  ก  หนา  170) 
  ตอนที ่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม  จาํนวน 7 ขอ  
ประกอบดวย  ชื่อ  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ตําแหนง/หนาที ่ ประสบการณสอน  สอนในระดับชั้น 
  ตอนที่  2  ประเด็นที่ใชสนทนากลุม  เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ   สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3     มี  4  ขอ     ประกอบดวย  1)  
รูปแบบและลกัษณะของกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสรมิทกัษะการใชภาษาองักฤษ  2) เนื้อหา
สาระเกี่ยวกับกิจกรรมภาษาประเภทสงเสรมิทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียน  3) 
วิธีการจัดกิจกรรม  4) การวดัผลประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
  การสรางประเด็นสนทนากลุม   
  ผูวิจัยสรางเครื่องมือโดยมีข้ันตอนในการสราง  ดังนี ้
  1. ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ตลอดจน
สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของกับความตองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการ
ใชภาษาอังกฤษ นําขอมูลทีไ่ดจากการศึกษามาประมวล  เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมอื
และขอบเขตของเนื้อหา  โดยขอคําแนะนาํจากอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 
  2. สรางประเด็นสนทนากลุม  ตามขอบเขตของเนื้อหาทีก่ําหนด  นาํประเด็น
สนทนากลุมทีส่รางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ  เพื่อใหคาํแนะนําแลวนาํมา
ปรับปรุงแกไขเร่ืองการใชสํานวนภาษาจากภาษาพูดใหเปนภาษาราชการ การตั้งคําถามใหตรง
ประเด็นในการสนทนากลุม  และการจัดลาํดับความสาํคัญของประเด็นคําถาม 
  3. นําประเดน็สนทนากลุมเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดกจิกรรมพฒันาผูเรียน  
ดานภาษาอังกฤษและดานวัดผลและประเมินผล  จาํนวน  3 คน  ตรวจสอบคุณภาพของประเด็น
สนทนากลุม  เพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา  (Content  Validity)  แลวนํามาปรับปรุงแกไข  
เพื่อหาคาดัชนคีวามสอดคลอง  (IOC) ซึง่ประเด็นสนทนากลุมมีคาความสอดคลองเทากับ  1.00  
(ดังภาคผนวก  ก  หนา  173) 
  4. นําประเดน็สนทนากลุมที่ปรับปรุงแกไขตามประเด็นการใชสํานวนภาษาจาก
ภาษาพูดใหเปนภาษาราชการ การตั้งคาํถามใหตรงประเด็นในการสนทนากลุม และการจดัลําดับ
ความสาํคัญของประเด็นคําถาม    แลวนาํไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมืออีกครั้ง  เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
83 

 

   5. นําประเดน็สนทนากลุมไปทดลองใช (Tryout)  ที่โรงเรยีนวัดสิริกาญจนาราม
กับครูที่จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  6 คน    ที่มีการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ   แลวนาํมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่งกอน
นําไปใช 
  ขั้นตอนการสนทนากลุม 
  1. ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดาํเนินการสนทนากลุม  (Moderator)  กําหนดประเด็น
การสนทนากลุม เกี่ยวกบัสภาพความตองการรูปแบบลักษณะและขอบเขตเนื้อหาสาระดานการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 3  มี
ผ ู ชวยในการจดัการสนทนากลุมเปนนักศกึษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศชัน้ปที่ 
2  โดยมหีนาที่ในการจดบนัทกึการสนทนา  จาํนวน  1 คน   
  2. กําหนดผูรวมสนทนากลุมทีม่ีความรู  ความเขาใจและมีสวนเกี่ยวของในการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที ่ 3  
โดยผูรวมสนทนากลุม (Discustion)  ประกอบดวย  1)  พระปลัดทองสุข    สีลคุโณ  ผูบริหาร
สถานศกึษาโรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม   2)  อาจารย ศรีวรรณ    สงวนทรพัย    อาจารย รัชณีพร    
จาวรุงวณิชสกลุ    อาจารย กรองทอง   โพธิ์ทอง   ผูเชีย่วชาญ   3)  อาจารย จิรัชฎา  ทองวนัทา   
อาจารย นวลศรี  คูหากาญจน  ครูผ ู สอนภาษาอังกฤษ      4) อาจารย พนิดา  กองเกตุใหญ    ครู 
ที่ปร ึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน   5) อาจารย ประทีป  หวานชิต       คณะกรรมการสถานศึกษา  
ข้ันพืน้ฐาน  รวม  8 คน  ทีห่องประชุม  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  ซึ่งมีแผนผงัทีน่ั่งในการสนทนา
กลุม  รายละเอียดดังภาคผนวก  ก  หนา  174  
  3. ผูวิจัยเริ่มสนทนากลุมโดยการกลาวตอนรับ แนะนาํผูรวมสนทนากลุมและ
คณะของผูวิจยั สรางบรรยากาศความเปนกนัเอง  จากนัน้ชี้แจงวัตถุประสงคของการสนทนากลุม
และกลาวถึงความสําคัญในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 3    เมื่อวันที ่ 26  พฤศจิกายน   2548    ณ   หองประชุม        โรงเรยีน
วัดสิริกาญจนาราม    ระหวางเวลา  13.00 - 14.00 น.     ในประเด็นทั้งหมด  4 ประเด็น   ไดแก  
รูปแบบและลักษณะของกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  เนื้อหาสาระกิจกรรมภาษาอังกฤษประเภทสงเสรมิ
ทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียน  ทีน่ํามาใชในการจัดกิจกรรม  วิธกีารจัดกิจกรรม  
และการวัดและประเมินผลกจิกรรม  
  4. เร่ิมการสนทนากลุมตามประเด็นการสนทนากลุม        โดยผูวิจัยนําประเด็น
คําถามในการสนทนากลุมใหผูเขารวมสนทนากลุมทุกคนแสดงความคิดเห็นในแตละประเด็น แลว
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ผูวิจัยสรุปผลในแตละประเดน็ของขอคําถามอีกครั้ง  เพือ่สรางความเขาใจที่ตรงกนั  และควบคุม
ระยะเวลาในการสนทนากลุมใหเปนไปตามเวลาที่กาํหนด 
  5. เมื่อผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นครบทกุประเด็นคําถาม  ผูวิจยั
กลาวคาํขอบคุณ  และกลาวปดการสนทนากลุม 
  6. เตรียมขอมูลทีไ่ดจากการสนทนากลุมเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลเชงิเนื้อหา
ตอไป 
  การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม 
  ขอมูลจากการสนทนากลุม    ดานความตองการรูปแบบลักษณะและขอบขาย
เนื้อหาสาระเกีย่วกับการพฒันากจิกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ     
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3  จํานวน  2 ตอน  โดยการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทัว่ไปในตอนที ่1  
ใชคารอยละ (%) และวิเคราะหสภาพความตองการรูปแบบลักษณะและขอบขายเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับการพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ชวงชัน้ที ่ 3  ในตอนที ่ 2  โดยการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  แลวนาํเสนอแบบ
พรรณนาความ 
  จากขั้นตอนที ่ 1 การศึกษาขอมูลพืน้ฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนา       
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษ    ผูวิจัยสามารถสรุปเปนขั้นตอน     
ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 สรุปวิธีดําเนินการวิจยัขั้นที่ 1  ศึกษาขอมลูพื้นฐานและความตองการ  

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
1. ศึกษาความตองการ
เกี่ยวกับรูปแบบ  เนื้อหา  
ลักษณะ  การวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร   

สอบถาม นักเรียนชวงชั้นที่ 3    
โรงเรียนวัดสิริกาญจนา
ราม   จํานวน  30 คน 

แบบสอบถาม / วิเคราะห คา
รอยละ (%)   

2. ศึกษาความตองการและ
รูปแบบในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ   
การวัดผล ประเมินผล  จาก

สนทนากลุม 1. ผูบริหารโรงเรียนวัด
สิริกาญจนาราม  1 
คน  

2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น

แบบบันทึกการสนทนากลุม
และเทปบันทึกเสียง / 
วิเคราะห เนื้อหา  (Content  
analysis)  แลวนํามาเสนอ
รูปแบบพรรณนาความ 
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ผูที่เกี่ยวของ   พื้นฐาน  1 คน 
ตารางที่ 6 (ตอ)  

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
  3. ครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ 2 คน 
4. ครูที่ปรึกษากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน  1 คน 
5. ผูเชี่ยวชาญ จํานวน  

3 คน 

 

 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนเพื่อสงเสริมทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ (ฉบบัราง) 

วัตถุประสงค  
เพื่อพัฒนาและหาประสทิธภิาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3   
วิธีดําเนินการ   
การดําเนินการสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษฉบับ

ราง  โดยการพัฒนาใหสอดคลองกับขอมลูที่ได   มีข้ันตอนดงันี ้
1. วิเคราะหผลการศึกษาขอมลูพื้นฐานที่ไดจากการดําเนนิการในขั้นตอนที ่ 1  เพื่อ

เปนแนวมาเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับราง 
2. ดําเนนิการสรางแผนการพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  มีองคประกอบดังนี้  คํานํา  คําแนะนําในการใชแผนการ
จัดกิจกรรม  โครงสรางเนื้อหา/เวลา  แผนการจัดกิจกรรม  (ประกอบดวย  ชื่อกิจกรรม,  สาระสาํคัญ,  
จุดประสงคการเรียนรู,  เนือ้หา,  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู,  ส่ือที่ใชประกอบการเรียนรู,  
ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู,  การประเมินผลการเรยีนรู)  ส่ือที่ใชประกอบการจัดกิจกรรม 
(แผนการจัดกจิกรรมสําหรับครู  ใบความรู  ใบงานและแบบทดสอบ) (ดังภาคผนวก  ข  หนา  176) 

 แผนการจัดกจิกรรมพิจารณาขอมูลที่รวบรวมไดโดยการวิเคราะหความตองการ
อันดับหนึ่ง  สอง  และสาม  ของกิจกรรมที่ควรจัดใหสําหรับนักเรียนชวงชัน้ที่   3    โดยพิจารณา
จุดมุงหมายของกิจกรรมประกอบดวย  รูปแบบ  เนื้อหา  ซึง่เนื้อหาในกิจกรรมเปนกิจกรรมที่จัดให
นักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  ไดเรียนรูเพิ่มเติมตามสาระการเรียนรูทัง้ 8 กลุม  โดยมุงสงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ  ดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
86 

 

3. นําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษที่
สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ เพื่อขอคําแนะนําในสวนที่บกพรอง 

4. นําผลการจัดกจิกรรมฉบับรางที่ไดรับการแกไขในเรื่อง  การใชภาษาและรูปแบบ
ของกิจกรรมมาประเมนิกิจกรรมฉบับราง    โดยอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธจํานวน  3 คน     
และผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานภาษาอังกฤษและดานการวัดผลและประเมินผล  
จํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมฉบับราง เพือ่หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity)  โดยพิจารณาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC)  ซึง่แผนการจัดกจิกรรมมีคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00  (ดังภาคผนวก  ข  หนา  283) 

5. นํากจิกรรมฉบับรางที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 คน ไปหา
ประสิทธิภาพ E1 / E2  (75 / 75) สําหรับใชในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษกับนักเรียนทีม่ีคุณสมบัติคลายกลุมตัวอยาง  ซึง่ผูวิจยัไดกําหนดเกณฑประสิทธภิาพ 
75 / 75  การทดสอบหาประสิทธิภาพ  อาศัยการทดลองโดยมีข้ันตอนในการดําเนนิการดงันี ้

 ข้ันตอนที ่ 1  การทดลองแบบรายบุคคล (Individual Tryout) (1:1) นํากจิกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ ใชกบันักเรียนชวงชั้นที่ 3  ชัน้มธัยมศึกษาปที่ 
1  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม    ซึ่งมีระดับ
ความสามารถแตกตางกนั คอื  เกง  ปานกลาง   ออน   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3  
อยางละ 1 คน  รวมจํานวน  3 คน  เพือ่ดูความเหมาะสมของเนื้อหา  ความยากงายของกิจกรรม
ฉบับราง  แลวนาํผลคะแนนที่ไดไปคํานวณหาประสทิธภิาพ  E1 / E2 เทากับเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว 60 / 60  เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

  ข้ันตอนที ่2  การทดลองแบบกลุม  (Small  Group  Tryout) (1:10)  นํากจิกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ ใชกบันักเรียนชวงชั้นที ่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 
1  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    และชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3    โรงเรยีนวดัสิริกาญจนาราม  ซึ่งมีระดับ
ความสามารถแตกตางกนั คอื  เกง  ปานกลาง   ออน   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3  
อยางละ 3 คน  รวมจาํนวน  9 คน  นาํผลคะแนนที่ไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพ  E1 / E2 เทากับ
เกณฑมาตรฐานที่กาํหนดไว  70 / 70  เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน  กอนที่จะนําไปทดลองใช
กับกลุมตัวอยาง 
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 โดยมีการคาํนวณคาสถิติดังตอไปนี้  (ชัยยงค  พรหมวงศ  2528 : 131-132) 
 75  ตัวแรก   หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่

สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทาํแบบทดสอบระหวาง
เรียน 

 สูตรที่ 1 

    1001 ×
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=

∑

A
N

X

E  
    

  E1 หมายถงึ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  
  ∑X หมายถงึ ผลรวมของคะแนนที่ทาํแบบทดสอบระหวางเรียน 
  A  หมายถงึ คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
  N หมายถงึ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

 75  ตัวหลัง   หมายถงึ  คาประสิทธิภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในตัวนักเรยีน  คดิ
เปนรอยละเฉลี่ยทีน่ักเรียนทาํไดจากแบบทดสอบหลงัเรียน 

 สูตรที่ 2 

    1002 ×
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=

∑

B
N

F

E  
    

   E2 หมายถงึ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียน 
  ∑F หมายถงึ คะแนนรวมของผลลัพธหลงัเรียน 
  B  หมายถงึ คะแนนระดับของแบบทดสอบหลังเรียน 
  N หมายถงึ จํานวนผูเรียน 

 การคํานวณหาคาประสิทธภิาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ โดยใชสูตรดังกลาว  หาไดจากการนําคะแนนสอบกอนเรยีนและคะแนนสอบหลงั
เรียน  คํานวณดวยการหาคาเฉลี่ย  E1 / E2 เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตัง้ไว 
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 เมื่อคาประสิทธิภาพที่คํานวณไดแลวนํามาเทยีบกับเกณฑ  ดงัตอไปนี ้
 สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูงกวาเกณฑที่ตัง้ไวมีคา

เกิน  2.5%   
 เทาเกณฑ    เมื่อประสิทธิภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเทากับหรือสูงกวาเกณฑทีต่ั้ง

ไวไมเกิน  2.5%   
 ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนต่ํากวาเกณฑที่ตัง้ไว  แต

ไมต่ํากวาเกณฑ 2.5%  ถือวายังมีประสิทธภิาพรับได  
 6. นําผลที่ไดจากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข  เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมและความถกูตองใหสมบูรณกอนนาํไปใชจริง 
 จากที่กลาวมาแลวขางตน  ผูวิจัยสามารถสรุปข้ันตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  ดงัตารางที่  7   
ตารางที่ 7 สรุปวิธีดําเนินการวิจยัขั้นที่ 2  การพัฒนาและหาประสทิธิภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ (ฉบับราง) 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 

1. เพื่อสรางกําหนด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ (ฉบับราง) 

การพัฒนากิจกรรมพัฒนา  
ผูเรียนฉบับรางประกอบดวย  

- คําชี้แจง  
- วัตถุประสงค 
- แผนการจัดกิจกรรม  

(ประกอบดวย)  ชื่อกิจกรรม,  
วัตถุประสงค, ลักษณะ
กิจกรรม,  เนื้อหา, 
วิธีดําเนินการ, อุปกรณ,  
การประเมินผล 

กิจกรรมพัฒนา    
ผูเรียนเพื่อสงเสริม
ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
(ฉบับราง) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ   
สงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ (ฉบับราง) 

2. เพื่อหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ(ฉบับราง) 

การประเมินความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของกิจกรรม 

1. อาจารยผู
ควบคุม
วิทยานิพนธ  3 คน 
2. ผูเชี่ยวชาญ  3 
คน 

แบบประเมินกิจกรรม (ฉบับ 
ราง) / วิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis)  และหา
คาดัชนีความสอดคลอง  IOC 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 

การหาประสิทธิภาพ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ (ฉบับราง) 
แบบรายบุคคล (Individual 
Tryout) และปรับปรุงแกไข 

นักเรียนชวงชั้นที่ 3  
ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง  3 คน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ(ฉบับราง)  / คา
รอยละของคะแนนเฉลี่ย  
( X )  ของคา E1/E2 : 60/60  

3. เพื่อหาประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ 
(ฉบับราง) 

การหาประสิทธิภาพ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ (ฉบับราง)  
แบบกลุมเล็ก   (Small  
Group  Tryout)  และ
ปรับปรุงแกไข 

นักเรียนชวงชั้นที่ 3  
ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง  9 คน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ(ฉบับราง)  / คา
รอยละของคะแนนเฉลี่ย  
( X )  ของคา E1/E2 : 70/70  

 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษ 

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3   
2. หาประสทิธิภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 
แบบแผนการวิจัย 

 การวิจยัในครัง้นี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบ  Pre-Experimental  Designs  แบบหนึง่
กลุมสอบกอนและสอบหลัง  One  Group  Pretest – Posttest  Design (Tuckman 1999 : 159 -
160)  
ตารางที่  8  แบบแผนการวจิัย 
การทดสอบทกัษะการใชภาษาอังกฤษ

กอนการใชแผนการจัดกจิกรรม 
ทดลอง 

ใชกิจกรรม 
การทดสอบทกัษะการใชภาษาอังกฤษ

หลังการใชแผนการจัดกจิกรรม 
O1 X O2 
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O1 หมายถงึ การทดสอบทกัษะการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ กอนใชกิจกรรม 

X หมายถงึ การทดลองใชกิจกรรม 
O2 หมายถงึ การทดสอบทกัษะการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ หลงัการใชกจิกรรม 
 วิธีดําเนินการ ในการทดลองกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ มีวิธีดําเนนิการตามลําดับข้ันตอน  ดังนี ้
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถงึผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  เพื่อขอความอนุเคราะหในการดาํเนนิการทดลองกิจกรรมที่พฒันาข้ึน 
 2. ผูวิจัยนํากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใชภาษาอังกฤษฉบับราง ที่

กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อนาํไปทดลองใช   โดยผูวิจัย
ทําการทดลองใชแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษทัง้ 14  ชั่วโมง
ดวยตนเองกับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  ไดนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 1  จํานวน  4  คน  ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2  จาํนวน  18  คน    และชั้นมธัยมศึกษาปที ่3  จาํนวน  8  คน  รวมจํานวน  30 
คน  โรงเรยีนวัดสิริกาญจนาราม   ที่เลือกเรียนตามความสมัครใจในคาบกิจกรรมชุมนมุ
ภาษาอังกฤษ โดยใชเวลาในคาบกิจกรรมพฒันาผูเรียน  เปนเวลา  7  สัปดาห  สัปดาหละ 1 วนั  วนั
ละ 2 ชัว่โมง  รวม  14  ชัว่โมง   

 3. ดําเนนิการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3  มีข้ันตอนดังนี ้

 3.1 ผูวิจัยดําเนนิการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  ตามแผนการจดักิจกรรมตามแตละแผนการจัดกิจกรรมที่
กําหนดไวระยะเวลาทัง้หมด  14 ชั่วโมง  โดยผูวิจัยจะเปนเพียงผูดาํเนนิการจัดกจิกรรม แนะนาํ
วิธีการและเปนที่ปรึกษาใหกับนักเรยีนเทานัน้  เพื่อใหการใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับรางเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.2 ผูวิจัยดําเนนิการทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษ  กอนใชกิจกรรม (Pre-
test)   โดยใชแบบทดสอบวดัทักษะการใชภาษาอังกฤษ  จํานวน  30 ขอ  30  คะแนน  ใชเวลาสอบ   
45 นาที  จากนั้นผูวิจัยบนัทกึคะแนนเก็บไว 

 3.3 ดําเนนิการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับราง โดยดําเนินการตาม          
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีก่ําหนดไวในตารางการจัดกจิกรรม  ซึง่มีข้ันตอนการสอน  ดงัตอไปนี ้
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  3.3.1 ข้ันนํา  ผูวิจัยชี้แจงใหนักเรยีนทราบหลกัการ  เหตุผล  สภาพปญหา   
จุดประสงคและข้ันตอนตาง ๆ ของกิจกรรม  ระยะเวลาที่ใชในการเรียน  การมีสวนรวมของผูเรียน  
รูปแบบกิจกรรมและการประเมินผล 

  3.3.2 ข้ันปฏิบัติกิจกรรม    นักเรียนเปนผูปฏิบตัิกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมแตละกิจกรรม ทุกกิจกรรมจะเปนกิจกรรมกลุมใหนกัเรียนชวยกนัคิด  ชวยกนัแกปญหา  
ในแตละกิจกรรมดําเนนิการทดสอบหาประสิทธิภาพของกิจกรรมตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นทัง้ในระหวางและ
หลังใชกจิกรรมแตละกิจกรรม   โดยทําแบบทดสอบทายกิจกรรมและแบบสอบถามความคิดเหน็
แตละกิจกรรม 

  3.3.3 ข้ันสรุป  นักเรียนนาํผลงานที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมเมื่อเสร็จส้ิน
แตละกิจกรรม  มาอภิปรายสรุปแลกเปลี่ยนความคิดเหน็รวมกนัในหองเรียน 

  3.3.4 ข้ันวัดผลและประเมินผล  ดําเนนิการใชแผนการจัดกจิกรรมเสร็จส้ิน
ในแตละแผน   ทาํการทดสอบวัดทกัษะการใชภาษาอังกฤษในเรื่องที่เรียนหรือปฏิบัติกิจกรรมที่
ผานมา  แผนละ 10  คะแนน   หลงัสิ้นสดุการทดลองในแผนการจัดกิจกรรม    จงึทาํการทดสอบ
วัดทักษะการใชภาษาองักฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง  4 แผนการจัดกิจกรรม  ซึง่เปนแบบทดสอบ
คนละชุดกนักบัแบบทดสอบวัดทักษะการใชภาษาองักฤษเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ  ของกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษหลงัการใชแผนการจัดกจิกรรม (Posttest)  จํานวน  
30 ขอ  หลังจากนัน้ทําการคํานวณหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกจิกรรมแบบภาคสนาม  (Field 
Tryout)  (1 : 100)  โดยนาํคะแนนทดสอบหลังการใชแผนการจัดกจิกรรมของแตละกิจกรรมและ
คะแนนสอบหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรมที่ไดมาแทนคาในสูตรเชนเดียวกับการ
หาประสทิธิภาพแบบรายบคุคลและรายกลุมยอย  โดยในครั้งนีก้ารคาํนวณหาประสิทธิภาพ  E1 / 
E2  ไดคาประสิทธิภาพ  80.08 / 81.56  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว  75 / 75  แสดงวา
แผนการจัดกจิกรรมมีประสิทธิภาพ  (ดังภาคผนวก  จ  หนา  309) 

 3.4 ผูวิจัยทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองราวตาง ๆ ในกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษหลังใชแผนการจัดกิจกรรม  (Posttest)  โดย
ใชขอสอบวัดทักษะการใชภาษาองักฤษแบบคูขนาน  จาํนวน 30 ขอ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษที่

ผูวิจัยพัฒนาข้ึน มี  4  แผน  คือ  Greetings/Partings,  Introduction,  Asking/Giving  
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Information,  Giving/Asking for  Direction  มีเอกสารประกอบแผนการจัดกจิกรรม  
ประกอบดวย  ใบความรูและใบงาน  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ข  หนา   176) 

2. แบบทดสอบวดัทักษะการใชภาษาอังกฤษกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
(รายละเอียดดังภาคผนวก  ง  หนา  287) 

จากที่กลาวมาขางตน  ผูวิจยัไดสรุปวิธีดําเนินการวจิัยในขั้นตอนที ่ 3  การทดลองใช      
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษ  ดังตารางที ่ 9 
ตารางที่  9   สรุปวิธีดําเนินการขั้นตอนที ่ 3  การทดลองใชกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะ

การใชภาษาอังกฤษ 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 

1. เพื่อทดลองใช
กิจกรรมพัฒนา  
ผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทักษะ
การใช
ภาษาอังกฤษ 

1. ทดสอบทักษะการใช
ภาษาอังกฤษกอนเรียน 
2. ดําเนินการทดลองใชกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ โดยการ   

-   ชี้แจงแนะนําขั้นตอนการใช
กิจกรรม  ชี้แจงวัตถุประสงคและ
กิจกรรมที่นักเรียนจะตองปฏิบัติ
และการประเมินผล 

-  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ
จัดกิจกรรม 

-  นําเสนอผลงาน  สรุป  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
3.  ทดสอบทักษะการใช
ภาษาอังกฤษหลังเรียน 
4.   หาประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม  (Field  Tryout) 

นักเรียนชวงชั้นที่ 3  
โรงเรียนวัดสิริ
กาญจนาราม  
จํานวน  30 คน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
- แผนการจัดกิจกรรม 
- เอกสารประกอบ การจัด    
กิจกรรม  ประกอบดวย  ใบ
ความรู  ใบงาน  /  คารอยละ
ของคะแนนเฉลี่ย ( X ) ของ
คา  E1/E2  : 75/75  
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
 วัตถุประสงค 
 เพื่อประเมนิผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 

 วิธีดําเนินการ 
 ในการประเมนิผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ผูวจิัย
ดําเนนิการประเมิน  3  ระยะ   ทั้งกอนการใชกิจกรรม    ระหวางการใชกิจกรรม   และหลังการใช
กิจกรรม  ดงัรายละเอยีดตอไปนี้ 

1. การประเมนิผลกอนการใชกจิกรรม  ไดแก  การประเมินทกัษะการใช
ภาษาอังกฤษ โดยประเมนิจากแบบทดสอบวัดผลการใชทักษะภาษาอังกฤษ จาํนวน  1 ฉบับ 

2. การประเมนิผลระหวางการใชแผนการจัดกิจกรรม  โดยการประเมนิพฤติกรรมที่
นักเรียนแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตอการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางเรียน  โดยการ
ใชการสังเกตพฤติกรรม 

3. การประเมนิผลหลังการใชแผนการจัดกจิกรรม  โดยการทดสอบวัดความสามารถ  
การสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใช
ภาษาอังกฤษ ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

3.1 การประเมนิความสามารถในการฟง  พดู  อาน  เขยีนภาษาอังกฤษ โดย
ประเมินจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเกี่ยวกับทกัษะภาษาอังกฤษหลังเรียน  1  ฉบับ  ที่เปน
แบบคูขนานกนักับฉบับกอนเรียน  นําผลการทดสอบมาหาคาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอน
และหลังใชแผนการจัดกจิกรรม 

3.2 การประเมินความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ    โดยใชแบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

4. การปรับปรุงกจิกรรม  โดยการนาํผลการประเมินกจิกรรมและขอเสนอแนะมาใช
ในการแกไขปรับปรุง เพื่อใหกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษมีความ
สมบูรณ  และมีความเหมาะสมในการนําไปใชตอไป 

เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล 
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมทกัษะ

ภาษาอังกฤษ  ประกอบดวย    1)  แบบทดสอบทกัษะการใชภาษาอังกฤษ    2) แบบสังเกต
พฤติกรรม  3)  แบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียน  ซึง่มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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1. แบบทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษ   ซึ่งเปนแบบทดสอบทีว่ัดทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษครอบคลุมทัง้ 4 ทกัษะในเรื่อง Greetings / Partings, Introduction, Asking / 
Giving Information,  Giving / Asking for Direction  เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  ประกอบดวย   
ขอสอบชนิดเลือกตอบ  (Multiple choice)  ชนิด  4 ตวัเลือก  แบบเติมคํา  แบบถกู-ผิด   และแบบ
จับคู   รวมจาํนวน  30  ขอ   (ดังภาคผนวก  ง   หนา  287) 
   การสรางแบบทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

1. ศึกษาเกณฑในการสรางแบบทดสอบจากเอกสาร  เพื่อนํามาวิเคราะหในการ
กําหนดประเดน็การสรางแบบทดสอบคูขนานใหครอบคลุมผลการเรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนา      
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมกับนกัเรียนชวงชั้นที ่ 3  เพื่อนํามาใชใน
การวัดผลการเรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษ กอนและ
หลังใชกจิกรรม 

2. สรางตารางกาํหนดแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสางเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   โดยสรางแบบ
กําหนดแบบทดสอบตามระดับของทักษะภาษาของ   วาเลทท และ ดสิีค  (Valette and Didick)      ดัง
ตารางที ่10 
ตารางที ่10 กําหนดแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการใชภาษาองักฤษ 

Level of knowlegde 
Content Mode Text type M K T C Cr 

Test 
type Time 

No. of
item 

Weight 
% Scor. 

Greetings/ 
Partings 

Speaking Dialogue    6  M/C 9 6 25 1-0 

Introduction Speaking 
Reading 

Story 
Sentences 

   8  M/C 12 8 25 1-0 

Asking/Giving 
Information 

Speaking Sentences    8  M/C 12 8 25 1-0 

Giving/Asking  
for  Direction 

Speaking Sentences    8  M/C 12 8 25 1-0 

M = Mechanical         K = Knowledge        T = Transfer        C = Communication       Cr = Criticism 
3. สรางแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนา   

ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  การทดสอบภาษาอังกฤษเปนแบบทกัษะสัมพันธ  ซึ่ง
เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  ซึง่ประกอบดวย  ขอสอบชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก   แบบเติมคําและ
การจับคู  ครอบคลุมทักษะทั้ง  4  ดาน คือ  การฟง  การพูด  การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ   
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โดยวัดจุดประสงคและเนื้อหาเดิม    แตเปลี่ยนแปลงโดยการสลับขอและสลับตัวเลือก   ดงัตารางที่  
11   
ตารางที ่11  ประเมินแบบทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย  
เร่ือง 

 

จํานวน 

30 ขอ 
ความรู
ความจํา 

ความ
เขาใจ 

นําไปใช 
30 ขอ วิเคราะห สังเคราะห 

ประเมิน
คา 

1. Greetings/Partings 6 - - 6 - - - 
2. Introduction 8 - - 8 - - - 
3. Asking/Giving Information 8 - - 8 - - - 
4. Giving/Asking   for  
Direction 

8 - - 8 - - - 

4. สรางเกณฑการประเมินแบบทดสอบที่เปนแบบปรนัย  เพื่อใชเปนคูมือ
ประกอบการตรวจสอบใหคะแนน  โดยกาํหนดแนวทางการตอบคําถามของแตละขอ  โดยให  1  
คะแนน  เมื่อตอบถูก  และให  0  คะแนน  เมื่อตอบผิดหรือไมตอบ 

5. นําแบบทดสอบที่สรางขึน้ไปใหอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธตรวจสอบ  ให
ขอเสนอแนะ  แลวนํามาปรบัปรุงแกไข 

6. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3 คน  คือดานการ
จัดกิจกรรม  ดานภาษาอังกฤษ และดานการวัดและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบ  โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  เพื่อตรวจสอบสอบวา
แบบทดสอบทีส่รางขึ้นวัดตรงจุดประสงคทีต่ั้งไวหรือไม  โดยไดคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  
เทากับ  1.00  (ดังภาคผนวก  ง  หนา  300) 

7. นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  และปรับปรุง
แกไขการใชขอคําถามใหตรงประเด็นกับจุดประสงคของกิจกรรม  และสํานวนในการถามคาํถาม
เรียบรอยแลว  ไปทดลองใชกับนักเรียนชวงชั้นที ่3  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  จาํนวน  30 คน  ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง 

8. นําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังใชแผนการจัดกิจกรรม
ทั้งหมดมาวิเคราะหขอสอบรายขอ  โดยหาคาความยากงาย  (p)  ซึ่งมีสูตรในการคาํนวณ  ดงันี้  
(พวงรัตน   ทวรัีตน  2543 : 129) 
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N
RP =)(       

   เมื่อ P หมายถงึ คาความยากของคําถามแตละขอ 
    R หมายถงึ จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
    N หมายถงึ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
โดยกําหนดเกณฑความยากของขอสอบไวระหวาง  .20 - .80    และหาคาอํานาจจาํแนก  (r)  โดย
ใชสูตรในการคํานวณ  ดงันี ้  (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 130) 

      
2

)(
N

RRr eu −
=  

   เมื่อ   r หมายถงึ คาอํานาจจาํแนกรายขอ 
   Ru หมายถงึ จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง 
   Re หมายถงึ จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน 
   N หมายถงึ จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
โดยเลือกขอสอบที่มีคาอาํนาจจําแนกตั้งแต  .20  ข้ึนไป  จากนั้นปรับปรุงแกไขขอที่ไมถึงเกณฑ   
รวมทัง้นาํผลคะแนนที่ไดมาวเิคราะหหาคาความเชื่อมัน่  (Reliability) ของขอทดสอบทั้งฉบับ  โดย
การหาคาความคงตัวภายในของแบบทดสอบ โดยใชสูตรของ Kuder–Richardson (K.R.20)        
ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้  (พวงรัตน   ทวีรัตน  2543 : 123) 
  สูตร     KR-  20  

      ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
= ∑

21
1 t

tt s
pq

n
nr  

   เมื่อ rtt หมายถงึ คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
   n หมายถงึ จํานวนขอของแบบทดสอบ 
   p หมายถงึ สัดสวนของคนทาํถูกในแตละขอ   
   q หมายถงึ สัดสวนของคนทาํผิดในแตละขอ  (= 1 – p) 
   St

2 หมายถงึ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบกอนใชแผนการจัดกิจกรรม  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ  
0.55  (รายละเอียดดังภาคผนวก  จ  หนา  305)  และผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
หลังใชแผนการจัดกิจกรรม  ไดคาความเชือ่มั่นเทากับ  0.58 (รายละเอียดดังภาคผนวก  จ   หนา  
305)  และนําผลคะแนนที่ไดของแบบทดสอบทั้ง  2    ฉบับมาหาคาความเชื่อม่ันแบบใชเครื่องมือ
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คูขนาน  (Parallel  form  method)  โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธตามวิธีของเพียรสัน  โดย
มีสูตร  ดังนี้   (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 122) 

( )( )∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

2222 )()( YYNXXN

YXXYN
rtt  

   เมื่อ        rtt หมายถงึ คาความเชื่อมัน่ 
   X และY หมายถงึ คะแนน  2 ชุด 
          N หมายถงึ จํานวนนักเรยีน 
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบขนานเทากับ 0.96 (รายละเอียดดังภาคผนวก จ หนา  307) 

9. นําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อมั่นแลว   ไปทดสอบวัดทักษะการใช
ภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแผนการจัดกิจกรรมกับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง  
จํานวน  30 คน 

10. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมพฒันา   
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  มาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยมีรายละเอยีด  ดงัตอไปนี ้
   คาเฉลี่ย (Mean) โดยมีสูตรดังนี ้   (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 138) 

     
N

X
X ∑=)(  

  เมื่อ X  หมายถงึ  คาคะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยาง 
    ∑X หมายถงึ ผลรวมของคะแนนขอมูลทั้งหมด  
    N หมายถงึ จํานวนผูเรียนทั้งหมด 
   คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยคํานวณจากสูตรดังนี้   (พวงรตัน  ทวี
รัตน  2543 : 142) 

     
)1(

)(
..

22

−

−
= ∑∑

nn
XXn

DS   

  เมื่อ S.D. หมายถงึ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑X2   หมายถงึ ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกาํลังสอง 
    (∑X)2 หมายถงึ ผลรวมของคะแนนแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง 
    n  หมายถงึ จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 
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11. นําคะแนนที่ไดจากการสอบกอนและหลงัใชกิจกรรม มาเปรียบเทียบความ      
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังการใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ โดยการหาคา  t   แบบ  Dependent    โดยคาํนวณจากสูตร  ดงัตอไปนี้    (พวง
รัตน  ทวีรัตน  2543 : 165) 
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  เมื่อ   t หมายถงึ การตรวจสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรยีน
และหลงัเรยีน 

   ∑D  หมายถงึ ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลงัเรยีน 
   ∑D2 หมายถงึ ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลงัเรยีน 
     ของแตละคนยกกาํลงัสอง 
   (∑D)2 หมายถงึ ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลงัเรยีน 

     ของแตละคนทัง้หมดยกกาํลงัสอง 
   n  หมายถงึ จํานวนนกัเรยีนทั้งหมด 

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมลูดวยวิธหีาคารอยละ (%) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) คาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)และ  t-test  แบบ  Dependent  (ดังภาคผนวก  จ หนา   312) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม  ในการสังเกตพฤตกิรรมการเขา

รวมกิจกรรมระหวางการใชแผนการจัดกจิกรรม  โดยการประเมนิพฤติกรรมที่นกัเรียนแสดงออกใน
การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตอการสื่อสารภาษาองักฤษระหวางทํากิจกรรม   

 ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม   
1. ศึกษาเอกสาร    ตาํรา     และงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการสรางแบบสังเกต

พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
2. สรางแบบสังเกตพฤตกิรรมการเขารวมกจิกรรม   โดยแบงพฤติกรรมการเขารวม

กิจกรรมออกเปน  4 พฤตกิรรม  และในแตละพฤตกิรรมแบงเกณฑการประเมินออกเปนคะแนน  
ดังนี ้
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เกณฑการประเมิน 
1. ความรวมมือในการทํากิจกรรม 

  3  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้นมากกวา  3 คร้ัง 
  2  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  2-3 คร้ัง 
  1  คะแนน หมายถงึ  นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  1  คร้ังหรือไมปรากฏ 

2. ความมีระเบียบวินยั 
  3  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้นมากกวา  3 คร้ัง 
  2  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  2-3 คร้ัง 
  1  คะแนน หมายถงึ  นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  1  คร้ังหรือไมปรากฏ 

3. ความซื่อสัตย 
  3  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้นมากกวา  3 คร้ัง 

   2  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  2-3 คร้ัง 
  1  คะแนน หมายถงึ  นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  1  คร้ังหรือไมปรากฏ 

4. ความตรงตอเวลา 
  3  คะแนน  หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้นมากกวา  3 คร้ัง 
  2  คะแนน  หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  2-3 คร้ัง 
  1  คะแนน หมายถงึ  นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  1  คร้ังหรือไมปรากฏ 

   เกณฑการประเมินผลรวม 
 9-12   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับดี 
 5-8   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับ

ปานกลาง  
 1-4   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับตํ่า 

3. นําแบบสงัเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่สรางขึ้น  เสนออาจารยที่
ปรึกษาวทิยานิพนธ  จํานวน  3 คน  ผูเชีย่วชาญดานการจัดกิจกรรม ดานเนื้อหา  และดานการวัด
และประเมินผล  จํานวน  3 คน  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรม   เพื่อนํามาปรับปรุง
แกไขใหสมบูรณโดยปรับปรุงแกไขเพิ่มเกณฑการประเมินผลรวมของแบบสังเกตพฤติกรรม  ไดคา
ดัชนีความสอดคลอง  (IOC) เทากับ  1.00   
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การเก็บรวบรวมขอมลู 
  ผูวิจัยเกบ็รวบรวมขอมูลในข้ันตอนการสังเกตพฤติกรรมาการเขารวมกจิกรรม

พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  โดยนําแบบ
สังเกตพฤติกรรมที่สรางขึน้ไปสังเกตพฤตกิรรมของนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3 ที่เขารวมในกิจกรรมชมุนุม
ภาษาอังกฤษ จํานวน  30 คน  ในระหวางการปฏิบัติและเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  การวิเคราะหขอมลู วเิคราะหขอมูลจากแบบสงัเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม
ของนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ       สําหรับนักเรียน
ชวงชัน้ที ่ 3  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม     โดยนําขอมูลที่ไดจากการสงัเกตมาวิเคราะหขอมูลโดย
การเทยีบคาคะแนนของเกณฑการประเมินผลรวมทั้งหมดและนาํไปแปลคาระดับพฤติกรรม 

3. แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน ที่มีตอการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน
เพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  ในลักษณะแบบลิเคอรท 
(Likert) คาระดับความคิดเห็น  5  ระดับ จํานวน  15 ขอ  เกี่ยวกับบรรยากาศ  และประโยชนจาก
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
1. ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม

ความคิดเหน็ 
2. ตั้งวัตถุประสงคของแบบสอบถาม  วัตถุประสงคของแบบสอบถามคือ  

สอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
3. สรางแบบสอบถามความคดิเห็นใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว  โดยใช

แบบลิเคอรท  (Likert)  คาระดับความคิดเห็น  5  ระดับ   5 4 3 2 1 
  5 หมายถงึ เห็นดวยมากทีสุ่ด 
  4 หมายถงึ เห็นดวยมาก 
  3 หมายถงึ เห็นดวยปานกลาง 
  2 หมายถงึ เห็นดวยนอย 
  1 หมายถงึ เห็นดวยนอยที่สุด 

4. นําแบบสอบถามความคิดเหน็ที่สรางขึ้น  เสนออาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ  
จํานวน  3 คน  ตรวจสอบ  โดยการหาคาดชันีความสอดคลอง  (IOC) แลวนํามาปรบัปรุง 

5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปใหเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรม   ดาน
เนื้อหา  และดานการวัดและประเมินผล  จํานวน  3 คน  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  โดย
ใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค   เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
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การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยเกบ็รวบรวมขอมูลในข้ันตอนการประเมินผลและปรบัปรุงกิจกรรมพัฒนา   

ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที่ 3  โดยนาํแบบสอบถามที่
สรางขึ้นไปสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3 ที่เขารวมในกิจกรรมชมุนุมภาษาอังกฤษ 
จํานวน  30 คน  ที่มีตอกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ หลังจากจดั
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสิน้สุดแลว 

 การวิเคราะหขอมูล   วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ชวงชัน้ที ่3    โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม   

1. นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคา
มัชฌิมเลขคณิต  ( X )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content  
Analysis) 

2. วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอกิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษ  โดย
หาคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  นาํขอมูลที่เปนคําตอบแบบ
มาตราสวนประมาณคาของแบบประเมินมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวนําไปแปลคาระดับความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยในชวงตาง ๆ ดังนี้ (Best 1970 : 
175) 
 4.50   ≤   x    <   5.00 หมายความวา เห็นดวยมากทีสุ่ด 
 3.50   ≤   x    <  4.49 หมายความวา เห็นดวยมาก 
 2.50   ≤   x    <   3.49 หมายความวา เห็นดวยปานกลาง 
 1.50   ≤   x    <   2.49 หมายความวา เห็นดวยนอย 
 1.00   ≤   x    <   1.49 หมายความวา เห็นดวยนอยที่สุด 

 ผูวิจัยไดสรุปวธิีดําเนนิการวจิัยขั้นตอนที ่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ   สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่  3  ดงัตารางที ่12 
หนา 102 
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ตารางที่ 12 สรุปวิธีดําเนินการวิจยั ข้ันที ่ 4  การประเมินและปรับปรุงแกไขกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 
1. เพื่อประเมิน
ความสามารถในการฟง  
พูด  อาน  เขียน
ภาษาอังกฤษ  

การทดสอบวัด
ความสามารถการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ
กอนและหลังใช
กิจกรรม 

นักเรียนชวงชั้นที่ 3   
โรงเรียนวัดสิริกาญจ -
นาราม  จํานวน  30 
คน 

แบบทดสอบวัด
ความสามารถ/ คารอยละ 
(%), คามัชฌิมเลขคณิต 
( X ),   สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   และ  t-
test แบบ  Dependent 

2. เพื่อสังเกตพฤติกรรม 
การเขารวมกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ 

สังเกตพฤติกรรมการ
เขารวมกิจกรรม 

นักเรียนชวงชั้นที่ 3   
โรงเรียนวัดสิริกาญจ -
นาราม  จํานวน  30 
คน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา
รวมกิจกรรม 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่
มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ 

การสอบถามความ
คิดเห็น 

นักเรียนชวงชั้นที่ 3     
โรงเรียนวัดสิริกาญจ- 
นาราม  จํานวน  30 
คน 

แบบสอบถามความคิดเห็น / 
คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ,    
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) / วิเคราะหเนื้อหา 
(Content  Analysis) 

4. เพื่อปรับปรุงแกไข       
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทักษะการใชภาษา 
อังกฤษ 

ปรับปรุงแกไข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสงเสริมทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
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บทที่ 4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 

  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ       สําหรับ
นักเรียนชวงชัน้ที ่3  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังนี ้

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ 
2. ผลการพัฒนาและหาประสทิธิภาพของกจิกรรม 
3. ผลการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรม 
4. ผลการประเมนิผลและปรับปรุงกิจกรรม 

 
ผลการศึกษาขอมูลพืน้ฐานและความตองการ 

 
 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับ      การพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  แบงออกเปน 3 ตอน  คือ  1) ผลการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด  ทฤษฎี   และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการพัฒนากจิกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะ
การใชภาษาอังกฤษ   2)  ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ   เนื้อหา   ลักษณะ  วธิีการ
จัดกิจกรรม  การวัดและประเมินผล  จากนักเรียนชวงชัน้ที่ 3  โรงเรยีนวัดสิริกาญจนาราม  จาํนวน 
30 คน   3) ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ  เนื้อหา  ลักษณะ  วิธกีารจัดกิจกรรม  การ
วัดและประเมนิผล   จากผูบริหารสถานศกึษา    ครูผูสอนภาษาอังกฤษ    ครูทีป่รึกษากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ผูเชี่ยวชาญ   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1)  ผลการศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษ   
   จากการศึกษาเอกสาร    แนวคิด    ทฤษฎแีละงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  พบวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา  
โดยยึดหลกัวา  ผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมี
ความสาํคัญทีสุ่ด   กระบวนการจัดการศกึษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศกัยภาพ    โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน  คาํนงึถงึความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การ
เผชิญสถานการณ เพือ่ใหเกิดความเขาใจกันและกันในการศึกษาหาความรูและการถายทอด
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วิทยาการตาง ๆ แกกัน  การจัดการศึกษาใหมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลจะตองอาศัยกจิกรรม
หลายรูปแบบ  เพราะกิจกรรมเปนสวนที่จะชวยสงเสริมความสามารถทางวิชาการ  ชวยใหนักเรียน
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ทําใหเด็กมีโอกาสทาํงานและประสบความสําเร็จในงานที่ตนเองถนดั
และสนใจ  กิจกรรมพฒันาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จดัอยางเปนระบบ  ประกอบดวยรูปแบบ
กระบวนการวธิีการที่หลากหลาย   ใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง   มีความหมาย
และมีคุณคาในการพัฒนาผูเรียนทัง้ดานรางกาย   จิตใจ   สติปญญา   อารมณ  และสังคม  มุง
สรางเสริมเจตคติ  คุณคาชีวิต  ปลูกฝงคณุธรรมและคานิยมทีพ่ึงประสงค   สงเสริมใหผูเรียนรูจัก
และเขาใจตนเอง    การใชเวลาวางใหเปนประโยชน    ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม   ซึง่
หลักเกณฑการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน   ควรจัดใหผูเรียนไดเลือกเขากิจกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจ    ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกจิกรรม    ฝกการทํางานกลุม    ฝกการคิดวิเคราะห   
การบูรณาการกับชีวิตจริง   โดยครูควรทําหนาทีเ่ปนผูใหคําปรึกษา  มกีารประเมนิผลการปฏิบัติที่
หลากหลายตามสภาพจริง  กาํหนดสมาชิกและระยะเวลาใหสอดคลองกับวิสัยทศันและหลักสตูร
สถานศกึษา  มีการดําเนนิงานภายใตการดูและของสถานศึกษา    และจากการศกึษางานวิจยั
เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   พบวา   กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ผูวจิัยสรางขึน้    ทาํใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น  มีความคิดเห็นที่ดีตอกจิกรรม   
   จากการศึกษาเอกสาร  แนวคิด   ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วกับกิจกรรมสงเสริม
ทักษะการใชภาษาองักฤษ พบวา ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลมีบทบาทสําคัญยิง่ตอการพฒันา
ประเทศ   และเปนภาษาหนึ่งมบีทบาทสําคัญในการติดตอส่ือสารอยางกวางขวาง  การรูเรียน
ภาษาอังกฤษจึงเปนสิง่ที่จําเปน  โดยเฉพาะเรียนรูเพือ่ใชในการติดตอส่ือสาร  การศึกษา  การ
แสวงหาขอมูลเพิ่มเติมและการประกอบอาชีพ   และจะชวยใหผูเรียนมีวสัิยทัศนกวางไกล   
สามารถติดตอส่ือสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมดวยความมั่นใจ        มีเจตคติที่ดีตอการใช
ภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา   ในกลุมสาระการเรียนภาษาตางประเทศ  สาระที่ 1  ภาษา
เพื่อการสื่อสาร  มาตรฐาน ต 1.2  ซึ่งระบใุหผูเรียนมีทกัษะในการสื่อสารภาษา  แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร  แสดงความรูสึกและความคิดเห็น โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการทีเ่หมาะสมเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต  เพือ่ใหเกิดความเขาใจกันและกันในการศึกษาหาความรูและการถายทอด
วิทยาการตาง ๆ  แกกัน  และจากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวกับการสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  พบวา  ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้น       รูปแบบการสอนชวยเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน  เปดโอกาสใหนกัเรียนไดฝกและกลาแสดงออก   เปนการ
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ฝกใหนกัเรียนกลาพูดกลาแสดงออก  ทาํใหใชภาษาไดคลอง  และมคีวามสนุกสนานในการเรียน
ภาษาอังกฤษ  และมีความคดิเห็นที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
  2)   ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ  เนื้อหา  ลักษณะ  วธิีการจัด
กิจกรรม  การวัดและประเมินผล  จากนักเรียนชวงชั้นที ่ 3  โรงเรียนวัดสริิกาญจนาราม  
จํานวน 30 คน   
  จากการศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ  เนื้อหา ลักษณะ วธิีการจดักิจกรรม  
การวัดและประเมินผล  จากนักเรียนชวงช ั้นที ่ 3  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  จํานวน  30 คน  
วิเคราะหขอมลูจากตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของนักเรยีน  ตอนที่ 2  ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ  
เนื้อหา   ลักษณะ   วธิีการจัดกิจกรรม    การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมพฒันาผ ู เรียนเพือ่
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  ทีน่ักเรยีนตองการเรยีน 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
 ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก นักเรียน
ชวงชัน้ที ่ 3  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  จําแนกตาม
ระดับช้ันและอายุ  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ (%) ดังตารางที่ 13 
ตารางที่ 13  แสดงจํานวนรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนชวงชั้นที่  3   
  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  สังกัดสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ  

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. ระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 
มัธยมศึกษาปที่ 2 
มัธยมศึกษาปที่ 3 

 
4 
18 
8 

 
13.33 
60.00 
26.67 

รวม 30 100.00 
2. อาย ุ

12  ป 
13  ป 
14  ป 
15  ป 

 
4 
9 
11 
6 

 
13.33 
30.00 
36.67 
20.00 

รวม 30 100.00 
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   จากตารางที ่ 13  พบวา   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2  จาํนวน  18  คน  คิดเปนรอยละ 60.00  รองลงมาไดแกระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 3  จํานวน  8  คน คิดเปนรอยละ  26.67  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน  4  คน  คิด
เปนรอยละ  13.33  ตามลาํดับ   ในดานอายุ  พบวา  สวนใหญอาย ุ  14  ป  จาํนวน 11 คน  คิด
เปนรอยละ   36.67  รองลงมาไดแกอาย ุ 13  ป  จาํนวน 9  คน  คิดเปนรอยละ 30.00  อาย ุ 15  ป  
จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  20.00  และอายุ  12 ป  จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 13.33     
ตามลําดับ 
   ตอนที่ 2  ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ  เนื้อหา ลักษณะ วิธีการจัดกิจกรรม  
การวัดและประเมินผลการจดักิจกรรมพัฒนาผ ู เรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ      
วิเคราะหขอมลูโดยใชความถี่และคารอยละ (%)  ดังตารางที่ 14 
ตารางที ่14 แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการของนักเรยีนในดานรูปแบบ  เนื้อหา  

ลักษณะวธิีการจัดกิจกรรม   การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมพฒันาผ ู เรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ   (n = 30) 

รายการ จํานวน รอยละ ลําดับที ่
1. รูปแบบหรือลักษณะของการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่    

สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษทีน่ักเรียนตองการ       
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
กิจกรรมเพื่อสงเสริมทกัษะการฟง 

- ฟงขอความแลวเรียงรูปภาพตามลาํดับเหตุการณ 
- ฟงคําบอกเลาหรือคําแนะนําแลวปฏิบัติตาม 
- ฟงเรื่องสัน้หรือเร่ืองที่มีเหตกุารณตอเนื่องแลว
เรียงลําดับเหตุการณตามเรือ่งนัน้ ๆ 

- ฟงขอความตอจากเพื่อนหลาย ๆ คนแลวเขียนขอความ
นั้นบนกระดาน 

- ฟงคําจํากัดความหรือคําอธบิายแลวทายวาสิง่นัน้คือ
อะไร 

กิจกรรมเพื่อสงเสริมทกัษะการพูด 
- พูดแนะนําตนเอง 
- บรรยายสิ่งของหรือสัตวแลวใหเพื่อนทาย 

 
 
 
 

23 
13 
10 
 

13 
 

14 
 
 

25 
18 

 
 
 
 

76.67 
43.33 
33.33 

 
43.33 

 
46.67 

 
 

83.33 
60.00 

 
 
 
 

1 
3 
4 
 

3 
 

2 
 
 

1 
3 
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ตารางที ่14 (ตอ) 
รายการ จํานวน รอยละ ลําดับที ่

- สัมภาษณเพื่อนในชัน้เรียนหรือครู 
- พูดตามหัวขอที่กําหนดให 
- แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ 
- พูดขอขอมูลจากเพื่อนเพื่อนาํมาเติมขอมูลของตนให
สมบูรณ 

- พูดสอบถามหาขอมูลที่เหมอืนกับตนเอง 
กิจกรรมเพื่อสงเสริมทกัษะการอาน 

- อานคําอธิบายหรือคําจาํกัดความแลวใหเพื่อนทายวา   
ส่ิงนัน้คืออะไร 

- อานคําแนะนาํแลวปฏิบัติตามคําแนะนาํนั้น ๆ 
- อานนิทานแลวเลาเรื่องที่ไดอานดวยสํานวนคําพูดของ
ตนเอง 

- อานขอความแลววาดภาพตามจินตนาการเกี่ยวกับ
ขอความนัน้ 

กิจกรรมเพื่อสงเสริมทกัษะการเขียน 
- เขียนบนัทกึประจําวนั 
- เขียนประวัติตนเอง 
- เขียนบรรยายรูปภาพทีก่ําหนดให 
- เขียนโฆษณาสินคา 

8 
8 

11 
13 
 

24 
 

22 
 

15 
15 
 

21 
 
 

17 
25 
18 
12 

26.67 
26.67 
36.67 
43.33 

 
80.00 

 
73.33 

 
50.00 
50.00 

 
70.00 

 
 

56.67 
83.33 
60.00 
40.00 

6 
6 
5 
4 
 
2 
 
1 
 
3 
3 
 
2 
 
 
3 
1 
2 
4 

2. เนื้อหาเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษทัง้  4 ทักษะที่
นักเรียนตองการ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
Greetings/Partings  (การทกัทาย-การกลาวลา) 

- การทกัทาย  การกลาวลา 
- การบอกอาการเจ็บปวย 
- การอวยพรและแสดงความยนิดี 
- อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................... 

 
 
 

27 
18 
20 

 
 
 

90.00 
60.00 
66.67 

 

 
 
 
1 
3 
2 
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ตารางที ่14 (ตอ) 
รายการ จํานวน รอยละ ลําดับที ่

Introduction  (การแนะนาํ) 
- การแนะนําตนเองและการแนะนําบุคคลอืน่   
- การใหขอมูลสวนตัวและขอมูลครอบครัว   
- การเขียนประวัติตนเอง 
- อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................... 

Asking/Giving Information (การสอบถามเรื่องราวตาง ๆ ) 
- การถาม-บอกเวลา 
- การบอกลักษณะของคนและสัตว 
- การสอบถามหาขอมูลที่เหมือนกับตนเอง 
- อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................................... 

Giving/Asking  for  Direction  (การแนะนําทาง) 
- การบอกเสนทาง 
- การเดินตามแผนที ่
- การบอกสัญลกัษณ 
- อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................ 

 
25 
11 
18 
 
 

18 
23 
10 
 
 

19 
18 
23 

 
83.33 
36.67 
60.00 

 
 

60.00 
76.67 
33.33 

 
 

63.33 
60.00 
76.67 

 
1 
3 
2 
 
 
2 
1 
3 
 
 
2 
3 
1 

3. วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใช
ภาษาอังกฤษที่นกัเรียนตองการ  (ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 
- จัดกิจกรรมเปนกลุมใหญ (ทัง้หอง) 
- จัดกิจกรรมเปนกลุมขนาดกลาง (15 คน) 
- จัดกิจกรรมเปนกลุมเลก็ (กลุมละ  6 คน) 
- จัดกิจกรรมรายบุคคล  (เดี่ยวหรือคู) 
- การเลนเกม 
- การวาดภาพ 
- การสมมติสถานการณ 
- อ่ืน ๆ  โปรดระบุ.................................................. 

 
 
9 

15 
22 
10 
30 
24 
20 

 
 

30.00 
50.00 
73.33 
33.33 

100.00 
80.00 
66.67 

 

 
 
7 
5 
3 
6 
1 
2 
4 
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ตารางที ่14 (ตอ) 
รายการ จํานวน รอยละ ลําดับที ่

4. การวัดและประเมินผลการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ      
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษทีน่ักเรียนตองการ (ตอบได
มากกวา  1 ขอ) 
- วัดความสามารถโดยใชแบบทดสอบ 
- วัดความสามารถโดยการสมัภาษณ   
- วัดความสามารถโดยการสนทนากับครูผูสอน 
- วัดความสามารถโดยการสนทนากับชาวตางชาต ิ
- ใหชาวตางชาติมีสวนรวมในการประเมนิความสามารถ 
- ใหเพื่อนมีสวนรวมในการประเมินความสามารถ 
- อ่ืน ๆ  โปรดระบุ........................................................... 

 
 
 

22 
13 
8 
8 
9 

17 
 

 
 
 

73.33 
43.33 
26.67 
26.67 
30.00 
56.67 

 
 
 
1 
3 
5 
5 
4 
2 

 
  จากตารางที่ 14  พบวา       รูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษทีน่ักเรียนตองการ  พบวา  ดานกิจกรรมเพื่อสงเสริมทกัษะฟง  
ตองการใหมีการฟงขอความแลวเรียงรูปภาพตามลําดับเหตุการณ  จํานวน  23 คน  คิดเปนรอยละ  
76.67  การฟงคําจํากัดความหรือคําอธิบายแลวทายวาสิ่งนัน้คืออะไร   จาํนวน  14 คน  คิดเปน
รอยละ  46.67  ฟงคําบอกเลาหรือคําแนะนาํแลวปฏิบัติตามและการฟงขอความตอจากเพื่อน
หลาย ๆ คนแลวเขียนขอความนัน้บนกระดาน  จาํนวน  13 คน  คิดเปนรอยละ  43.33  การฟง
เร่ืองสั้นหรือเร่ืองที่มีเหตุการณตอเนื่องแลวเรียงลาํดับเหตุการณตามเรือ่งนัน้ ๆ จํานวน  10 คน  
คิดเปนรอยละ  33.33  ตามลําดับ    
   ดานกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะพูด  ตองการใหมกีารพดูแนะนาํตนเอง  จํานวน 
25 คน  คิดเปนรอยละ  83.33    การพูดสอบถามหาขอมูลที่เหมือนกับตนเอง  จาํนวน  24  คน  
คิดเปนรอยละ  80.00  การบรรยายสิ่งของหรือสัตวแลวใหเพื่อนทาย  จํานวน  18  คน   คิดเปน
รอยละ  60.00  การพูดขอขอมูลจากเพื่อนเพื่อนํามาเตมิขอมูลของตนใหสมบูรณ  จํานวน  13  คน  
คิดเปนรอยละ  43.33  การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ  จาํนวน 11  คน คิดเปนรอยละ  
36.67 การสัมภาษณเพื่อนในชั้นเรียนหรือครูและพูดตามหัวขอที่กําหนดให  จาํนวนเทากนั  8  คน     
คิดเปนรอยละ  26.67  ตามลําดับ 
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   ดานกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการอาน  ตองการใหมกีารอานคําอธบิายหรือคํา
จํากัดความแลวใหเพื่อนทายวา   ส่ิงนัน้คอือะไร  จํานวน  22  คน    คิดเปนรอยละ  73.33     การ
อานขอความแลววาดภาพตามจินตนาการเกี่ยวกับขอความนั้น  จาํนวน  21 คน  คิดเปนรอยละ 
70.00  การอานคําแนะนาํแลวปฏิบัติตามคําแนะนาํนั้น ๆ  และการอานนทิานแลวเลาเรื่องที่ได
อานดวยสํานวนคาํพูดของตนเอง  จาํนวน  15  คน  คดิเปนรอยละ  50.00  ตามลาํดับ 
   ดานกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการเขียน   ตองการใหมีการเขียนประวัติตนเอง 
จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ  83.33  การเขียนบรรยายรูปภาพที่กําหนดให  จํานวน  18  คน  
คิดเปนรอยละ  60.00  การเขียนบนัทกึประจําวนั  จํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  56.67  การ
เขียนโฆษณาสินคา  จํานวน  12  คน  คดิเปนรอยละ  40.00  ตามลาํดับ 
   ดานเนื้อหาเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษทัง้  4 ทักษะที่นกัเรียนตองการ  
พบวา เร่ือง Greetings/Partings (การทักทาย-การกลาวลา) สวนใหญตองการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การทกัทาย  การกลาวลา  จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ  90.00  รองลงมาไดแก  การอวยพร
และแสดงความยินดี  จาํนวน 20  คน  คดิเปนรอยละ 66.67  การบอกอาการเจ็บปวย   จาํนวน  
18 คน  คิดเปนรอยละ 60.00 
   เร่ือง Introduction  (การแนะนาํ)  สวนใหญตองการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
แนะนาํตนเองและการแนะนาํบุคคลอื่น  จาํนวน  25  คน  คิดเปนรอยละ  83.33  รองลงมาไดแก     
การเขียนประวัติตนเอง  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  60.00    การใหขอมูลสวนตัวและขอมลู
ครอบครัว  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  36.67   
  เร่ือง Asking/Giving Information (การสอบถามเรื่องราวตาง ๆ )  สวนใหญ
ตองการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบอกลักษณะของคนและสัตว  จํานวน  23  คน  คิดเปนรอยละ  
76.67  รองลงมาไดแก  การถาม-บอกเวลา  จาํนวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  60.00  การสอบถาม 
หาขอมูลที่เหมือนกับตนเอง  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  33.33 
  เร่ือง  Giving/Asking for Direction (การแนะนาํทาง)       สวนใหญตองการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการบอกสญัลักษณ  จาํนวน  23  คน  คิดเปนรอยละ  76.67  รองลงมาไดแก  
การบอกเสนทาง  จาํนวน  19  คน  คิดเปนรอยละ  63.33  การเดินตามแผนที่  จาํนวน  18  คน  
คิดเปนรอยละ  60.00 
   ดานวธิีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษทีน่ักเรยีน
ตองการ  พบวา  สวนใหญตองการจัดกิจกรรมโดยการเลนเกม    จาํนวน  30  คน  คิดเปนรอยละ 
100.00  รองลงมาไดแก การวาดภาพ  จํานวน  24 คน  คิดเปนรอยละ  80.00  จัดกิจกรรมกลุม
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เปนกลุมเล็ก (กลุมละ 6 คน)  จํานวน 22  คน  คิดเปนรอยละ 73.33  การสมมติสถานการณ  
จํานวน  20  คน  คิดเปนรอย  66.67    จัดกิจกรรมกลุมเปนกลุมขนากลาง (กลุมละ 15 คน)  
จํานวน  15 คน  คิดเปนรอยละ  50.00  จัดกิจกรรมกลุมเปนรายบุคคล (เดี่ยวหรือคู) จํานวน  10 
คน  คิดเปนรอยละ  33.33 จัดกิจกรรมกลุมเปนกลุมใหญ (ทัง้หอง) จํานวน  9 คน  คิดเปนรอยละ  
30.00  ตามลาํดับ 
   ดานการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษที่นกัเรียนตองการ  พบวา  นักเรียนสวนใหญตองการวัดความสามารถโดยใช
แบบทดสอบ  จํานวน  22 คน  คิดเปนรอยละ  73.33  รองลงมาไดแกใหเพื่อนมีสวนรวมในการ
ประเมินความสามารถ  จาํนวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  56.67 วัดความสามารถโดยการ
สัมภาษณ    จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  43.33  ใหชาวตางชาติมีสวนรวมในการประเมิน
ความสามารถ  จาํนวน  9 คน  คิดเปนรอยละ 30.30 วัดความสามารถโดยการสนทนากับครูผูสอน
และวัดความสามารถโดยการสนทนากับชาวตางชาติ   จาํนวนเทากัน  8  คน  คิดเปน   รอยละ  
26.67 
  3)  ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ  เนื้อหา  ลักษณะ  วธิีการจัด
กิจกรรม  การวัดและประเมินผล  จากผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอนภาษาอังกฤษ  ครูที่
ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ผูเชี่ยวชาญ  
  จากการศึกษาความตองการเกี่ยวกบัรูปแบบ   เนื้อหา  ลักษณะ  วิธกีารจัดกิจกรรม  
การวัดและประเมินผล  ดวยวิธีการสนทนากลุม  จากผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอนภาษาอังกฤษ  
ครูที่ปรึกษากจิกรรมพัฒนาผูเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ผูเชีย่วชาญ  ซึง่ได
นําเสนอรูปแบบการจัดตําแหนงทีน่ัง่ในการสนทนากลุม  ดังแผนภูมทิี ่ 4 (ภาคผนวก ก  หนา  174)   
ผลวิเคราะหขอมูลจากตอนที่ 1  สถานภาพและขอมลูทั่วไปของผูรวมสนทนา  ตอนที่ 2 ความ
ตองการและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อนํามาพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรยีนชวงชัน้ที ่3   มีรายละเอียดดังนี ้
  ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนา  โดยจําแนกตามเพศ  
อายุ  วุฒิการศึกษา  ตาํแหนง/หนาที่  ประสบการณสอน  ระดับช้ันที่สอน  ซึ่งใชวิเคราะหขอมลู
โดยใชความถีแ่ละคารอยละ (%) ดังตารางที่ 15  หนา  112 
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ตารางที ่15 แสดงจํานวนและรอยละเกีย่วกบัสถานภาพและขอมลูทัว่ไปของผ ู เขารวมสนทนากลุม 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1.  เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
2 
6 

 
25.00 
75.00 

รวม 8 100.00 
2.  อาย ุ

30 – 40  ป 
41 – 50  ป 
51 – 60  ป 

 
3 
4 
1 

 
37.50 
50.00 
12.50 

รวม 8 100.00 
3.  วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
3 
5 

 
37.50 
62.50 

รวม 8 100.00 
4.  ตําแหนง/หนาที ่

ครูผูสอน 
ผูเชี่ยวชาญ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ผูบริหารสถานศึกษา 

 
3 
3 
1 
1 

 
37.50 
37.50 
12.50 
12.50 

รวม 8 100.00 
5.  ประสบการณสอน 

1 – 10 ป 
11 – 20 ป 
21  ปข้ึนไป 

 
3 
2 
3 

 
37.50 
25.00 
37.50 

รวม 8 100.00 
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ตารางที ่15 (ตอ) 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
6.  ระดับช้ันทีส่อน 

ชวงชัน้ที ่2 
ชวงชัน้ที ่3 
ชวงชัน้ที ่4 

 
1 
4 
3 

 
12.50 
50.00 
37.50 

รวม 8 100.00 
  
  จากตารางที่  15   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม  พบวา     
ผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน   6  คน  คิดเปนรอยละ  75.00   และเปน
เพศชาย  จาํนวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  25.00  ในดานอาย ุ  สวนใหญอายุระหวาง  41 - 50 ป  
จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  50.00  รองลงมาอายุระหวาง  30 – 40  ป  จํานวน  3  คน  คิดเปน
รอยละ  37.50  และอายุระหวาง  51 - 60  ป   จาํนวน  1 คน   คิดเปนรอยละ  12.50    ในดาน
วุฒิการศึกษา  สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  62.50  
และระดับปริญญาตรี  จํานวน  3  คน  คดิเปนรอยละ  37.50  ในดานตําแหนง / หนาที ่ สวนใหญ
มีตําแหนงครผููสอนและผูเชีย่วชาญ  จํานวนเทากัน  3  คน คิดเปนรอยละ  37.50  และตําแหนง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและผ ู บริหารสถานศึกษา    จาํนวนเทากัน  1 คน  คิดเปน
รอยละ  12.50  ในดานประสบการณสอน  สวนใหญมีประสบการณสอนระหวาง  1 - 10  ป  และ  
21 ปข้ึนไป  จาํนวนเทากัน  3  คน  คิดเปนรอยละ  37.50  รองลงมาคือ  มีประสบการณสอนต้ังแต  
11 – 20  ป  จาํนวน  2 คน  คิดเปนรอยละ  25.00   ในดานระดับช้ันทีส่อน  สวนใหญสอนในระดบั
ชวงชัน้ที ่3  จาํนวน  4  คน  คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือสอนในระดับชวงชั้นที่ 4  จํานวน  3  
คน  คิดเปนรอยละ 37.50 และสอนในระดบัชวงชัน้ที่ 2  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  12.50 
  ตอนที่ 2    สภาพความตองการและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อนํามาพัฒนา      
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ    สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3     ของ
ผูเขารวมสนทนากลุม   วิเคราะหขอมูลโดยการใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)   
  จากการสนทนากลุมกบับุคคลที่มีสวนเกีย่วของในการพฒันากจิกรรมพฒันาผูเรียน
เพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่  3  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ครูผูสอนภาษาอังกฤษ  ครูที่
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ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ผูเชี่ยวชาญ   พบวา   ดานรูปแบบและลักษณะของกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ในการจดักิจกรรม พบวา  ผูเขารวมสนทนากลุมมี
ความคิดเหน็สอดคลองกันวา  กิจกรรมภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมทีอ่ยูนอกเหนือจากการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ      ควรมีรูปแบบและลักษณะในการจัดกจิกรรมพัฒนาเพื่อสงเสริมทกัษะ
ทั้ง  4  ดาน  คือ  ทักษะการฟง   การพูด  การอานและการเขียน  จัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย   เปน
กิจกรรมที่สนกุสนาน   มกีารนาํเกมเขามาใช  มุงเนนใหนักเรียนไดเห็นประโยชน   ควรจัดใน
ลักษณะของกจิกรรมกลุมใหญลงไปสูกลุมเล็ก     และมุงใหนักเรียนไดใชในชีวิตประจําวนั     ให
นักเรียนไดมีโอกาสไดฝก  โดยเชิญชาวตางชาติมาใหความรูบาง  หรืออาจจะจัดสถานการณ
สมมติข้ึนมา        ใหเกิดความรักในการเรียนภาษาอังกฤษ      และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดสิริกาญจนาราม   ไดใหขอเสนอแนะวา  ในการจัดกิจกรรมควรจดัเปนกิจกรรมงาย ๆ ใหเกิด
ความสนุก  โดยไมตองเนนทางดานเนื้อหาและโครงสรางทางดานไวยากรณมากเกนิไป  (พระปลดั
ทองสุข   สีลคุโณ 2548)   
   จากการสนทนากลุม    ดานเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกิจกรรมภาษาองักฤษประเภท
สงเสริมการฟง    การพูด    การอานและการเขียนในการจัดกิจกรรม          ผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม     ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ   และครูทีป่รึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
(2548)   มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา    ควรเปนเนือ้หาสาระที่เกีย่วของกับชีวิตประจําวนัของ
นักเรียนและเปนเรื่องใกลตวั นอกจากนี้   ผูเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรม   ไดเสนอแนะวา  เนื้อหา
ควรแบงออกเปน  2  ลักษณะคือ    การใชภาษาเพื่อสรางความสัมพนัธที่ดีระหวางบุคคล เชน  การ
ทักทาย  การขอบคุณ  การขอโทษ  และการใชภาษาเพื่อการขอและใหขอมูล เชน การถามทาง  
การซื้อขายอาหาร  เปนตน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและผูเชี่ยวชาญดานการวัดและ
ประเมินผล   ไดใหขอเสนอแนะวา      ควรมีการนําสื่อเขามาใชประกอบดวยเพื่อใหเกิดคุนเคยกบั
สําเนยีงของเจาของภาษา   ในดานการฟง   อาจจะใหฟงหรือดูในสิ่งที่เด็กชอบ  เชนเพลง  หรือ
ภาพยนตร  เปนตน 
   จากการสนทนากลุม  ดานวิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ     ผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม     คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดกจิกรรม  ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล  ครูผูสอนวชิา
ภาษาอังกฤษ  และครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (2548)  มีความคิดเหน็สอดคลองกนัวา  
วิธีการจัดกิจกรรมควรมีความหลากหลาย  ควรเปนกิจกรรมที่สนุก  เนนการใชภาษาใน
สถานการณตาง ๆ  มีทัง้การจัดกิจกรรมกลุมใหญ  กลุมเล็กและกิจกรรมเดี่ยว  นอกจากนี้   
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ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา   ไดใหขอเสนอแนะเพิม่เติมวา  ในการจัดกิจกรรมตองคํานึงถึงความ
เหมาะสม  เชน  ทักษะการฟง   ใหนําเพลง   ขอความ    อัดรายการวทิยหุรือโทรทัศนมาใหนกัเรียน
ดู   และนทิานใหนักเรียนฝกฟง   ทักษะการพูด  ใหเชิญเจาของภาษามาใหความรู  ทักษะการอาน  
ใหอานนทิานสั้น ๆ  บทรอยกรองสัน้ ๆ   ทกัษะการเขยีน    ใหเขียนคําศัพทประจําวนัจากงายไปสู
ยาก   มีการจัดบอรดในวันสําคัญตาง ๆ    
   จากการสนทนากลุม      ดานการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ   ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนวัดสิริกาญจนาราม  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล     และครูผูสอน
วิชาภาษาองักฤษ (2548)   มีความคิดเหน็สอดคลองกนัวา      การวัดควรเปนไปตามจุดประสงค    
ตองมีความหลากหลายและตามสถานการณ  ไมเนนเฉพาะขอสอบอยางเดยีว  มกีารประเมนิตาม
สภาพจริง  เชน  จากการฟงและการสังเกต ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ไดใหขอเสนอแนะวา  การ
ประเมินควรประเมินทุกระยะ  มีการสงนกัเรียนเขาแขงขันในระดับตาง ๆ นอกจากนี้ ครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ   ไดใหขอเสนอเพิ่มเติมวา ในการประเมินแตละเนื้อเร่ืองควรมีการวัดและประเมินให
ครบทั้ง  4  ทกัษะ  และ  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดกจิกรรม  ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา  ในการ
ประเมินแบงออกเปน  2  เกณฑคือ  เกณฑการเขารวมกิจกรรม  ซึง่ไมนอยกวารอยละ  80  ของ
การเขารวมกิจกรรม  และเกณฑการผานจุดประสงค  ควรคํานงึถงึเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ควรครอบคลุมทั้งดานความรู  ทกัษะและเจตคติดวย   
   ดังนัน้จึงสรุปไดวา  จากผลการสอบถาม  การสนทนากลุมกับบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรบั
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนวัดสิริกาญจนาราม  ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ  ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ผูเชี่ยวชาญ   นักเรียนชวงชั้นที ่ 3  และจากการสอบถามและการสนทนากลุม  พบวา  ผูมีสวน
เกี่ยวของตองการใหมีรูปแบบและลักษณะในการจัดกิจกรรมตองสงเสริมทั้ง  4 ดาน  เปนกิจกรรม
ที่สนกุสนานและหลากหลาย  มีการนําเกมเขามาใช    ดานเนื้อหาควรมีความสอดคลองกับ
ชีวิตประจําวัน    ไมเนนเนื้อหาและโครงสรางทางไวยากรณมากเกินไป เปนการใชภาษาใน
สถานการณตาง ๆ   การวดัและประเมินผลตองมีความหลากหลายสถานการณ   ไมเนนเฉพาะ
ขอสอบเพียงอยางเดียว    และมีการประเมินทกุระยะ  ครอบคลุมทั้งดานความรู  ทกัษะและเจตคติ 
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ผลการพัฒนาและหาประสิทธภิาพของกิจกรรม (ฉบับราง) 

 
  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ       สําหรบั
นักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  ผูวิจยัไดสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ  
เกี่ยวกับการพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ชวงชัน้ที ่ 3  ในขั้นตอนที่ 1  มาเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรม  โดยมีข้ันตอน  7 ข้ันตอน   ดังนี้  
1) สรางกิจกรรม      2) ประเมินและตรวจสอบกิจกรรมโดยอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธ       และ
ผูเชี่ยวชาญ  3) การปรับปรุงแกไข  4) การหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual  Tryout)  
5) การปรับปรุงแกไข    6) การหาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย (Small Group Tryout)    7) การ
ปรับปรุงแกไข   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
การพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
  นําผลการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ  
รวมทัง้การขอคําแนะนําและคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  นํามาพฒันาแผนการจัด
กิจกรรม  มีองคประกอบดังนี้  1)  คํานํา  2)  คําแนะนาํการใชแผนการจัดกิจกรรม  3)  โครงสราง
เนื้อหา   4)  แผนการจัดกจิกรรม  ประกอบดวย  สาระสําคัญ   จุดประสงค   เนือ้หา  แนวการจัด
กิจกรรม   ส่ือในการจัดกิจกรรม    ระยะเวลาในการจัดกจิกรรม      และการวัดผลประเมินผล    ซึง่
รายละเอียดของแตละองคประกอบมีดังนี ้
  คํานํา 
  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  สําหรบั     
นักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  จัดทาํขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู  สงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สงเสริมใหผูเรียนเกิดความสนใจ  มทีักษะการใชภาษาอังกฤษไดมากยิ่งขึน้  มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  มเีจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษและรูจักนาํสิ่งที่เรียนรูในชัน้เรียนไป
ใชใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรคตอไป  
  การจัดกิจกรรมประกอบดวยรูปแบบกระบวนการทีห่ลากหลาย   โดยครูทําหนาที่ให
คําปรึกษา ใหผูเรียนทกุคนมีสวนรวมในกจิกรรม   มกีารสมมติสถานการณ   แสดงบทบาทสมมติ  
เปนกิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมกลุมเล็กและกลุมใหญ  อันจะทําใหนกัเรียนมีโอกาสไดพัฒนาทกัษะ
การใชภาษาอังกฤษมากขึ้น เปนกิจกรรมนักเรียนในลกัษณะของกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจ  ซึ่งมุงเนนความรู  ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิง่ขึ้น   
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 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  สําหรบั     
นักเรียนชวงชัน้ที ่3  มีเนื้อหาที่เปนพื้นฐานเบื้องตนในการสนทนาที่ใชในชีวิตประจาํวัน และมีความ
สอดคลองกับสถานการณในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน   โดยครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 
ดานคือ  การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  โดยแบงออกเปน  4 กิจกรรม คือ  
 กิจกรรมที ่ 1 Greetings/Partings 
  กิจกรรมที ่ 2 Introduction 
  กิจกรรมที ่ 3 Asking/Giving  Information 
   กิจกรรมที ่ 4 Giving/Asking  for  Direction 
  คําแนะนําการใชแผนการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเกีย่วกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3   ควรปฏิบัติดังนี ้

1. ควรศึกษาคูมือและอานคําชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมในแตละกิจกรรม
ใหเขาใจ 

2. กอนดําเนนิการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนในแตละแผนการจัดกิจกรรม  ควรศึกษา
แผนการจัดกจิกรรมในเรื่องนั้น ๆ กอน     เพื่อเตรียมความพรอมดานวัสดุอุปกรณ   ส่ือในการจดั
กิจกรรมตามที่ระบุไว  เพื่อใหการดําเนนิการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความสะดวก 

3. ใหนักเรียนทําแบบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษ (Pre-test) กอนการศึกษาและ
ปฏิบัติกิจกรรมเร่ืองแรกและทดสอบ (Post-test) หลงัการปฏิบัติกิจกรรมเร่ืองสุดทายเสร็จแลว 

4. ดําเนนิการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกจิกรรมในแตละกิจกรรม 
โครงสรางเนือ้หา 

ตารางที่  16   โครงสรางเนื้อหากจิกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  
แผนที่ ชื่อแผนกิจกรรม 

1 Greetings/Partings 
2 Introduction 
3 Asking/Giving  Information 
4 Giving/Asking  for  Direction 

 
  แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ     
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  แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ     สําหรับ
นักเรียนชวงชัน้ที ่3  ประกอบดวย  สาระสําคัญ  จุดประสงค  เนื้อหา  แนวการจัดกิจกรรม  ส่ือใน
การจัดกิจกรรม  ระยะเวลาในการจัดกจิกรรม  และการวดัผลประเมินผล  มีรายละเอยีดดังตอไปนี ้
   
  สาระสําคัญ 
 การทกัทาย  การกลาวลา  การแสดงความรูสึกตาง ๆ และการแนะนาํตัว  เปนการใช
ภาษาเพื่อสรางความสัมพนัธที่ดีระหวางบคุคลที่เหมาะสม  การพูดขอขอมูลและการใหขอมูลเปน
การใชภาษาเพื่อใหคนอืน่เขาใจ  นักเรียนจะตองเขาใจคําศัพท  สํานวน   แนวคดิทางภาษาและ
วัฒนธรรม และการออกเสยีงที่ถูกตอง ซึง่จะทําใหการใชภาษาในเรื่องดังกลาวเปนไปอยางถูกตอง 
การอานและการบอกสัญลักษณไดอยางถกูตองทาํใหผูอานและผูฟงสามารถกระทาํสิ่งตาง ๆ ได
ถูกตองและการบอกทิศทาง   เปนการชวยเหลือใหผูฟงสามารถไปถงึจุดหมายปลายทางไดอยาง
ถูกตอง     โรงเรียนมีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน     โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนให
นักเรียนไดพฒันาทักษะการใชภาษาอังกฤษมากยิง่ขึ้น 

จุดประสงค 
1. นักเรียนสามารถพูดทักทาย  กลาวลาและแสดงความรูสึกตาง ๆ ได 
2. นักเรียนสามารถพูดแนะนําตัวเอง  เพื่อนและใหขอมูลเกี่ยวกับครอบครัวได 
3. นักเรียนสามารถพูดขอขอมลูและใหขอมลูเกีย่วกับเวลา  บุคคล อาชพีและสัตวได 
4. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสัญลักษณตาง ๆ ได 
5. นักเรียนสามารถพูดถามทางและบอกทางแกชาวตางชาติได 
เนื้อหา 

 1. Greetings/Partings  
 2. Introduction 
 3. Asking/Giving Information 
 4. Giving/Asking for Direction 

แนวการจัดกจิกรรม 
 แผนการจัดกจิกรรมที่ 1 ครูอธิบายวิธกีารกลาวทกัทายและการกลาวลา นักเรยีน
ศึกษาใบความรูเพิ่มเติม  ฝกพูดทกัทายและกลาวลากบัเพื่อนในสถานการณตาง ๆ และเลนเกม 
Memory  โดยจับคูบัตรภาพและแถบประโยคใหตรงกนั  ทาํกิจกรรมที่ 1 Match the Cards with 
their Greeting  โดยติดคําอวยพรลงในบตัรภาพใหถูกตอง  และทาํกิจกรรมที ่2  ฉันชื่อ...  โดยพูด
ทักทายเพื่อน  แนะนําชื่อและพูดสิ่งที่ตัวเองชอบตอกันไปเร่ือย ๆ จนครบทุกคน   
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 แผนการจัดกจิกรรมที่ 2  ฟงเทปการสนทนาการแนะนําตัวและฝกแนะนาํตัวกับเพื่อน   
นักเรียนศึกษาใบความรูเพิม่เติม    ทํากิจกรรมที่  1 That’s me.  โดยเตมิขอความในลงจดหมายให
สมบูรณและเขียนประวัติตนเอง  ทํากิจกรรมที่ 2 My friends  โดยนักเรียนสัมภาษณขอขอมูล
เพื่อนแลวนาํมาเขียนในตาราง  เลนเกม  Values  Topics เดินเบีย้ตามแตมที่ทอดลกูเตาได  และ
ตอบคําถามเกีย่วกับหัวขอนัน้ ๆ  ทาํกิจกรรมที่ 3 The James’ Family Tree โดยกรอกรายละเอยีด
เกี่ยวกับครอบครัวของเจมสลงในแผนภูม ิ
 แผนการจัดกจิกรรมที่ 3  ทบทวนความรูเดิมโดยเลนเกม Hot Potato  ตอบขอคําถาม
ที่ไดจากกลองของขวัญ ฟงเทปการสนทนาการใหขอมูลและสอบถามขอมูล  นกัเรยีนจับคูสนทนา  
และศึกษาใบความรูเพิม่เตมิ  เลนเกม What’s the time bingo  ทาํกจิกรรมที ่1 Guess !  บรรยาย
ลักษณะของอาชีพและลกัษณะของสัตวใหเพื่อนทาย    ทํากิจกรรมที ่2  Sherlockholm  นักเรียน
อานปายประกาศพรอมทั้งพิจารณาผูตองสงสัย       จากบัตรภาพแลวเขียนคําตอบลงในกระดาษ
สงลงในกลองรับคําตอบ     ทํากจิกรรมที ่3   People    นกัเรียนพูดขอขอมูลแลวนํามาเติมลงใน
ชองวางใหครบ  ทาํกิจกรรมที ่4 Find the differences. โดยพูดลักษณะของการกระทาํของบุคคล
ในแฟลตแตละแฟลตและคนหาการกระทาํที่แตกตางกนั 
 แผนการจัดกจิกรรมที่ 4   ฟงเทปการสนทนาการสอบถามทาง     ศึกษาใบความรู
เพิ่มเติม เร่ืองสัญลักษณ   และเลนเกม  โดยจับคูของรูปสัญลักษณและความหมายของสัญลักษณ
ใหถูกตอง และฝกพูดการสอบถามทางจากใบความรู     ทาํกิจกรรมที่ 1 Trace the route     จัด
สถานการณจาํลองใหหองเรียนเปนถนนและแหลงทองเที่ยว  และเดนิทองเทีย่วตามสถานที่ตาง ๆ  
ทํากจิกรรมที ่ 2  Up, Down, Left, Right    พูดใหขอมูลเพื่อนเดินตามตารางและวาดภาพลงใน
ชองขอมูล   ทํากจิกรรมที่ 3  Animal  Keeper    โดยอานขอความแลวตัดบัตรภาพสัตวติดใน
ตําแหนงที่ขอความกาํหนดใหถูกตอง    ทํากจิกรรมที ่4 Wandering Tourists       จัดสถานการณ
จําลองหองเรยีนใหเปนแหลงทองเทีย่วและนักเรยีนพูดขอขอมูลจากพนักงานตาง ๆ  
 รายละเอียดของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3   ดังที่กลาวมาขางตน  นํามาสรุปดังตารางที่  17  
ตารางที่  17   สรุปตารางการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 

เร่ือง จุดประสงค การจัดกิจกรรม การวัดผลประเมินผล 
Greetings/Partings - สามารถพูดทักทาย

และกลาวลาได 
- สามารถพูดแสดง
ความยินดีใน

- ศึกษาใบความรู 
- ฝกพูดทักทายและกลาวลา
กับเพื่อน 

- เลนเกม  Memory 

จับคูสนทนาทักทาย
เกี่ยวกับทุกขสุขและกลาว
ลา,  สมมติสถานการณ
เพื่อนไมสบาย  ใหกลาว
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สถานการณตาง ๆ ได 
- สามารถบอกอาการ
เจ็บปวยได 

- ทํากิจกรรมที่ 1 Match the 
Cards with their 
Greeting 

- ทํากิจกรรมที่ 2  ฉันชื่อ.... 

ทักทายแสดงความหวงใย
และกลาวลา 

ตารางที่  17   (ตอ) 
เร่ือง จุดประสงค การจัดกิจกรรม การวัดผลประเมินผล 

Introduction - สามารถพูดแนะนําตัวเอง
ได 

- สามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับคนอื่นได 

- สามารถใหขอมูลสวนตัว
และใหขอมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัวได 

- สามารถกรอกขอความให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเองได 

- ฟงแถบบันทึกเสียงเรื่อง 
Introduction 

- ศึกษาใบความรู 
- ทํากิจกรรมที่ 1 That’s me. 
- ทํากิจกรรมที่ 2  My 

friends. 
- เลนเกม  Values Topic 
- ทํากิจกรรมที่ 3  The 

James’ Family Tree. 

พูดแนะนําเกี่ยวกับตนเอง
และครอบครัว 

Asking/Giving  
Information 

- สามารถพูดขอขอมูลและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับเวลา  
บุคคล  อาชีพและสัตวได 

 

- ทบทวนความรูเดิม  เลน
เกม  Hot Potato 

- ฟงแถบบันทึกเสียงเรื่อง 
การสอบถามขอมูล 

- ศึกษาใบความรู  เร่ือง  
เวลา 

- เลนเกม  What’s the time 
bingo 

- ทํากิจกรรมที่ 1 Guess! 
- ทํากิจกรรมที่ 2  

Sherlockholm 
- ทํากิจกรรมที่ 3  People 
- ทํากิจกรรมที่ 4  Find the 

differences 

แบบทดสอบแบบจับคู 

Giving/Asking  
for  Direction 

- บอกความหมาย
เครื่องหมายตาง ๆ ได
ถูกตอง 

- สามารถบอกทิศทางได

- ฟงแถบบันทึกเสียงการ
สนทนาการสอบถามทาง 

- ศึกษาใบความรูที่ 1 เร่ือง 
สัญลักษณ 

แบบทดสอบแบบจับคู
และแบบเติมคํา 
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ถูกตอง 
- สามารถปฏิบัติตาม
คําแนะนําทิศทางและ
ไปสูเปาหมายไดอยาง
ถูกตอง 

- เลนเกมบอกชื่อสัญลักษณ 
- ศึกษาใบความรูที่ 2 เร่ือง 
การถามทิศทาง 

 
ตารางที่  17   (ตอ) 

เร่ือง จุดประสงค การจัดกิจกรรม การวัดผลประเมินผล 
  - นักเรียนจับคูฝกพูดตามบท

สนทนา 
- ทํากิจกรรมที่ 1 Trace the 

route 
- ทํากิจกรรมที่ 2  Up, 

Down, Left, Right 
- ทํากิจกรรมที่ 3  Animal 

Keeper 
- จัดสถานจําลองในกิจกรรม
ที่ 4  Wandering Tourist 

แบบทดสอบแบบจับคู
และแบบเติมคํา 

 
สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม 
คูมือสําหรับครู ในการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ    สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3  นี้  มีเนื้อหาและกิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติ  จํานวน  
4 แผนการกิจกรรมดวยกนั เพื่อใหครูทราบถงึบทบาทหนาที่ของตนเองในการใชแผนการจัด
กิจกรรม  ซึง่จะไดจัดกิจกรรมและใหคําแนะนาํใหกับนักเรียนไดอยางถกูตอง โดยครูตองศึกษา
รายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางละเอียด  เพื่อสงผลใหการจัดกจิกรรมมี
ประสิทธิภาพและสามารถพฒันาผ ู เรียนไดอยางเตม็ที ่
 สวนประกอบของแผนการจัดกิจกรรม 
 สวนประกอบของแผนการจดักิจกรรมประกอบดวย    4  แผน   ดังนี ้        แผนการจดั
กิจกรรมที ่1 Greetings/Partings (การทกัทาย-การกลาวลา)   จาํนวน  2 ชั่วโมง      แผนการจดั
กิจกรรมที ่ 2  Introduction  (การแนะนํา) จํานวน  4 ช ั่วโมง  แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
Asking/Giving Information (การสอบถามเรื่องราวตาง ๆ) จํานวน  4  ชั่วโมง  แผนการจัดกิจกรรม
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ที่ 4  Giving/Asking for Direction  (การแนะนาํทาง)  จํานวน  4  ชัว่โมง  รวม  14  ชั่วโมง  ซึง่ใน
แตละแผนประกอบดวยสาระสําคัญ   จุดประสงค    เนือ้หา   แนวการจัดกิจกรรม   ส่ือในการจัด
กิจกรรม  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  การวัดผลและประเมินผล  นอกจากนี้ยงัมีใบความรู
สําหรับครู  แถบบันทึกเสยีง  บัตรภาพ  แถบประโยค / บัตรคํา  แบบสังเกตพฤตกิรรมการเขารวม
กิจกรรมของนกัเรียน  
 สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมสําหรบันักเรยีน  ประกอบดวยใบความรูสําหรับนักเรียน
ทั้ง  4  แผนการจัดกิจกรรม 
 ใบกิจกรรม / เกม   เปนสวนที่จัดใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูและไดปฏิบัติ
กรรมตาง ๆ เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น  ซึ่งกจิกรรมในแตละใบกิจกรรม / เกม  
จะมีความแตกตางกันไปตามจุดประสงคการจัดกิจกรรมและเนื้อหาของแตละเรื่องดังนี ้
 ใบกิจกรรม / เกม ประกอบแผนการจดักิจกรรมที ่ 1  ใหนกัเรียนศึกษาใบความรู
เพิ่มเติม  ฝกพูดทักทายและกลาวลากบัเพื่อนในสถานการณตาง ๆ และเลนเกม Memory  โดย
จับคูบัตรภาพและแถบประโยคใหตรงกนั  ทํากจิกรรมที ่1 Match the Cards with their Greeting  
โดยติดคําอวยพรลงในบัตรภาพใหถูกตอง  และทํากิจกรรมที่ 2  ฉันชือ่...  โดยพูดทักทายเพื่อน  
แนะนาํชื่อและพูดสิ่งที่ตัวเองชอบตอกันไปเร่ือย ๆ จนครบทุกคน   
 ใบกิจกรรม / เกม  ประกอบแผนการจัดกิจกรรมที ่ 2 ใหนกัเรียนศึกษาใบความรู
เพิ่มเติม  ทาํกจิกรรมที่ 1 That’s me.  โดยเติมขอความในลงจดหมายใหสมบูรณและเขียนประวัติ
ตนเอง  ทํากจิกรรมที ่ 2 My friends  โดยนักเรยีนสัมภาษณขอขอมูลเพื่อนแลวนาํมาเขยีนใน
ตาราง  เลนเกม  Values  Topics เดินเบี้ยตามแตมที่ทอดลูกเตาได  และตอบคําถามเกี่ยวกบั
หัวขอนัน้ ๆ  ทํากจิกรรมที ่ 3 The James’ Family Tree โดยกรอกรายละเอียดเกีย่วกับครอบครัว
ของเจมสลงในแผนภูม ิ
 ใบกิจกรรม / เกม   ประกอบแผนการจัดกิจกรรมที ่  3   เลนเกม  Hot  Potato   ตอบ
ขอคําถามที่ไดจากกลองของขวัญ     ศึกษาใบความรูเพิม่เติม     เลนเกม What’s the time bingo  
ทํากจิกรรมที ่1 Guess !    บรรยายลักษณะของอาชพีและลักษณะของสัตวใหเพื่อนทาย       ทาํ
กิจกรรมที ่  2  Sherlockholm   นักเรียนอานปายประกาศพรอมทั้งพิจารณาผูตองสงสัย     จาก
บัตรภาพแลวเขียนคําตอบลงในกระดาษสงลงในกลองรบัคําตอบ     ทํากิจกรรมที่ 3  People    
นักเรียนพูดขอขอมูลแลวนํามาเติมลงในชองวางใหครบ  ทาํกิจกรรมที่ 4 Find the differences. 
โดยพูดลักษณะของการกระทําของบุคคลในแฟลตแตละแฟลตและหาการกระทําที่แตกตางกนั 
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 ใบกิจกรรม / เกม  ประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4      ใหนักเรยีนศึกษาใบความรู
เพิ่มเติม เร่ืองสัญลักษณ   และเลนเกม โดยจับคูของรูปสัญลักษณและความหมายของสัญลักษณ
ใหถูกตอง   และฝกพูดการสอบถามทางจากใบความรู   ทํากจิกรรมที ่ 1 Trace the route  จดั
สถานการณจาํลองใหหองเรียนเปนถนนและแหลงทองเที่ยว  และเดนิทองเทีย่วตามสถานที่ตาง ๆ  
ทํากจิกรรมที ่ 2  Up, Down, Left, Right    พูดใหขอมูลเพื่อนเดินตามตารางและวาดภาพลงใน
ชองขอมูล  ทาํกิจกรรมที่ 3 Animal Keeper  โดยอานขอความแลวตดับัตรภาพสัตวติดในตําแหนง
ที่ขอความกําหนดใหถูกตอง    ทาํกิจกรรมที่  4  Wandering  Tourists   จัดสถานการณจาํลอง
หองเรียนใหเปนแหลงทองเทีย่วและนักเรียนพูดขอขอมูลจากพนกังานตาง ๆ  
 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
ตารางที่  18 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
แผนที่ ชื่อแผนกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

1 Greetings/Partings 2 
2 Introduction 4 
3 Asking/Giving  Information 4 
4 Giving/Asking  for  Direction 4 

รวม 14 
 การวัดผลประเมินผล 
ตารางที่  19  วิธีการวัดผลประเมินผลกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
แผนที่ ชื่อแผนกิจกรรม การวัดผลประมินผล 

1 Greetings/Partings จับคูสนทนาทกัทายเกีย่วกับทุกขสุขและกลาวลา,  
สมมติสถานการณเพื่อนไมสบาย  ใหกลาวทักทาย
แสดงความหวงใยและกลาวลา 

2 Introduction พูดแนะนําเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว 
3 Asking/Giving  Information แบบทดสอบแบบจับคู 
4 Giving/Asking  for  Direction แบบทดสอบแบบจับคูและแบบเติมคํา 

ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรม  (ฉบับราง) 
 การประเมนิผลแผนการจัดกิจกรรม  (ฉบับราง)  เปนการประเมนิกอนนาํแผนการจัด
กิจกรรมไปทดลองใช  โดยใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3 ทาน  เปนผูประเมินคาดัชนีความสอดคลอง  
(IOC)  พิจารณาความสอดคลองขององคประกอบของแผนการจัดกจิกรรม    คํานาํ   จุดประสงค
การเรียนรู   แผนการจัดกจิกรรม  ใบความรู   ใบกิจกรรมสําหรับนกัเรียน   แบบสงัเกตพฤติกรรม 
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การเขารวมกิจกรรมนักเรียน   แลวนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข   วิเคราะหขอมูลโดยการ
ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)    ผลการประเมินแผนการจัดกจิกรรม  (ฉบับราง)  
โดยผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน    ปรากฏวา       ความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมในทุกรายขอมี
คาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 นั่นคือ  มีคาเฉลีย่  1.00  ไดแก      คํานําในการใชแผนการ
จัดกิจกรรมมคีวามสอดคลอง  (IOC = 1.00)  ดานจุดประสงคการเรยีนรูมีความสอดคลอง  (IOC 
= 1.00)   ดานแผนการจัดกิจกรรมมีความสอดคลอง   (IOC = 1.00)      ดานใบความรูมีความ
สอดคลอง  (IOC = 1.00)  ดานใบกิจกรรมสําหรับนักเรยีนมีความสอดคลอง  (IOC = 1.00)  ดาน
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรยีนมีความสอดคลอง  (IOC = 1.00)   
 นอกจากนี ้  อาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธและผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
ดังนี ้

1. ใบความรูควรมีภาพประกอบใหเหมาะสมกับเนื้อหาที่มีในกิจกรรมและเปนการ
เพิ่มความสนใจและจะทาํใหเขาใจเนื้อหาไดมากยิง่ขึ้น 

2. การจัดกิจกรรมควรใหมีความสอดคลองกบัจุดประสงคที่ตั้งไวในแตละแผนและ
ใหเหมาะสมกบัผูเรียน 

3. คําสั่งในการทาํกิจกรรม / เกม        ควรปรับใหเขาใจงายตอการทํากจิกรรมและ
ใหเหมาะสมกบัผูเรียน 

4. ควรตรวจสอบความถกูตองของการใชภาษาใหเหมาะสมกับนกัเรียน 
5. ควรเพิ่มเกณฑการประเมินผลรวมของแบบสังเกตพฤตกิรรม 

ผลการปรับปรุงแกไข 
ผูวิจัยไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ

และผูเชี่ยวชาญ   ดังตอไปนี้   คอื   1)  ปรับปรุงใบความรูใหมีภาพประกอบที่เหมาะสมกับเนือ้หา
ที่มีในกิจกรรม   2)  ปรับปรุงกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ตัง้ไวในแตละแผนและ
ใหเหมาะสมกบัผูเรียน  3)  ปรับปรุงคําสั่งในการทํากิจกรรม / เกม ใหเขาใจงายตอการทํากิจกรรม
และเหมาะสมกับผูเรียน  4)  ตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษาใหเหมาะสมกบันักเรียน  5)  
เพิ่มเกณฑการประเมินผลรวมของแบบสงัเกตพฤติกรรม 
ผลการหาประสิทธภิาพ  E1 / E2  แบบรายบุคคล  (Individual  Tryout) 
  ผูวิจัยไดนาํแผนการจัดกจิกรรมที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใชโดยหาคา
ประสิทธิภาพ  E1 / E2   แบบรายบุคคล  (Individual  Tryout)    กับนกัเรียนชวงชัน้ที่ 3   โรงเรยีน
วัดสิริกาญจนาราม  สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  ที่มีผลการ
เรียนเกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ  1  คน  รวมจํานวน  3  คน  เพื่อดูความเหมาะสมของภาษา
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และความยากงายของกิจกรรม  นํามาหาประสิทธิภาพ  E1 / E2  แบบรายบุคคล  (Individual  
Tryout)    โดยไดคาประสิทธิภาพ   68.33 / 71.11 ซึง่สูงกวาเกณฑที่ตัง้ไว  60 / 60 ดังตารางที่  20 
หนา 125 
ตารางที่ 20 ผลการหาประสิทธ ิภาพ  E1 / E2  แบบรายบุคคล  (Individual  Tryout)  ของแผนการ

จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 
คะแนนทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ระหวางใชแผนการจัดกิจกรรม 
 
 
 

 
แผน 1 

10 คะแนน 
แผน 2 

10 คะแนน 
แผน 3 

10 คะแนน 
แผน 4 

10 คะแนน 

 
 

รวม 
40  คะแนน 

 
ทดสอบ 

หลังจัดกิจกรรม   
30  คะแนน 

รวม 18 21 22 21 ∑X=82 ∑F=64 
เฉล่ีย 60.00 70.00 73.33 70.00 

X  6.00 7.00 7.33 7.00 E1 =68.33 E2 =71.11 

และจากการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมเพื่อหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคลนี้  พบขอควร
ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับความเหมาะสมการใชภาษาในใบความรู  และใบกิจกรรม / เกม  บาง
กิจกรรม / เกม  ทีท่ําใหนกัเรียบางคนไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบกิจกรรมได
ถูกตอง  และในบางใบกิจกรรม / เกม  ไมสอดคลองกับวตัถุประสงคทีต่ั้งไว   
ผลการปรับปรุงแกไข 
  จากการทดสอบหาคาประสทิธิภาพ  E1 / E2  แบบรายบุคคล (Individual  Tryout)  
แลวนั้น  ผูวิจยัไดนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข  เพื่อใหแผนการจัดกจิกรรมมีปริทธิภาพสูงขึ้น  โดย
ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับภาษาที่ใชในใบความรูและใบกิจกรรมใหเขาใจงาย  ชัดเจน ปรับใบกิจกรรม 
/ เกม  ใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเหมาะสมกับวยัของผูเรียน   
ผลการหาประสิทธภิาพ  E1 / E2  แบบกลุมยอย  (Small Group Tryout) 
  ผูวิจัยไดนาํแผนการจัดกจิกรรมที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใชโดยหาคา
ประสิทธิภาพ  E1 / E2  แบบกลุมยอย  (Small Group Tryout)   กับนักเรียนชวงชัน้ที ่3   โรงเรยีน
วัดสิริกาญจนาราม      สังกัดสํานกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ     ที่ไมใชกลุมตัวอยาง       ที่มี
ผลการเรียนเกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ  3  คน  รวมจํานวน  9  คน  โดยไดคาประสิทธิภาพ  
71.94 / 74.44  ซึง่สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  70 / 70  ดังตารางที่  21  หนา  126 
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ตารางที่ 21 ผลการหาประสิทธิภาพ  E1 / E2  แบบกลุมยอย  (Small Group Tryout)  ของแผนการ
จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 
คะแนนทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ระหวางใชแผนการจัดกิจกรรม 
 
 
 

 
แผน 1 

10 คะแนน 
แผน 2 

10 คะแนน 
แผน 3 

10 คะแนน 
แผน 4 

10 คะแนน 

 
 

รวม 
40  คะแนน 

 
ทดสอบ 

หลังจัดกิจกรรม   
30  คะแนน 

รวม 61 63 69 66 ∑X=256 ∑F=201 
เฉล่ีย 67.78 70.00 76.67 73.33 

X  6.78 7.00 7.67 7.33 E1 =71.94 E2 =74.44 

 
ผลการปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรม  (ฉบับราง) 
  ผูวิจัยไดนาํผลจากการตรวจสอบแผนการใชแผนการจัดกิจกรรมของอาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญ และจากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพ  ทัง้ 2 ข้ันตอนมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  
เพื่อใหแผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียน
ชวงชัน้ที ่3  มคีวามเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชจริง  ซึ่งรายละเอียดของสวนที่ไดรับการปรับปรุง
แกไขมีดงันี ้

1. ปรับปรุงใบความรูใหมีภาพประกอบที่เหมาะสมกับเนือ้หาในกิจกรรม 
2. ปรับปรุงกิจกรรมควรใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ตั้งไวในแตละแผนและ

ใหเหมาะสมกบัผูเรียน 
3. ปรับปรุงการพมิพตัวอักษรไมใหมีการฉีกคําและตรวจสอบความถกูตองในการ

สะกดคําทัง้ในใบความรูและใบกิจกรรม 
4. ปรับปรุงการใชภาษาใหเขาใจงายและเหมาะสมกับนกัเรียน 

ผลการหาประสิทธภิาพ  E1 / E2  แบบภาคสนาม  (Field Tryout) 
  เมื่อดําเนนิการใชแผนการจดักิจกรรมครบทั้ง  4 แผนกบันักเรียนชวงชั้นที ่ 3  ที่สมคัร
เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  จํานวน  30 คนแลว  ผูวิจยั
ทําการทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษยอยหลังแผนการจัดกจิกรรม ซึ่งเปนแบบทดสอบเพื่อ
นําไปหาประสทิธิภาพของแผนการจัดกจิกรรม  (E2)  หลังจากนั้น  ผูวิจัยนําคะแนนจากที่ทดสอบ
นักเรียนหลงัการใชแผนการจัดกิจกรรมแตละแผน  และคะแนนทดสอบวดัทักษะการใช
ภาษาอังกฤษยอยหลงัแผนการจัดกิจกรรมมาหาคาประสิทธิภาพ  E1 / E2  แบบภาคสนาม  (Field 
Tryout)  กับนกัเรียนทั้ง 30 คน  ไดคาประสิทธิภาพ   80.08 / 81.56  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
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ที่ตั้งไว  75 / 75  และเปนไปตามสมมติฐานขอที ่1  ทีว่า  กิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะ
การใชภาษาอังกฤษทีพ่ัฒนาข้ึน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  75 / 75  ดงัตารางที่ 22 
ตารางที่ 22 ผลการหาประสิทธิภาพ  E1 / E2  แบบภาคสนาม  (Field Tryout)    ของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษ 
คะแนนทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ระหวางใชแผนการจัดกิจกรรม 
 
 
 

 
แผน 1 

10 คะแนน 
แผน 2 

10 คะแนน 
แผน 3 

10 คะแนน 
แผน 4 

10 คะแนน 

 
 

รวม 
40  คะแนน 

 
ทดสอบ 

หลังจัดกิจกรรม   
30  คะแนน 

รวม 218 229 242 232 ∑X=961 ∑F=734 
เฉล่ีย 72.67 76.33 80.67 77.33 

X  7.27 7.63 8.07 7.73 E1 =80.08 E2 =81.56 

 
ผลการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรม 

 
 การทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 3  ผูวิจัยนําแผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  ไปทดลองใชกับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  ทีส่มัครใจเขารวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในครั้งนี้  จาํนวน  30 คน  ปการศึกษา  2548  โดยผูวิจยัไดดําเนินการ
ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมทีไ่ดกําหนดไว      มกีารสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน  ซึ่งขัน้ตอนการดําเนินการใชแผนการจัดกิจกรรมสรุปไดดังตอไปนี้ 
 แผนการจัดกจิกรรมที่ 1 เปนกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง  Greetings / Partings  (การ
ทักทาย-การกลาวลา)  ซึง่จัดกิจกรรมรายบุคคลและกลุมใหญ  (ทัง้หอง)  ใหนกัเรียนศึกษาใบ
ความรูเพิม่เตมิ  ฝกพูดทกัทายและกลาวลากับเพื่อนในสถานการณตาง ๆ จากนัน้จัดกิจกรรม
รายบุคคล  โดยเลนเกม  Memory  โดยจับคูบัตรภาพและแถบประโยคใหตรงกนั  หลงัจากนัน้  ให
ทํากจิกรรมที ่ 1 Match the Cards with their Greeting  โดยติดคําอวยพรลงในบัตรภาพให
ถูกตอง  และจัดกิจกรรมกลุมใหญ  (ทัง้หอง)  ทํากิจกรรมที่ 2  ฉันชื่อ...  โดยพดูทักทายเพื่อน  
แนะนาํชื่อและพูดสิ่งที่ตัวเองชอบตอกันไปเร่ือย ๆ จนครบทุกคน    ผลการปฏิบัติกรรม พบวา  
นักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานและมีความกระตือรือรนในการทํากจิกรรม   โดยมีการติดแถบ
ประโยคคําอวยพรและบัตรภาพลงในใบกจิกรรม       หลังจากทาํกิจกรรมเสร็จส้ินแลว       ผูวิจยั
ทดสอบวัดทกัษะการใชภาษาอังกฤษหลังการใชแผนการจัดกิจกรรม   โดยการทดสอบดวยการพดู
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สนทนาทักทายเกี่ยวกับทุกขสุขและกลาวลาเพื่อน   และสมมติสถานการณวา   เพื่อนไมสบาย  ให
กลาวทักทายและแสดงความเปนหวงและกลาวลา        ผลการทดสอบวัดทักษะการใช
ภาษาอังกฤษหลังการใชแผนการจัดกจิกรรมที่  1  พบวา  ทกัษะการใชภาษาองักฤษของนกัเรียนมี
คะแนนเฉลีย่ 7.27   คิดเปนรอยละ 72.67 

 แผนการจัดกจิกรรมที่ 2  เปนกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง  Introduction  (การแนะนํา)    
ซึ่งจัดกิจกรรมรายบุคคล  กล ุ มเล็ก  (5-6 คน)  และกลุมใหญ (ทั้งหอง)  ใหนักเรียนศกึษาใบความรู
เพิ่มเติม  หลังจากนั้น  จัดกจิกรรมรายบุคคลโดยใหทาํกจิกรรมที่  1 That’s me.  โดยเติมขอความ
ลงในจดหมายใหสมบูรณและเขียนประวัตตินเอง  หลังจากนัน้ใหนักเรียนทาํกิจกรรมที่ 2 My 
friends  โดยนักเรียนสัมภาษณขอขอมูลเพื่อนแลวนํามาเขียนในตาราง  หลังจากนั้นจัดกิจกรรม
กลุมเล็ก  (5-6  คน)  ใหเลนเกม  Values  Topics   เดินเบี้ยตามแตมที่ทอดลูกเตาได    และตอบ
คําถามเกี่ยวกบัหัวขอนัน้ ๆ   หลังจากนัน้ทํากจิกรรมที่ 3 The James’ Family Tree   โดยกรอก 
รายละเอียดเกีย่วกับครอบครัวของเจมสลงในแผนภูม ิ ผลการปฏิบัติกรรม พบวา  นักเรียนมีความ
สนใจและสนกุสนานและมคีวามกระตือรือรนในการทํากิจกรรม         โดยมีการเลนเกมและตอบ
คําถามเกี่ยวกบัหัวขอทีก่ําหนด  สัมภาษณเพื่อนและทาํใบกิจกรรมตาง ๆ ไดเสร็จสมบูรณสงตาม
เวลา  ผลจากการสังเกตทักษะการทํางานกลุม  พบวา  มีการแบงหนาที่กนัทํางานตามความถนดั
และความสามารถ  มกีารชวยเหลือเพื่อนนกัเรียนดวยกัน  ชวยระดมความคิดของสมาชกิในกลุม  
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  หลังจากทํากจิกรรมเสร็จส้ินแลว   ผูวิจัยทดสอบวดัทักษะการใช
ภาษาอังกฤษหลังการใชแผนการจัดกจิกรรม  โดยการทดสอบดวยการพูดแนะนาํเกี่ยวกับตนเอง
และครอบครวั ผลการทดสอบวัดทักษะการใชภาษาองักฤษหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมที่  2  
พบวา  ทักษะการใชภาษาอังกฤษของนกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  7.63  คดิเปนรอยละ  76.33 
 แผนการจัดกจิกรรมที่ 3  เปนกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง  Asking / Giving  Information  
(การสอบถามเรื่องราวตาง ๆ )  ซึ่งจัดกิจกรรมรายบุคคล    กล ุ มเล็ก  (5-6 คน)   และกลุมใหญ  
(ทั้งหอง)   โดยจัดกิจกรรมกลุมใหญ  (ทัง้หอง)    ทบทวนความรูเดิมโดยเลนเกม  Hot Potato  
ตอบขอคําถามที่ไดจากกลองของขวัญ       ใหฟงแถบบันทึกเสยีงการสนทนาการใหขอมูลและ
สอบถามขอมลู   นกัเรียนจบัคูสนทนา   และศึกษาใบความรูเพิม่เตมิ     หลงัจากนัน้จัดกิจกรรม
รายบุคคลใหเลนเกม What’s the time bingo  โดยนักเรียนฟงขอมูลเวลา  ถาหากวาขอมูลที่ครู
อานตรงกบัของตนเองใหขีดกากบาททับในชองเวลานัน้    ใครครบกอน   ใหตะโกนวา บิงโก    ครู
และเพื่อนนักเรียนตรวจสอบคําตอบ   โดยใหนักเรียนอานเวลาทีก่ากบาท     ถาถูกตองทัง้หมดเปน
ฝายชนะ    หลังจากนั้นจดักิจกรรมกลุมเล็ก  (5-6 คน)  ใหทาํกจิกรรมที ่ 1 Guess !  บรรยาย
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ลักษณะของอาชีพและลกัษณะของสัตวใหเพื่อนทาย    หลงัจากนัน้จดักิจกรรมรายบุคคล   ใหทาํ
กิจกรรมที ่ 2  Sherlockholm  นักเรียนอานปายประกาศพรอมทั้งพิจารณาผูตองสงสัย  จากบัตร
ภาพแลวเขียนคําตอบลงในกระดาษสงลงในกลองรับคําตอบ หลังจากนั้นจัดกจิกรรมรายบุคคล  
(คู) ใหทาํกิจกรรมที่ 3 People  นักเรียนพูดขอขอมูลแลวนาํมาเตมิลงในชองวางใหครบ  หลงัจาก
นั้นจัดกิจกรรมรายบุคคล  (คู)  ใหทํากิจกรรมที่ 4 Find the differences. โดยพูดลักษณะของการ
กระทาํของบุคคลในแฟลตแตละแฟลตและคนหาการกระทําที่แตกตางกัน  ผลการปฏิบัติกรรม 
พบวา  นกัเรียนมีความสนใจและสนุกสนานและมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม   โดยมีการ
เลนเกมมีความตั้งใจฟงขอความนาฬิกา   สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลกบัเพื่อน  และทําใบกิจกรรม
ตาง ๆ ไดเสร็จสมบูรณสงตามเวลา  ผลจากการสังเกตทักษะการทาํงานกลุม  พบวา  มกีารแบง
หนาทีก่ันทํางานตามความถนัดและความสามารถ  มีการชวยเหลอืเพื่อนนักเรียนดวยกัน  ชวย
ระดมความคดิของสมาชิกในกลุม  และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  หลังจากทํากิจกรรมเสร็จส้ิน
แลว   ผูวิจยัทดสอบวัดทกัษะการใชภาษาอังกฤษหลงัการใชแผนการจัดกิจกรรม  ดวยขอสอบ
แบบจับคู   จาํนวน 10 ขอ     ผลการทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษหลงัการใชแผนการจัด
กิจกรรมที ่  3  พบวา  ทกัษะการใชภาษาอังกฤษของนกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  8.07  คิดเปนรอยละ 
80.67 
 แผนการจัดกจิกรรมที่ 4  เปนกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง  Giving / Asking  for  
Direction  (การแนะนาํทาง)   ซึ่งจัดกจิกรรมรายบุคคล    กล ุ มเล็ก  (5-6 คน)    และกลุมใหญ  
(ทั้งหอง)   โดยจัดกิจกรรมกลุมใหญ  (ทั้งหอง)  ใหนักเรียนฟงแถบบันทกึเสียงการสนทนาการ
สอบถามทาง หลังจากนั้นใหนกัเรียนศกึษาใบความรูเร่ืองสัญลักษณ  หลังจากนัน้จัดกิจกรรมกลุม
ขนาดกลาง  (15 คน)  ใหเลนเกม   โดยจับคูของรูปสัญลักษณและความหมายของสัญลักษณให
ถูกตอง   หลังจากนั้นใหนกัเรียนจับคูศึกษาใบความรูและฝกพูดการสอบถามทางจากใบความรู  
หลังจากนั้นจดักิจกรรมรายบุคคล  ใหทาํกิจกรรมที่ 1 Trace the route  จัดสถานการณจําลองให
หองเรียนเปนถนนและแหลงทองเทีย่ว  และเดินทองเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ  โดยการพูดขอมูล
ตามทีน่ักเรียนตองการไป  หลังจากนัน้  จดักิจกรรมรายบุคคล (คู)  ใหทํากจิกรรมที่ 2  Up, Down, 
Left, Right    พูดใหขอมูลเพื่อนเดนิตามตารางและวาดภาพลงในชองขอมูล     หลังจากนั้น  จัด
กิจกรรมรายบคุคล  ใหทาํกจิกรรมที่ 3 Animal Keeper  โดยอานขอความแลวตัดบตัรภาพสัตวติด
ในตําแหนงที่ขอความกาํหนดใหถูกตอง  หลังจากนั้นจดักิจกรรมกลุมเล็ก  (5-6 คน)  ทาํกิจกรรมที่ 
4 Wandering Tourists จัดสถานการณจําลองหองเรยีนใหเปนแหลงทองเทีย่วและนักเรยีนพูดขอ
ขอมูลจากพนกังานตาง ๆ  ผลการปฏิบัติกรรม พบวา  นักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานและมี
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ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม   โดยมกีารเลนเกมจับคูสัญลักษณตาง ๆ ใหตรงกับ
ความหมายสญัลักษณ  สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อน  และทาํใบกิจกรรมตาง ๆ  ไดเสร็จ
สมบูรณสงตามเวลา  ผลจากการสังเกตทกัษะการทาํงานกลุม  พบวา  มีการแบงหนาที่กนัทาํงาน
ตามความถนดัและความสามารถ  มีการชวยเหลือเพื่อนนกัเรียนดวยกัน  หลงัจากทํากจิกรรมเสร็จ
ส้ินแลว   ผูวจิัยทดสอบวัดทักษะการใชภาษาองักฤษหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมที่  4  พบวา  
ทักษะการใชภาษาองักฤษของนักเรียนการจัดกิจกรรม  ดวยขอสอบแบบจับคู และเติมคํา  จํานวน  
10 ขอ  ผลการทดสอบวัดทกัษะการมีคะแนนเฉลี่ย 7.73  คิดเปนรอยละ 77.33 
 พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน  จากการสงัเกตการเขารวมกิจกรรมของ
นักเรียนทัง้  4  แผนการจัดกจิกรรม  สามารถสรุปไดดังนี้ 
 ดานการใหความรวมมือในการทํากิจกรรม  นักเรยีนเริ่มตนทาํงานทันททีี่ไดรับ
มอบหมาย  รวมปรึกษาและวางแผนกับเพื่อนในกลุม  รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย  รวมแสดง
ความคิดเหน็ที่เปนประโยชนตอการทํางาน   ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม   เสยีสละเวลาเพื่อการ
ทํางาน    ปฏิบัติงานดวยความอดทน    อาสาทํางานดวยความสมัครใจ     รวมมอืในการดําเนนิ
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  ทํางานดวยความสนุกสนานและเต็มใจ  เปนผูนําและผูตามแลวแต
โอกาส  ประสานสามัคคีในหมูคณะขณะทํางานรวมกัน  แนะนําวิธทีํางาน  และชวยเหลือผูอ่ืนตาม
โอกาสอนัควร   ดานความมีระเบียบวนิัย  นกัเรียนมีการวางแผนงานอยางมีระบบ  ทาํงานตาม
แผนที่กาํหนดไว  ทํางานอยางมีข้ันตอนตามแผน  ทํางานดวยความรอบคอบ  ปฏิบัติตามขอตกลง
ในการทํางาน  ยอมรับขอผิดพลาดรวมกัน  เหน็ประโยชนสวนรวมกวาประโยชนสวนตน  ดาน
ความซื่อสัตย  นักเรียนทาํงานดวยตนเองเสมอ  ปฏิบัตติามขอกําหนดและกตกิาโดยไมละเลย  
ทํางานครบตามใบงานที่ไดรับมอบหมาย  ปฏิบัติตามขั้นตอนการทาํงานที่ไดตกลง  ทํางานเสร็จ
ภายในเวลาทีก่ําหนด  ยอมรับสภาพตามความสามารถในการเรียนรูของตน  ความตรงตอเวลา  
นักเรียนเขาหองตรงเวลา  สงงานและทํางานเสร็จภายในเวลาที่กาํหนด  จากผลการสังเกต
พฤติกรรมโดยประเมินผลรวม  พบวา  นกัเรียนใหความรวมมือในการทํางาน  มีระเบียบวนิัย  มี
ความซื่อสัตย  และตรงตอเวลา  อยูในระดบัดี 
 จากผลการสังเกตพฤติกรรมโดยประเมนิผลรวม  พบวา  นักเรียนใหความรวมมือใน
การทาํงาน  มรีะเบียบวนิัย  มีความซื่อสัตย  และตรงตอเวลา  อยูในระดับดี 
 รายละเอียดของผลการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรยีนชวงชัน้ที ่ 3  ดังที่กลาวมาขางตน  นาํมาสรุปดังตารางที่  23  หนา  
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ตารางที่ 23 สรุปผลข้ันตอนการดําเนนิการทดลองใชกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ 

เร่ือง เวลา (ชม.) วิธีการจัดกิจกรรม 
ผูดําเนนิ
กิจกรรม 

Greetings / Partings 2 - ศึกษาใบความรู 
- ฝกพูดทกัทายและกลาวลากบัเพื่อน 
- เลนเกม Memory 
- ทํากจิกรรมที่ 1 Match the Cards with 

their Greeting 
- ทํากจิกรรมที ่2  ฉันชื่อ.... 
- วัดทักษะการใชภาษาองักฤษโดยการพูด 

ผูวิจัย  
นักเรียน 

Introduction 4 - ฟงแถบบนัทึกเสียงเรื่อง Introduction 
- ศึกษาใบความรู 
- ทํากจิกรรมที ่1 That’s me. 
- ทํากจิกรรมที ่2  My friends. 
- เลนเกม  Values Topics 
- ทํากจิกรรมที ่3  The James’ Family Tree. 
- วัดทักษะการใชภาษาองักฤษโดยการพูด 

ผูวิจัย  
นักเรียน 

Asking / Giving  
Information 

4 - ทบทวนความรูเดิม  เลนเกม  Hot Potato 
- ฟงแถบบนัทึกเสียงเรื่อง การสอบถามขอมลู 
- ศึกษาใบความรู  เร่ือง  เวลา 
- เลนเกม  What’s the time bingo 
- ทํากจิกรรมที ่1 Guess! 
- ทํากจิกรรมที ่2  Sherlockholm 
- ทํากจิกรรมที ่3  People 
- ทํากจิกรรมที ่4  Find the differences 
- ทําแบบทดสอบยอยหลงักิจกรรม 

ผูวิจัย  
นักเรียน 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 

เร่ือง เวลา (ชม.) วิธีการจัดกิจกรรม 
ผูดําเนนิ
กิจกรรม 

Giving / Asking for 
Direction 

4 - ฟงแถบบนัทึกเสียงการสนทนาการ
สอบถามทาง 

- ศึกษาใบความรูที่ 1 เร่ือง สัญลักษณ 
- เลนเกมบอกชือ่สัญลักษณ 
- ศึกษาใบความรูที่ 2 เร่ือง การถามทิศทาง 
- นักเรียนจับคูฝกพูดตามบทสนทนา 
- ทํากจิกรรมที ่1 Trace the route 
- ทํากจิกรรมที ่2  Up, Down, Left, Right 
- ทํากจิกรรมที ่3  Animal Keeper 
- จัดสถานจําลองในกิจกรรมที่ 4  

Wandering Tourist 
- ทําแบบทดสอบยอยหลงักิจกรรม 

ผูวิจัย  
นักเรียน 

 
ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรม 

 
 ผูวิจัยไดทาํการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรยีนชวงชัน้ที ่3  โดยการประเมินผลนั้นดาํเนินการ  3 ระยะ  ดงัตอไปนี้  
1) การประเมนิผลกอนการใชแผนการจัดกิจกรรม  โดยการทดสอบวัดทักษะการใชภาษาองักฤษ
กอนการใชแผนการจัดกจิกรรม    2)  การประเมินผลระหวางการใชแผนการจัดกจิกรรม  โดยการ
สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนกัเรยีน        3)  การประเมินผลหลงัการใชแผนการจดั
กิจกรรม  โดยการทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษหลงัการใชแผนการจัดกจิกรรม  การ
ประเมินความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษและการ
ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม 
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ผลการประเมินกอนการใชแผนการจัดกิจกรรม 
 ผลการประเมนิกอนการใชแผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนกัเรยีนชวงชัน้ที ่ 3  โดยการทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษกอนการ
ใชแผนการจัดกิจกรรม  มีรายละเอียดดังนี ้
 การทดสอบวดัทักษะการใชภาษาอังกฤษกอนการใชแผนการจัดกจิกรรม  โดยการ
ทดสอบจากแบบทดสอบในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษแบบ
เลือกตอบ ชนดิ  4 ตัวเลือก  จาํนวน  30 ขอ  ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบคูขนาน  โดยกอนการใช
แผนการจัดกจิกรรม  พบวา  ทกัษะการใชภาษาองักฤษของนกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่  18.47   สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.64  ดังตารางที่  25  หนา 134 
ผลการประเมินระหวางการใชแผนการจัดกิจกรรม 
 ผลการประเมนิระหวางการใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการ
ใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที่ 3  โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  โดยผูวิจัยเปน
ผูสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน  ซึง่สังเกตจาก  1)  การใหความรวมมือในการ
ทํากจิกรรม  2)  ความมีระเบียบวนิัย  3)  ความซื่อสัตย  และ  4)  ความตรงตอเวลา  (รายละเอยีด
ดังขั้นตอนการดําเนนิการใชแผนการจัดกจิกรรมในหนา  130) 
ผลการประเมินหลังการใชแผนการจัดกิจกรรม 
 ผลการประเมนิหลงัการใชแผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที ่ 3  โดยการทดสอบวัดทักษะการใชภาษาองักฤษหลงัการ
ใชแผนการจัดกิจกรรม  การประเมินความคิดเหน็ทีม่ตีอกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะ
การใชภาษาอังกฤษ  และการปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรม  มีรายละเอียดดังนี ้
 
 ผลการทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษหลังใชแผนการจัดกิจกรรม 
 การทดสอบวดัทักษะการใชภาษาอังกฤษหลังใชแผนการจัดกิจกรรม  โดยการทดสอบ
จากแบบวัดทกัษะการใชภาษาอังกฤษในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใช
ภาษาอังกฤษ  แบบเลือกตอบ  ชนิด  4 ตวัเลือก  แบบถูก-ผิด  แบบเติมคําและแบบจับคู  จาํนวน  
30 ขอ  จําแนกรายละเอยีดตามเนื้อหาของแผนการจัดกจิกรรม  ดังตารางที ่ 24  หนา  134 
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ตารางที่ 24 แสดงผลการเปรียบเทียบคารอยละของคะแนนทักษะการใชภาษาอังกฤษในกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษในแตละแผนการจัดกิจกรรม 

แผนที่  เร่ือง คะแนนเต็ม  X  S.D. ลําดับ 
1 Greetings / Partings 10 7.27 0.91 4 
2 Introduction 10 7.63 0.76 3 
3 Asking / Giving  Information 10 8.07 0.94 1 
4 Giving / Asking for Direction 10 7.73 1.17 2 

 จากตารางที่ 24  พบวา  นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการใชภาษาอังกฤษในแผนที ่3 เร่ือง     
Asking / Giving  Information มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  80.67  รองลงมาไดแกแผนที่  4  เร่ือง 
Giving / Asking for Direction  คิดเปนรอยละ  77.33  แผนที่  2  เร่ือง  Introduction   คิดเปน
รอยละ  76.33  และแผนที ่  1  เร่ือง  Greetings / Partings  มีคะแนนนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ  
72.67 และพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ทักษะการใชภาษาอังกฤษหลังการใชแผนการจัดกจิกรรม 
23.07    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.57  (รายละเอียดดังตารางที่  33  ภาคผนวก  จ  หนา 310)  
และผูวิจัยไดนาํมาทดสอบคาสถิติ  t-test  แบบ  dependent  เพื่อเปรียบเทยีบคะแนนกอนและ
หลังการใชแผนการจัดกจิกรรม  สรุปผลการทดสอบดังตารางที่  25 
ตารางที่ 25  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการใชภาษาอังกฤษ  กอนและ

หลังการใชแผนการจัดกจิกรรมของนักเรียนชวงชั้นที ่3 
ทักษะการใชภาษาองักฤษ N คะแนนเต็ม  X  S.D. t Sig 

กอนการใชแผนการจัดกจิกรรม 30 30 18.47 2.64 
หลังการใชแผนการจัดกจิกรรม 30 30 23.07 2.57 13.93 * 0.05 

* p  < 0.05    (df  =  29)    คา  t(0.05) = 2.045 
 จากตารางที่ 25  พบวา  คะแนนเฉลีย่ทกัษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนการ
ใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึง่ยอมรบัสมมติฐาน
การวิจยัขอที่  2    โดยคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทักษะการใชภาษาอังกฤษหลงัการใชแผนการจัด
กิจกรรม  ( X  = 23.07,  S.D. = 2.57)  สูงกวาคะแนนเฉลีย่ของคะแนนทักษะการใชภาษาองักฤษ
กอนการใชแผนการจัดกจิกรรม  ( X  = 18.47,  S.D. = 2.64)   ดังตารางที่ 26   หนา  135 
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ตารางที่ 26  การเปรียบเทยีบคะแนนกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ   
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 

กอนการใชแผนการจัดกจิกรรม หลังการใชแผนการจัดกจิกรรม แผนการจัด  
กิจกรรม 

คะแนน
เต็ม X  S.D. รอยละ ลําดับที ่ X  S.D. รอยละ ลําดับที ่

Greetings / 
Partings 6 3.37 0.93 56.11 3 4.33 0.84 72.22 4 

Introduction 8 4.93 1.05 61.67 2 6.30 1.18 78.75 2 
Asking/Giving 
Information 8 5.70 1.06 71.25 1 6.57 1.07 82.08 1 

Giving/Asking 
for Direction 8 4.43 1.14 55.42 4 5.87 0.94 73.33 3 

โดยรวม 30 18.47 2.64 61.56  23.07 2.57 76.89  
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรยีน 
 ผูวิจัยศกึษาความคิดเหน็ของนกัเรียน  โดยการใชแบบสอบถาม  สอบถามความคิดเหน็
ของนักเรียนทีม่ีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ   สําหรับนักเรียน
ชวงชัน้ที ่3  ปรากฏผลดังรายละเอียดที่แสดงไวในตารางที่  27 
ตารางที่  27 ผลความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ   

ขอความ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น ลําดับที่ 

ดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ           
สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 4.28 0.70 มาก 

 

สงเสริมใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 4.53 0.51 มากที่สุด 1 
สงเสริมใหนักเรียนสามารถทํางานเปนกลุมและหมูคณะไดดี 4.50 0.51 มากที่สุด 2 
ทําใหนักเรียนรูสึกภูมิใจตอผลงานของกลุมและตนเอง 4.43 0.63 มาก 3 
สงเสริมความสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน 4.30 0.75 มาก 4 
สงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 4.23 0.68 มาก 5 
สงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค 4.10 0.84 มาก 6 
สงเสริมและสรางความรวมมือในการแกปญหาตาง ๆ 3.87 0.73 มาก 7 
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ตารางที่  27 (ตอ)  

ขอความ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น ลําดับที่ 

ดานประโยชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนเพื่อสงเสริม
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 3.99 0.76 มาก 

 

มีประโยชนตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 4.23 0.63 มาก 1 
ทําใหนักเรียนชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น 4.10 0.66 มาก 2 
สงเสริมความรู  และประสบการณเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ 4.00 0.83 มาก 3 
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 3.99 0.76 มาก 4 
สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการฟง 3.87 0.73 มาก 5 
สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการอาน 3.87 0.68 มาก 5 
สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการเขียน 3.83 0.79 มาก 6 
สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการพูด 3.83 0.75 มาก 6 

โดยภาพรวม 4.14 0.74 มาก  
 
 จากตารางที่ 27  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา   กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
ทักษะการใชภาษาองักฤษ  นักเรียนเห็นในระดับมาก  ( X =4.14,  S.D.=0.74)   เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  นกัเรียนเหน็ดวยในระดับมาก  ( X =4.28,  S.D.=0.70)    และดานประโยชนในการ
จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก  
( X =3.99,  S.D. =0.76)    และเมื่อพิจารณาเปนรายขอในดานบรรยากาศ  พบวา  กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษสงเสริมใหนักเรียนไดรับความสนกุสนาน
เพลิดเพลนิ  ในระดับมากทีสุ่ด  ( X =4.53,  S.D.=0.51)   สงเสริมใหนักเรียนสามารถทํางานเปน
กลุมและหมูคณะไดดี    ในระดับมากที่สุด   ( X =4.50, S.D.= 0.51)    ทําใหนักเรยีนรูสึกภูมิใจ
ตอผลงานของกลุมและตนเอง  ในระดับมาก  ( X =4.43, S.D.=0.63)    สงเสริมความสัมพนัธ
ระหวางนักเรียนกับนักเรียน   ในระดับมาก  ( X =4.30, S.D.=0.75)   สงเสริมใหนักเรยีนมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  ในระดับมาก ( X =4.23, S.D.=0.68)  สงเสริมใหนักเรียนมี
ความคิดสรางสรรค  ในระดบัมาก  ( X =4.10,  S.D.=0.84 )  สงเสริมและสรางความรวมมือใน
การแกปญหาตาง ๆ  ในระดับมาก  ( X =3.87,  S.D.=0.73)    และเมื่อพิจารณาเปนรายขอใน
ดานประโยชน  พบวา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใชภาษาอังกฤษมีประโยชนตอ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมาก  ( X =4.23,  S.D.=0.63)  ทําใหนกัเรียนชอบ
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ภาษาอังกฤษมากขึ้น  ในระดับมาก  ( X =4.10,  S.D.=0.66)  สงเสริมความรูและประสบการณ
เกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ  ในระดับมาก  ( X =4.00,  S.D.=0.83)  สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  ในระดับมาก  ( X =3.99,  S.D.=0.76)  สงเสริมใหนกัเรยีนมีทกัษะการฟง  ใน
ระดับมาก  ( X =3.87,  S.D.=0.73)  สงเสริมใหนักเรียนมทีักษะการอาน  ในระดับมาก  
( X =3.87,  S.D.=0.68) สงเสริมใหนักเรยีนมทีักษะการเขียน  ในระดับมาก  ( X =3.83,  
S.D.=0.79)  สงเสริมใหนักเรียนมทีักษะการพูด  ในระดบัมาก  ( X =3.83,  S.D.=0.75)   
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บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
  
 การวิจยัเรื่อง  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 3  เปนการวิจยัและพัฒนา  (Research  and  Development)  มี
วัตถุประสงคเพื่อ      1)  ศกึษาขอมลูพืน้ฐานและความตองการในการพัฒนากจิกรรมพฒันาผูเรียน
เพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  2) เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3  ใหมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ   75 / 75         3) เพื่อทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ   สําหรบันักเรียนชวงชั้นที ่   3      4) เพื่อประเมนิและปรับปรุง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในดาน
ความสามารถในการฟง  พดู  อาน  เขยีนภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  มีข้ันตอนการพัฒนากจิกรรม 4 ข้ันตอน  คือ  1)  
ศึกษาขอมูลพืน้ฐานและความตองการ  2)  พฒันาแผนการจัดกิจกรรม  3)  ทดลองใชแผนการจดั
กิจกรรม  4)  ประเมนิผลและปรับปรุงกจิกรรม  ซึง่ในการวิจัยครั้งนี ้  ผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษขึ้นมาใหม    โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานและ
ความตองการเกี่ยวกับการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียน  แลวนาํมาสงัเคราะหเปนแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที่ 3  โดยเนื้อหาที่จัด
ใหนักเรียนประกอบดวย  4  แผนการจัดกิจกรรม   ไดแก   แผนการจดักิจกรรมที่  1  
Greetings/Partings  (การทกัทาย-การกลาวลา)   แผนการจัดกิจกรรมที่  2  Introduction  (การ
แนะนาํ)   แผนการจัดกจิกรรมที่  3  Asking/Giving  Information  (การสอบถามเรือ่งราวตาง ๆ )  
แผนการจัดกจิกรรมที่  4  Giving/Asking  for  Direction  (การแนะนําทาง) ซึ่งแตละแผนการจดั
กิจกรรมมีองคประกอบ   ดงันี ้  ชื่อกจิกรรม  สาระสาํคัญ     จุดประสงค  เนื้อหา  แนวการจัด
กิจกรรม  ส่ือในการจัดกจิกรรม    ระยะเวลาในการจัดกจิกรรม  การวดัผลและประเมินผล  แลวนาํ
แผนการจัดกจิกรรมทั้ง  4  แผนการจัดกิจกรรมมาหาประสิทธิภาพ   E1 / E2  แบบรายบุคคล  
(Individual  Tryout)  แบบกล ุ มยอย  (Small Group  Tryout)  กับนกัเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  นาํ
มหาปรับปรุงแกไขกอนนาํไปใชจริง  และแบบภาคสนาม  (Field Tryout)  กับนักเรียนชวงชัน้ที่ 3  
โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  จํานวน  30  คน  ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม  วิเคราะหขอมูลโดยใช
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คาสถิติรอยละ (%),  คาเฉลี่ย ( X ),   คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบคาที  (t-
test)  แบบ dependent และการวเิคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูล  นาํเสนอตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research  and  
Development)   ซึ่งประกอบไปดวย  4  ข้ันตอน   คือ  1)  การวิจัย (Research) : การสํารวจขอมูล
พื้นฐานและความตองการ    2)  การพฒันา (Development)  :  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของกิจกรรม  3)  การวิจยั  (Research) :  การทดลองใชกิจกรรม  4)  การพัฒนา  (Development) 
: การประเมนิผลและปรับปรุงกิจกรรม  ผลการวจิยัสรุปดังนี้   
 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3  พบวา    กิจกรรมพฒันาผูเรียนควร
มีรูปแบบกระบวนการทีห่ลากหลาย  เปนกิจกรรมที่ทาํใหผูเรียนมีความสุข    เนนการใชภาษาใน
สถานการณตาง ๆ  จัดสถานการณสมมติและใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง  จัดเนื้อหากิจกรรมใหมีความ
สอดคลองกับชีวิตประจําวันและเปนเรื่องใกลตัวผูเรียน ใชการวัดผลและประเมินผลใหครบทุกดาน
ทั้งดานความรู  ทกัษะและเจตคติดวย  โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง  ใหครบทุกทักษะ   ใช
วิธีการประเมนิผลที่มีความหลากหลายสถานการณ  ไดแก  การวาดภาพ   การสัมภาษณ    การ
พูดหนาชัน้   และใหเพื่อนมีสวนรวมในการประเมิน       

2. ผลการพัฒนาและหาประสทิธิภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ   สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที่ 3   พบวา  แผนการจัดกจิกรรมประกอบดวย  คํานาํ  
คําแนะนําการใชแผนการจัดกิจกรรม  โครงสรางเนื้อหา  แนวการจัดกิจกรรม  (ประกอบดวย  
สาระสําคัญ   จุดประสงค   เนื้อหา   แนวการจัดกิจกรรม   ส่ือในการจัดกิจกรรม   ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม  การวัดผลและประเมนิผล)  ซึง่แผนการจัดกจิกรรมมีจํานวน  4 แผน  
ประกอบดวย  แผนการจัดกจิกรรมที่  1  Greetings/Partings   แผนการจัดกิจกรรมกิจกรรมที ่  2  
Introduction  แผนการจัดกจิกรรมกิจกรรมที่ 3  Asking/Giving  Information แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที ่ 4  Giving/Asking  for  Direction  พบวา  แผนการจดักิจกรรมฉบับรางทีม่ีความ
เที่ยงตรงเชงิเนื้อหา  โดยมคีาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00  และมีขอเสนอแนะในเรื่อง  ใบ
ความรูควรมีภาพประกอบใหเหมาะสมกบัเนื้อหาทีม่ีในกิจกรรมและเปนการเพิ่มความสนใจ   และ
จะทาํใหเขาใจเนื้อหาไดมากยิ่งขึ้น  การจดักิจกรรมควรใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ตั้งไว
ในแตละแผนและใหเหมาะสมกับผูเรียน  คําสั่งในการทํากจิกรรม / เกม ควรปรับใหเขาใจงายตอ
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การทาํกิจกรรมและใหเหมาะสมกับผูเรียน  ควรตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษาให
เหมาะสมกับนักเรียน  การหาประสทิธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม  พบวา  การหาประสทิธิภาพ
แบบรายบุคคล  (Individual  Tryout)  ไดคาประสิทธิภาพเทากับ  68.33 / 71.11  การหา
ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรม  พบวา การหาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย (Small Group 
Tryout)  ไดคาประสิทธิภาพเทากับ  71.94 / 74.44  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกจิกรรม   
พบวา การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field  Tryout)  ไดคาประสิทธิภาพเทากับ  80.08 / 
81.56   ซึ่งยอมรบัสมมติฐานขอที่ 1  ในการวิจัยที่วา  กจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษที่พฒันาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  75 / 75 
 3. ผลการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที ่3  ผูวิจัยไดนาํแผนการจัดกจิกรรมไปทดลองใชกับนักเรียน
ชวงชัน้ที ่3  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม  จํานวน  30 คน  ปการศึกษา  2548  จํานวน  14 ชั่วโมง  
โดยผูวิจัยเปนผูดําเนนิการจัดกิจกรรม  มกีารเลนเกม  การศึกษาใบความรู  มกีารจัดสถานการณ
จําลองใหลงมอืปฏิบัติ   ผลจากการปฏิบัติกิจกรรม  พบวา  นักเรยีนมีความสนใจและสนุกสนาน
และมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม      จากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของ
นักเรียน  พบวา  นักเรียนเริ่มตนทาํงานทันทีที่ไดรับมอบหมาย  รวมปรึกษาและวางแผนกับเพือ่น
ในกลุม  รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย  รวมแสดงความคิดเหน็ที่เปนประโยชนตอการทํางาน  
ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม  โดยมกีารวางแผนงานอยางมีระบบและทํางานตามแผนทีก่ําหนดไว
อยางมีข้ันตอน  ทาํงานดวยความรอบคอบ  และยอมรับขอผิดพลาดรวมกัน    เสียสละเวลาเพื่อ
การทาํงาน  ปฏิบัติงานดวยความอดทน   อาสาทํางานดวยความสมัครใจ  เปนผูนาํและผูตาม
แลวแตโอกาส  ทาํงานดวยตนเองเสมอ  ปฏิบัติตามขอกําหนดและกติกาโดยไมละเลย  ทาํงาน
ครบตามใบงานที่ไดรับมอบหมาย  และทํางานเสร็จภายในเวลาทีก่ําหนด  ยอมรับสภาพตาม
ความสามารถในการเรียนรูของตน  เขาหองตรงเวลา  สงงานและทํางานเสรจ็ภายในเวลาที่
กําหนด  ในกจิกรรมที่ 1 และ 2  ใชวิธกีารประเมินโดยการพูด  นกัเรียนบางคนเกิดอาการตืน่เตน
ระหวางพูดหนาชั้นเรียน  ไมกลาพูด  กลัวพูดผิด   จากผลการสังเกตพฤติกรรมโดยประเมินผลรวม   
พบวา  นักเรียนใหความรวมมือในการทํางาน  มีระเบยีบวินัย  มีความซื่อสัตยและตรงตอเวลา  อยู
ในระดับดี   
 4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
ทักษะการใชภาษาองักฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  พบวา  นักเรียนมีทกัษะการใช
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  
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.05  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที ่2  ที่วา  ทักษะการใชภาษาอังกฤษกอนและหลังใชกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนแตกตางกัน  โดยหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใช
แผนการจัดกิจกรรม  และจากการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการใชภาษาอังกฤษระหวางใชแผนการ
จัดกิจกรรม  ในแตละแผนการจัดกิจกรรม  พบวา  เนื้อหาทีน่ักเรียนทาํคะแนนไดมากที่สุดคือ  เร่ือง 
Asking/Giving  Information (การสอบถามเรื่องราวตาง ๆ )  รองลงมาไดแก  เร่ือง Introduction 
(การแนะนํา) Giving/Asking for Direction (การแนะนําทาง) และเนื้อหาทีน่ักเรียนทําคะแนนได
นอยที่สุดคือ เร่ือง  Greetings/Partings (การทักทาย-การกลาวลา)   และผลการศึกษาดานความ
คิดเห็น  พบวา  โดยภาพรวมดานบรรยากาศของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษสงเสริมใหนักเรียนไดรับความสนุกสนาน  สามารถทํางานเปนกลุมและหมูคณะไดดี   
ทําใหนักเรียนภูมิใจในผลงานของกลุมและตนเอง   และสงเสริมความสัมพันธระหวางนกัเรียนกบั
นักเรียน  ดานประโยชนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษมีประโยชน
ตอการเรียน   ทําใหชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น   สงเสริมความรูและประสบการณ  และสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 
การอภิปรายผล 

 
 ผลการวิจยัมปีระเด็นสําคญัที่นาํมาอภปิรายผลตามลําดับข้ันตอน  ดังนี ้
 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  พบวา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรมีรูปแบบกระบวนการที่
หลากหลาย  เปนกิจกรรมทีท่ําใหผูเรียนมคีวามสุข    เนนการใชภาษาในสถานการณตาง ๆ     จัด
สถานการณสมมติและใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง  จัดเนื้อหากิจกรรมใหมคีวามสอดคลองกับ
ชีวิตประจําวันและเปนเรื่องใกลตัวผูเรียน  ใชการวัดผลและประเมินผลใหครบทุกดานทั้งดาน
ความรู  ทักษะและเจตคติดวย  โดยเนนการประเมนิตามสภาพจริง  ใหครบทกุทกัษะ ใชวิธกีาร
ประเมินผลทีม่ีความหลากหลายสถานการณ  ไมเนนเฉพาะขอสอบเพียงอยางเดียว   ซึง่สอดคลอง
กับพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศกัราช  2542  หมวด 4  มาตรา  24  ที่กลาววา  การ
จัดกระบวนการเรียนรู   ใหสถานศึกษาและหนวยงานทีเ่กี่ยวของ  ดําเนินการจัดเนือ้หาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคาํนงึถงึความแตกตางระหวาง
บุคคล  ฝกทกัษะ  กระบวนการคิด  จดักิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  โดย
ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดลุกัน  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานยิมที่ดี
งาม  (สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2542 : 23-24)  และสอดคลองกับ
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หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช  2544  ทีก่ําหนดใหมีสาระการเรียนรู  8 กลุมและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ  มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมทีไ่ดจัดใหในหองเรียน  โดยเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่
เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและความ
สนใจอยางแทจริง พฒันาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ใหผ ู เรียนมีศีลธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวนิัย  และทําประโยชนเพื่อสังคม  ซึง่จะตองดาํเนินการอยางมเีปาหมาย  มี
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  2545 ข : 6)   
  ดานความตองการเกีย่วกบักจิกรรมพฒันาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใช
ภาษาองักฤษ  พบวา  มีความตองการใหจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ    โดยใหมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  เปนกิจกรรมที่ทาํใหผูเรียนมีความสขุ  
เนนการใชภาษาในสถานการณตาง ๆ  จัดสถานการณสมมติและใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง  จดั
เนื้อหากิจกรรมใหมีความสอดคลองกับชีวิตประจําวนัและเปนเรื่องใกลตัวผูเรียน  และเปนกจิกรรม
ที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ที่เปนเชนนี ้  เนือ่งจากในชวีิตประจําวนัของ
นักเรียนไมมีโอกาสใชภาษาอังกฤษ  การเรียนการสอนเนนหนกัในเรื่องการทองจาํคาํศัพท  หลัก
ไวยากรณ  และครูสวนใหญยังใชการสอนแบบบรรยายใหจํา ไมเนนกระบวนการใหผูเรียนได
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ  การนาํไปใชและการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ทําใหนกัเรียน
เบื่อหนายและขาดความสุขในการเรียน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  โชเวอส (Sowers 2000,  
อางถงึใน  สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา  2547 : 47)  ทีว่า  การเรียนร ู ภาษาอังกฤษที่ไมได
อยูในสถานการณจริงหรือไมไดเปนธรรมชาติ  ไมสามารถชวยใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษไดอยาง
เหมาะสม  โดยเฉพาะการใชภาษาทางสังคม  ทาทาง  การแสดงออก   ซึง่ผูเรียนขาดโอกาสในการ
ส่ือสารและเรียนรูวัฒนธรรมของภาษาทีต่นเองศึกษาอยู    ดังนั้น      รูปแบบและวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อใหผูเรียนใชภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารไดจึงเปนสิง่ที่จําเปน  
เปาหมายของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       เปนการสอนภาษาที่สงเสริมใหผูเรียนได
ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตจริง  เปนวิธกีารใชสถานการณจริงที่จาํเปนตองใชในการ
ส่ือสาร  โดยครูเปนผูสรางโอกาสและสถานการณ  เพือ่ใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู  เพื่อ
ตองการสื่อสารอยางมีความหมายในหัวขอที่เด็กตองการเรียนรู 
 2. ผลการพัฒนาและหาประสทิธิภาพของแผนการจัดกจิกรรม        ซึ่งแผนการจัด
กิจกรรมประกอบดวย  ชื่อกจิกรรม  สาระสําคัญ  จุดประสงค  เนื้อหา  แนวการจัดกจิกรรม  ส่ือใน
การจัดกิจกรรม  ระยะเวลา  การวัดผลและประเมินผล  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  หลักสูตรการศึกษา
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ข้ันพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544  ไดกําหนดไววา  ใหใชรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกลมกลืน
กับกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร  ตองมีการกําหนดผลการเรยีนร ู ที่คาดหวังพฤติกรรมบงชี้
และเปาหมายการจัดกิจกรรมใหกับผ ู เรียน  (กระทรวงศกึษาธกิาร,  กรมวิชาการ  2546 ข : 34)  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจยัของ  สุนนัท  ศิริวรรณ  (2544 : 108)  ที่ศึกษาเรื่อง  การพัฒนากิจกรรม
ชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร       สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนทายาง
วิทยา  จังหวัดเพชรบุรี  ทีมีผลการสรางกิจกรรมประกอบดวย  ชื่อกิจกรรม  วัตถปุระสงค  ลักษณะ
กิจกรรม  เนื้อหากจิกรรม  วธิีดําเนนิกิจกรรม     ส่ือและอุปกรณที่ใชในการจัดกจิกรรม  การวัดผล
และประเมินผล  นอกจานีย้งัสอดคลองกบังานวิจยัของ  กรรณิกา  ภูระหงษ  (2547 : 159)  ที่
ศึกษาเรื่อง  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง  รักษทองถิน่  สําหรบันักเรียนชวงชั้นที ่2  ที่มีผล
การสรางกิจกรรมประกอบดวย   คาํนาํ  คําแนะนําการใชแผนการจัดกิจกรรม  โครงสรางเนื้อหา  
แนวการจัดกิจกรรม   (ประกอบด วย   สาระสําคัญ   จุดประสงคการเรียนร ู    เนื้อหา  แนวการจดั
กิจกรรมการเรยีนร ู   ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนร ู   ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนร ู   การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนร ู )  ประสิทธิภาพของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิ
ทักษะการใชภาษาองักฤษ  สําหรับนักเรยีนชวงชัน้ที่ 3  พบวา  การหาประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม  (Field Tryout)  มีประสิทธิภาพ  80.08 / 81.56   ซึ่งสงูกวาเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนด
ไว  75 / 75  แสดงวา  แผนการจัดกจิกรรมที่สรางขึ้นมีประสิทธภิาพ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  
แผนการจัดกจิกรรมประกอบดวยรูปแบบและวิธีการทีห่ลากหลาย  เชน  เกม  การจัดสถานการณ
จําลอง เปนตน  ที่เนนใหนกัเรียนไดปฏิบตัิจริง และกอนการนําแผนการจัดกิจกรรมมาใช  ไดรับ
การตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ  จึงทําใหแผนการจัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ  เปนไปตามสมมติฐานขอที ่1  ทีว่า  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใช
ภาษาอังกฤษที่พัฒนาข้ึนมปีระสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  75 / 75  สอดคลองกับ  ชัยยงค  
พรหมวงศ  และคณะ  (2530 : 101-102)  ที่กลาววา  ในการผลติระบบการดําเนินงานทกุประเภท
จําเปนตองมีการตรวจสอบระบบนัน้  เพือ่เปนการประกันวา  จะมปีระสิทธิภาพจริงตามที่มุงหวัง  
และสอดคลองกับ  ปุณยาพร  ปฐมพฒันา  (2543 : 84)  ที่กลาววา  แบบฝกที่ดมีีประสิทธิภาพ    
ควรมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองจากการทดลองใชในกลุมยอยกอน  ทัง้ในดานเนื้อหาและ
ภาษา  การพัฒนาแบบฝกใหมีประสิทธิภาพจงึจําเปนตองดําเนนิการอยางเปนลาํดบัข้ันตอน  มี
การประเมนิผลการใชและปรับปรุงแกไขใหมีความสมบรูณตลอดเวลา  และสอดคลองกับ
ผลการวิจยัของสุนนัท  ศิริวรรณ  (2544 : 103)    ที่ศึกษาเรื่อง    การพัฒนากิจกรรมชุมนมุ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน    โรงเรียนทายางวิทยา    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
144 

 

จังหวัดเพชรบรีุ      ผลการศึกษาพบวา  กจิกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพแบบเดี่ยว  (Individual  Tryout)  โดยมปีระสิทธิภาพ  89.06 / 83.57  ซึง่สูงกวา
เกณฑมาตรฐานที่กาํหนดไว  60 / 60  มีประสิทธิภาพแบบกลุม   (Small  Group  Tryout)    โดยมี
ประสิทธิภาพ  93.07 / 89.33     ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กาํหนดไว  70 / 70     และมี
ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Feild Tryout)        โดยมีประสิทธิภาพ  93.13 / 89.78  ซึ่งสงูกวา
เกณฑมาตรฐานที่กาํหนดไว  80 / 80   
 3. ผลการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรม    ผูวิจัยนําแผนการจดักิจกรรมผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  ไปทดลองใชกับนกัเรียนชวงชัน้ที ่3  จํานวน  30 คน  ซึ่งสมัคร
ใจเขารวมกิจกรรม  โดยดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกจิกรรม       จํานวน  4 แผนการจัด
กิจกรรม  พบวา  จากแผนการจัดกจิกรรมทั้ง 4 แผน  นักเรียนทาํคะแนนไดดีที่สุด คือเร่ือง  
Asking/Giving  Information  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา   ในแผนการจัดกิจกรรมประกอบดวยเกม
และกิจกรรมทีห่ลากหลาย  และเนนใหนกัเรยีนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง  เชน  เร่ืองเวลา  ผูวิจยั
หมุนเข็มนาฬกิาและใหนักเรียนตอบทีละคน  และผูวจิัยบอกเวลาใหนกัเรียนหมนุเข็มนาฬกิาตาม
ขอความที่ไดยนิ    เกม What’s the time bingo  ผูวิจัยอานขอความเวลาและใหนักเรียนกากบาท
ลงในชองนาฬกิาใหถูกตอง  ในกิจกรรมที่ 1  Guess!  เนนใหนกัเรียนฝกการเขียนบรรยายลักษณะ
ของสัตวและอาชีพที่นกัเรียนรูจัก  และอานขอความทีก่ลุมตนเองเขยีนบรรยายแลวใหเพื่อนทาย   
นักเรียนทาํคะแนนไดรองลงมา  คือ  Giving/Asking for Direction   ทัง้นี้อาจเปนเพราะวา  ใน
แผนการจัดกจิกรรมประกอบดวยเกมและกิจกรรมทีห่ลากหลาย  และเนนใหนักเรยีนไดฝกปฏิบัติ
ดวยตนเอง  เชน  เกมบอกสัญลักษณตาง ๆ  โดยนักเรยีนแขงขันกันตอบ  กิจกรรมที ่1 Trace the 
route  ใหนกัเรียนเดินไปตามสถานที่ตาง ๆ ตามแผนที่โดยนักเรียนตองพูดเปนภาษาอังกฤษ  และ
กิจกรรมที ่4  Wandering Tourist   จัดสถานการณจาํลองหองเรียนเปนแหลงทองเที่ยว      และ
นักเรียนเขาไปสอบถามขอมลูตามสถานทีต่าง ๆ ทีละกลุม  โดยพูดเปนภาษาอังกฤษ  และ
รองลงมาคือเร่ือง  Introduction   ซึ่งสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2548-2559) ที่วา  
ควรสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนรูมากที่สุด  โดยเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ไดคิดเอง  ปฏิบัติเอง  และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือแหลงเรียนรูทีห่ลากหลาย  
จนผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2545 ก 
: 46)  และสอดคลองกับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544   (2545 : 18,  อางถงึใน อารีย  
วาศนอํานวย  2545 : 124)  ที่กลาววา  การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษมีลักษณะสําคัญคือ
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  เนนกระบวนการเรียนรูทีม่ีการฝกปฏิบตัิใหฝกใชภาษาใหมากดวยการ
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เรียนรูอยางเปนธรรมชาติ     ในบรรยากาศการเรียนที่สนกุสนาน      โดยจัดกจิกรรมที่มีความ
หลากหลายใหตรงความสามารถและความสนใจของผูเรียน    ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา     ใน
แผนการจัดกจิกรรม     ประกอบไปดวยเกมและกิจกรรมที่หลากหลายใหนกัเรียนไดปฏิบัติ      เชน     
กิจกรรมที ่2  My friends  นักเรียนสอบถามขอมูลของเพื่อนและเขียนลงในแบบฟอรม   โดยพูดขอ
ขอมูลเปนภาษาอังกฤษ  และเกม  Values Topics  นักเรียนทอดลกูเตาและตามแตมที่ได  และ
ตอบคําถามในชองตารางทีห่ยุด  โดยตอบเปนภาษาอังกฤษ  ซึ่งแผนกิจกรรมที่ 3  เปนแผน
ประกอบดวยเกมและกิจกรรมที่หลากหลาย    และเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติ       ซึ่งสอดคลองกบั  
โชเวอส (Sowers 2000,  อางถงึใน  สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  2547 : 47)  ที่กลาววา  
การเรียนร ู ภาษาอังกฤษที่ไมไดอยูในสถานการณจริงหรอืไมไดเปนธรรมชาติ     ไมสามารถชวยให
ผูเรียนใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม   โดยเฉพาะการใชภาษาทางสงัคม   ทาทาง  การ
แสดงออก    ดังนั้น  รูปแบบและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อใหผูเรียนใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดจึงเปนสิง่ทีจ่ําเปน   เปาหมายของการสอนภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร   เปนการสอนภาษาที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตจริง        
เปนวธิีการใชสถานการณจริงทีจ่ําเปนตองใชในการสื่อสาร    และสอดคลองกบั กรมวิชาการ  
กระทรวงศกึษาธกิาร  (2546 จ : 62)   พบวา  ปจจัยทีน่ักเรียนจะดาํเนินกิจกรรมตาง ๆ  ใหสําเรจ็
โดยใชทักษะการสื่อสารคือ  จัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย  จัดกิจกรรมใหสนุกสนานและนาสนใจ   จดั
กิจกรรมใหเหมาะสมกับเนือ้หาและสอดคลองกับจุดประสงค มีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับ
นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน   เปดโอกาสใหนกัเรียนแสดงผลงาน    แลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกนั  
คิดเปนรอยละ  100  และเรือ่งทีน่ักเรียนทาํคะแนนไดนอยที่สุด     คอืเร่ือง  Greetings/Partings  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา   เปนแผนการจัดกิจกรรมแผนแรก  ซึ่งนกัเรียนไมคุนเคยกับการจัดกิจกรรม
ที่เนนการฝกทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  ทําใหนกัเรียนเกิดอาการประหมาและไมกลาทีจ่ะ
แสดงออก  อีกทัง้เวลาในการทํากิจกรรมนอยเกนิไป    
  จากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกจิกรรมของนักเรยีน  พบวา  นกัเรียนเริ่มตน
ทํางานทนัทีทีไ่ดรับมอบหมาย  รวมปรึกษาและวางแผนกับเพื่อนในกลุม   มีการวางแผนอยางเปน
ระบบ   ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม   รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย     รวมมือในการดาํเนิน
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  ทํางานดวยตนเองและครบตามใบงานที่ไดรับมอบหมาย  ทาํงานดวย
ความสนุกสนานและเต็มใจ  เปนผูนําและผูตามแลวแตโอกาส  ประสานสามัคคีในหมูคณะขณะ
ทํางานรวมกัน  แนะนําวิธทีาํงานและชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาสอนัควร  ทํางานดวยความรอบคอบ    
ยอมรับขอผิดพลาดรวมกัน  เห็นประโยชนสวนรวมกวาประโยชนสวนตน  ทํางานเสร็จภายในเวลา
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ที่กําหนด  ในบางกจิกรรมมวีิธีการประเมนิโดยการพูด  นกัเรียนบางคนเกิดอาการตื่นเตนระหวาง
พูดหนาชัน้เรียน  ไมกลาพูด  กลัวพูดผิด  แตยอมรับสภาพตามความสามารถในการเรียนรูของตน  
สงงานและทํางานเสร็จภายในเวลาทีก่ําหนด  โดยมกีารแบงหนาทีก่ันทํางานตามความสามารถ
และความถนดัของสมาชิกในกลุม  ทั้งนีอ้าจเปนเพราะวา  ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิ
ทักษะการใชภาษาองักฤษ  เปนกิจกรรมที่ผสมผสานทัง้เปนกิจกรรมกลุมขนาดใหญ  กลุมขนาด
เล็กและรายบคุคล  มีกิจกรรมที่หลากหลาย   โดยเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง   ปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเอง  เนนใหนักเรยีนไดฝกใชภาษาและนกัเรียนสามารถชวยเพื่อน ๆ ในกิจกรรมกลุมมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติกิจกรรม  ซึ่งสอดคลองกับ สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535 ข : 121-122)  
ที่วา  ประโยชนของกิจกรรมชวยใหผูเรียนไดฝกภาษา  ผูเรียนมีโอกาสไดนําความรูทางภาษาใน
ดานตาง ๆ เชน  เสียง  ศพัท   ชวยใหเกดิแรงจูงใจในการเรียนภาษาเพราะการทาํกิจกรรมเปนการ
ฝกภาษาเพื่อการสื่อสาร  นอกจากนี้การทาํกิจกรรมที่เปนงานคูหรืองานกลุม  ทําใหผูเรียนทกุคนมี
สวนรวมมากกวาการใหทาํงานพรอมกนัทั้งชัน้  ชวยสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู  เชน  
การทาํกิจกรรมผูเรียนจะไดสรางความสัมพันธและความรวมมือกนัในระหวางผูเรียนดวยกัน  ซึ่งจะ
ชวยสงเสริมการเรียนรูของแตละคน     ทาํใหนักเรียนกลาแสดงออก       ซึง่สอดคลองกับ  นภดล  
ปูชูประเสริฐ  (2534,  อางถงึใน  สุมิตรา  อังวัฒนกุล  2536 : 160)  ทีก่ลาววา  การจัดกิจกรรมจะ
ทําใหมีบรรยากาศในการเรียนจะคึกคักมีชวีิตชีวา    และใหผลการเรียนที่ดี        เมือ่ใหผูเรียนทํา
กิจกรรมเปนกลุม  ซึง่แสดงใหเห็นวาการที่ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกันในขณะทาํกิจกรรมทําใหเกิด
ความเขาใจกนั  และใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล  และสอดคลองกับ  สุรพล  พยอมแยม  
(2544 : 104)  ทีว่า   กลุมเพื่อนมีอิทธพิลตอการพัฒนาการเรียนรู    สามารถสงัเกตพฤติกรรมของ
ผูเรียนคือ  รวมมือกันทาํงานที่ไดรับมอบหมายดวยความตั้งใจ  ซักถามและพูดคุยเกี่ยวกับงานหรอื
เร่ืองที่เรียนรูเสมอ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแสวงหาคําตอบในบทเรียน  ใหกาํลังใจระหวาง
กันในการเรียน    และแบงปนวัสดุอุปกรณการเรียนตามความเหมาะสม     และในสวนการทําใบ
กิจกรรม  พบวา  นักเรยีนสามารถปฏิบตักิิจกรรมตามใบกิจกรรมในแตละแผนการจดักิจกรรม  มี
ความตั้งใจและมีความกระตอืรือรนในการทํางาน  มีการชวยเหลือเพื่อนนกัเรียนดวยกัน  ซึง่ในการ
ปฏิบัติกรรมคร้ังนี้ผูวิจยัเปนผูใหความรูใหแกนักเรียน  มีการเลนเกม  มีการสมมติสถานการณให
นักเรียนไดฝกทักษะการใชภาษาองักฤษ  นักเรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  กลาพูดกลาถาม  ผลที่เปนเชนนี้  เนื่องมาจากเนื้อหาสาระที่เรียนเปนเรื่องใกลตัวและมี
ความสอดคลองกับสถานการณในชีวิตประจําวนัของนกัเรียน         ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  
อธิปตย  คลี่สุนทร  (2549)  ที่วา   กระบวนการในการสอน ควรเริ่มตนและลําดับข้ันความยากงาย
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ก็เปนปจจัยสาํคัญที่จะทําใหเด็กชอบหรือไมชอบภาษาอังกฤษ การสอนที่สนุกสนานสอดแทรกทั้ง
เร่ืองพูด ฟง อาน เขียน และใหหลกัไวยากรณในเรื่องที่ใกลตัวเด็ก  การอานเรื่องงาย ๆ นิทาน
ประกอบภาพงาย ๆ ใหเด็กฟง หรือใหเด็กเลือกเรื่องมาอานเอง กจิกรรมการแสดงตาง ๆ ที่เปน
ภาษาอังกฤษ  เปนเรื่องที่จาํเปนและจะสงผลใหเด็ก ๆ   เหน็วาภาษาอังกฤษเปนเรื่องงาย  และมี
ความสอดคลองกับ      แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559)  ที่วา  ใหผ ู เรียนมีโอกาส
เลือกเรียนในสิ่งที่สอดคลองกับความสนใจ   ความถนัด   สามารถแสวงหาความรู   และฝกปฏิบัติ
ในสภาพที่เปนจริง   รูจกั  คิดวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเองได  เกิดการใฝร ู อยางตอเนือ่ง  
และสามารถนาํความรูไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวนั  โดยครูทําหนาทีแ่นะนาํ  จดั
บรรยากาศ  ใชส่ือและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสงเสริมความรูและการเรียนร ู ของผ ู เรียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2545 ก : 48)    และมีความสอดคลองแนวคิดของ  
ลิตเติลวูด    (Littlewood 1990 : 20-21)   ที่กลาววา      กิจกรรมควรมีลักษณะใกลเคียงกับการ
ส่ือสารในชีวิตจริงและมุงใหผูเรียนใชภาษาเปนสื่อในการทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคทีก่ําหนด
ไว โดยผูเรียนจะตองพยายามใชภาษาเทาที่ตนสามารถใชไดเพื่อส่ือความหมายใหเขาใจกันไดมาก
ที่สุด    ผูเรียนไมจําเปนตองใชภาษาที่ถกูตองตามหลกัไวยากรณเสมอไป    ความสาํเร็จในการทาํ
กิจกรรมจะวัดจากการที่ผูเรียนสามารถใชภาษาเปนเครือ่งมือในการสือ่สารใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว  โดยครูกําหนดสถานการณใหผูเรียนเกิดความจาํเปนที่จะตองใชภาษาเพื่อหาขอมูลที่
ตนเองยงัขาดอยูหรือเพื่อแกปญหา  และมีความสอดคลองกับแนวคิดของ  โชเวอส (Sowers 
2000,  อางถึงใน  สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา  2547 : 47)  ที่กลาววา  การเรียนร ู 
ภาษาอังกฤษที่ไมไดอยูในสถานการณจริงหรือไมไดเปนธรรมชาติ  ไมสามารถชวยใหผูเรียนใช
ภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม  โดยเฉพาะการใชภาษาทางสงัคม  ทาทาง  การแสดงออก  ซึ่ง
ผูเรียนขาดโอกาสในการสื่อสารและเรียนรูวัฒนธรรมของภาษาที่ตนเองศึกษาอยู  ดงันัน้  รูปแบบ
และวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดจึงเปน
ส่ิงที่จาํเปน  เปาหมายของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เปนการสอนภาษาที่สงเสริมให
ผูเรียนไดใชภาษาองักฤษในการสื่อสารในชีวิตจริง      เปนวธิีการใชสถานการณจริงที่จําเปนตองใช
ในการสื่อสาร    โดยครูเปนผูสรางโอกาสและสถานการณ  เพื่อใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู  
เพื่อตองการสือ่สารอยางมีความหมายในหัวขอทีเ่ด็กตองการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ ์  (2542 : 79)  ทีก่ลาววา  ครูอาจารยควรเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนจาก
การเปนผูส่ังการ  (instructor)  ไปเปนผูทีค่อยชี้แนะแนวทางที่จะนํามาซึ่งความรู  และคอยอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ (facilitator) ใหแกผูเรียน  เพราะจะชวยใหผูเรียนเพิม่ขีดความสามารถในการ
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เรียนรูขอมูลดวยตนเอง   การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เนนการ
จัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูรวมกัน  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  2545 ก : 21)  ดังนัน้  การจดักระบวนการเรียนรูจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ    การเผชิญสถานการณและการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อแกไขปญหา    จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝก
การปฏิบัติใหทําได  คิดเปนทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมสามัญศึกษา  2542 : 14)   
 4. ผลการประเมนิและปรับปรุงแกไขกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  พบวา  นักเรียนมทีักษะการใชภาษาอังกฤษกอนและหลังการใช
แผนการจัดกจิกรรมแตกตางกนัอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยหลงัใชแผนการจดั
กิจกรรมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลงัการใชแผนการจัดกิจกรรมมี
คะแนนเฉลีย่สงูกวากอนการใชแผนการจัดกิจกรรม  ทัง้นี้อาจเปนเพราะวา  นกัเรียนไดรับการฝก
ทักษะการใชภาษาองักฤษในระหวางทาํกจิกรรม  ปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง  โดยมีรูปแบบที่
หลากหลาย   ทําใหไมรูสึกเบื่อตอการทํากิจกรรม    ซึ่งสอดคลองกับ    พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  ทีพ่ระราชทานแกคณะครูใหญโรงเรียนและนกัเรียนที่ไดรับ
พระราชทานรางวัล  ณ  พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  เมื่อวันที ่ 3  สิงหาคม  พ.ศ. 2521  (2521,  
อางถงึใน  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  2542 : 39)  ความวา   

....วิชาใดที่เรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติได  ก็ตองใหนักเรียนปฏิบัติ  เพราะการเรียนรู
ดวยประสบการณจากการปฏิบัตจิะทําใหนกัเรียนรูจริงและแมนยํา  อาจหยิบยกขึ้นมา
ใชไดเสมอดวยความเคยชินชํานาญ  ผิดกนัอยางตรงกนัขามกับการสอนโดยใหรูมิไดลง
มือปฏิบัติใหเห็นจริง  ซึ่งมักจะกลายเปนการเรียนรูเพียงเพื่อสอบเทานัน้  หรือเรียนรูเพื่อ
นําไปทิง้เสยีโดยมาก.... 

 และจากผลการเปรียบเทยีบคารอยละของคะแนนทกัษะการใชภาษาอังกฤษในแตละแผนการจัด
กิจกรรม  พบวา  เนื้อหาทีน่ักเรียนทาํคะแนนไดมากทีสุ่ดคือ  เรื่อง Asking/Giving Information  
(การสอบถามเรื่องราวตาง ๆ )    ทั้งนีอ้าจเปนเพราะวา  ในเร่ืองนี้  มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย  สนกุสนาน  โดยมกีารเลนเกม  ใหนักเรียนไดฝกทักษะการพูด  นกัเรียนกลา
แสดงออกโดยใหความชวยเหลือเพื่อนนกัเรียนดวยกัน  รองลงมาไดแก เร่ือง Giving/Asking for 
Direction  (การแนะนาํทาง)  Introduction  (การแนะนาํ)  Greetings/Partings (การทักทาย-การ
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กลาวลา) ทั้งนี้เนื่องจากแผนการจัดกจิกรรมที่สรางขึน้มกีารจัดกิจกรรมโดยใหนักเรยีนไดฝกปฏิบัติ 
มีการสมมติสถานการณ  เลนเกม  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ   ฮินเกลแมน และ ซอรค  
(Hinkelman & Sock,    อางถงึใน เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  2542 : 72-73)  พบวา  นกัเรียน
ชอบวิธีการเรียนแบบการใหไดกระทาํมากที่สุด  เชน  ชอบการแสดงบทบาทสมมติ  การแสดง
ละคร  ละครตลก  โดยคิดเปนรอยละ  60  รองลงมาจะชอบรูปแบบการเรียนโดยการฟง   คิดเปน
รอยละ 30  อันดับตอมาจะชอบรูปแบบการเรียนโดยการมองดู  คิดเปนรอยละ  29  และสุดทาย
คือกลุมที่ชอบใหมีการแสดงใหดู  การฟง  และการมอง  คิดเปนรอยละ  5  นอกจากนี้ยงัพบวา  
การที่ผูเรียนมโีอกาสไดสัมผสั  หรือรวมอยูในบรรยากาศจริงจะทาํใหพัฒนาการของการเรียนรู
สัมฤทธิ์ผลไดเปนอยางดียิง่กวาเพียงการรับรูขอมูลที่สมองเทานัน้   ดงันัน้   การเรียนการสอนที่ให
ผูเรียนไดมีสวนรวมกระทาํบางสิง่บางอยางจึงนาจะทาํใหการเรียนการสอนเกิดผลสงูสุด    และ
สอดคลองกับผลการวิจยัของ  กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธกิาร  (2546 จ : 62)    พบวา      
ปจจัยทีน่ักเรยีนจะดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ  ใหสําเร็จโดยใชทักษะการสื่อสารคือ   จัดกิจกรรมที่
หลากหลาย    จัดกิจกรรมใหสนุกสนานและนาสนใจ     จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเนื้อหาและ
สอดคลองกับจุดประสงค  มีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน  เปดโอกาส
ใหนักเรียนแสดงผลงาน  แลกเปลี่ยนการเรยีนรูรวมกัน   
  ผลจากการศึกษาความคิดเหน็ของนกัเรียน  พบวา  สงเสริมใหนักเรียนไดรับความ
สนุกสนาน  สามารถทํางานเปนกลุมและหมูคณะไดดี   ทําใหนักเรียนภูมิใจในผลงานของกลุมและ
ตนเอง  สงเสริมความสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน   มีประโยชนตอการเรียน  ทําใหชอบ
ภาษาอังกฤษมากขึ้น   สงเสริมความรูและประสบการณ  และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  
ผลที่เปนเชนนีเ้นื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนไดฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
และนักเรียนที่สมัครเขารวมกิจกรรมมีหลากหลายระดับช้ัน  จึงทาํใหเกดิระบบพี่นอง  ซึ่งสอดคลอง
กับ  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2535 : 18,  อางถึงใน  สุนันท  ศิริวรรณ  2544 : 113)  ทีว่า 
หลักการจัดกิจกรรมชุมนุมควรประกอบไปดวยสมาชิกจากหลาย ๆ ชั้น    มีนักเรียนรุนพี่   นักเรียน
รุนนองคละกัน  นักเรียนรุนพี่มีโอกาสพัฒนาภาวะผูนํา  นักเรียนรุนนองไดเรียนรูการเปนผูตามที่ดี
และสามารถเปนผูนําแทนเมื่อนักเรียนรุนพี่จบการศึกษาแลว และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  
กรรณิกา  ภูระหงษ   (2548 : 167)    ทีศ่ึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมพ ัฒนาผูเรียน   เร่ือง  รักษ
ทองถิน่  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ผลการวิจยัพบวา  นักเรยีนมีความรูสึกที่ดีตอกิจกรรม  ชอบ
รูปแบบของกิจกรรม  มีความสนุกสนานและกระตือรือรนและมีความสุขในการปฏบิัติ  เนื่องจากใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูทาํใหนักเรียนไดเปนผูลงมือปฏิบัติจริงและมีสวนรวมในการปฏิบัติ  และ
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สอดคลองกับผลงานวิจยัของ  สุนนัท  ศิริวรรณ  (2544 : 112)  ที่ศึกษาเรื่องการพฒันากิจกรรม
ชุมนุมภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรยีนทายางวทิยา   
จังหวัดเพชรบรีุ    ผลการวจิัยพบวา     กิจกรรมชุมนมุภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารเปนกจิกรรมที่
สงเสริมใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลนิจากการใชภาษาอังกฤษ    สงเสริมใหมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  กลาแสดงออกในทางที่ถกูตอง และสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสใช
ภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสาร     นักเรียนมีความคดิเห็นวา     ดานบรรยากาศ   กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษไมสงเสริมใหนกัเรียนมีความคิดสรางสรรค  ไม
สงเสริมและสรางความรวมมือในการแกปญหาตาง ๆ  ทัง้นี้อาจเปนเพราะวา   ในแผนการจัด
กิจกรรมทัง้  4 แผน    เปนแผนกิจกรรมที่เนนใหนกัเรียนฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ไมไดเนน
กิจกรรมที่สงเสริมทางดานความคิดสรางสรรคและการแกปญหาตาง ๆ       ดานประโยชน    
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษไมสงเสริมทักษะการเขียนและการพดู  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ในขณะที่ปฏิบตัิกรรมกลุม    ผูวิจยัใหนักเรียนพูดขอขอมูลเพื่อนเปน
ภาษาอังกฤษ    กลุมที่ผูวจิัยยืนคมุจะพดูภาษาองักฤษ  แตกลุมทีผู่วิจัยไมไดยืนคุม  นักเรียนจะ
พูดภาษาไทย   

 
ขอเสนอแนะ 

 
 จากการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับ
นักเรียนชวงชัน้ที ่3  ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะเกีย่วกับประเด็นตอไปนี ้ คือ  ขอเสนอแนะในการนาํ
แผนการจัดกจิกรรมไปใช  และขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งตอไป  โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 
ขอเสนอแนะในการนาํแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไปใช 
 เพื่อใหสามารถนําแผนการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน
การนาํแผนการจัดกิจกรรมไปใช  ดังนี ้
 1. จากผลการวิจยั  พบวา     นกัเรียนมีทกัษะการใชภาษาอังกฤษหลังการเขารวม
กิจกรรมสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม  ดังนัน้       โรงเรียนจงึควรสงเสริมและสนับสนนุการจดั
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับนกัเรียนทุกระดบัชวงชัน้ 
 2. จากผลการวิจยั  พบวา  นกัเรียนมทีักษะการใชภาษาองักฤษเพิ่มข้ึนหลังจากการ
เขารวมกิจกรรม  โดยนกัเรียนทําคะแนนไดดีที่สุดในเนือ้หาเรื่อง  Asking/Giving  Information 
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(การสอบถามเรื่องราวตาง ๆ) และ Giving/Asking for Direction (การแนะนาํทาง)  Information  
(การแนะนํา)  และทําคะแนนไดนอยที่สุดในเนื้อหาเรื่อง  Greetings / Partings  (การทักทาย-การ
กลาวลา) ซึง่สะทอนใหเหน็วานกัเรียนมทีักษะในการทักทายและการกลาวลาต่ํากวาดานอืน่ ๆ    
ดังนัน้     เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูดงักลาว       ครูผูสอนควรมีการปรับรูปแบบ
กิจกรรมใหหลากหลายและพัฒนาทักษะในดานการฟง  การพูด  การอานและการเขียน   และเพิม่
เวลาการจัดกจิกรรมและการฝกใหเหมาะสมและใหสอดคลองกันตามลักษณะของแตละกิจกรรม 

3. จากผลการวิจยั  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน
ระดับมาก  ดังนัน้  โรงเรียนควรสงเสริมการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะ
ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนทุกระดับชวงชัน้ 

4. จากผลการวิจยั  พบวา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ    ชวยสงเสริมใหนกัเรียนมทีักษะการใชภาษาองักฤษ    โดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
ในทุกกิจกรรม  มีการจาํลองสถานการณ  ดังนัน้  ครูผูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือครูผูสอนวชิา
ภาษาอังกฤษควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมทกัาะการใชภาษาอังกฤษใหกบันักเรียนทุกระดับช้ัน 

5. จากผลการวิจยั  พบวา   ในการเรียนรูจากแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ      ทาํใหนักเรียนมทีักษะการใชภาษาองักฤษเพิม่ข้ึน    ทําให
นักเรียนชอบภาษาองักฤษมากยิง่ขึ้น  ดังนั้น  ทางโรงเรยีนจงึควรสงเสริม  สนับสนนุใหนักเรียนได
ฝกทักษะการใชภาษาองักฤษในทกุระดับชั้น   
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  สําหรับผูที่สนใจในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  ซึ่งควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมและทําวิจัยในประเด็นตอไปนี ้

1. ควรมีการวิจยัและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในทุกชวงชั้นกบัสถานศึกษาอื่น ๆ  

2. ควรมีการวิจยัและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในเรื่องอื่น ๆ  ที่ยังไมไดกลาวถงึ  เชน  Health, Places,  Food  and  Drinks,  
Culture,  Tourism  นํามาจดัเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการของนกัเรยีน 

3. ควรมีการวิจยัและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในลักษณะอืน่ ๆ เชน  เชญิชาวตางชาติเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมหรือนาํ
นักเรียนออกไปทํากิจกรรมในสถานที่จริงที่มีชาวตางชาติ  มีการประเมินผลตามสภาพจริง 
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4. ควรมีการวิจยัและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษโดยแบงออกเปนลักษณะตาง ๆ   เชน  การพัฒนาทกัษะการฟงและทักษะการพูด   
การพัฒนาทกัษะการอานและทักษะการเขียน 
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ภาคผนวก ก 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 

• แบบสอบถามความตองการสําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 
• แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 
• ประเด็นสนทนากลุม 
• แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม 
• แผนภูมิแสดงตําแหนงทีน่ัง่ในการสนทนากลุม 
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แบบสอบถามความตองการ 
 

(สําหรับนกัเรยีนชวงชัน้ที ่3) 
 

เร่ือง   ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ  ลักษณะ  เนื้อหา  การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3   

 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี ้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการเกีย่วกับรูปแบบ  
ลักษณะ เนือ้หา การวดัและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที ่ 3 ดังนั้น ผูวจิัยจึงขอใหนักเรียนตอบตามความเปนจริง  
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน  2 ตอน  ดงันี ้
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของนักเรียน  จาํนวน  2 ขอ 
 ตอนที่ 2   ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ  ลักษณะ  เนื้อหา  การวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  จํานวน  4 ขอ 
 
 
 

นายศุภชัย    ไพศาลวนั 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนเิทศ 

บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   จํานวน  2 ขอ 
 
คําชี้แจง      โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงใน    หนาขอความที่เปนจริง 
 
1. ระดับช้ัน 
  มัธยมศึกษาปที่ 1 
  มัธยมศึกษาปที่ 2 
  มัธยมศึกษาปที่ 3 

 
2. อาย ุ

 12  ป 
 13  ป 
 14  ป 
 15  ป 

 
 
ตอนที่  2  ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะ เนื้อหา การวดัและประเมนิผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพือ่สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  จํานวน  4  ขอ 

 
คําชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงใน    หนาขอความที่เปนจริง 
1. นักเรียนตองการรูปแบบหรือลักษณะของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ  อยางไรบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

กิจกรรมเพื่อสงเสริมทกัษะการฟง 
 ฟงขอความแลวเรียงรูปภาพตามลาํดับเหตุการณ 
 ฟงคําบอกเลาหรือคําแนะนําแลวปฏิบัติตาม 
 ฟงเรื่องสัน้หรือเร่ืองที่มีเหตกุารณตอเนื่องแลวเรียงลาํดับเหตุการณตาม
เร่ืองนัน้ๆ 

 ฟงขอความตอจากเพื่อนหลายๆ คนแลวเขียนขอความนั้นบนกระดาน 
 ฟงคําจํากัดความหรือคําอธบิายแลวทายวาสิง่นัน้คืออะไร 
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กิจกรรมเพื่อสงเสริมทกัษะการพูด 
 พูดแนะนําตนเอง 
 บรรยายสิ่งของหรือสัตวแลวใหเพื่อนทาย 
 สัมภาษณเพื่อนในชัน้เรียนหรือครู 
 พูดตามหัวขอที่กําหนดให 
 แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ 
 พูดขอขอมูลจากเพื่อนเพื่อนาํมาเติมขอมูลของตนใหสมบูรณ 
 พูดสอบถามหาขอมูลที่เหมอืนกับตนเอง 

กิจกรรมเพื่อสงเสริมทกัษะการอาน 
 อานคําอธิบายหรือคําจาํกัดความแลวใหเพื่อนทายวาสิง่นัน้คืออะไร 
 อานคําแนะนาํแลวปฏิบัติตามคําแนะนาํนั้นๆ 
 อานนิทานแลวเลาเรื่องที่ไดอานดวยสํานวนคําพูดของตนเอง 
 อานขอความแลววาดภาพตามจินตนาการเกี่ยวกับขอความนั้น 

กิจกรรมเพื่อสงเสริมทกัษะการเขียน 
 เขียนบนัทกึประจําวนั 
 เขียนประวัติตนเอง 
 เขียนบรรยายรูปภาพทีก่ําหนดให 
 เขียนโฆษณาสินคา 

 
2. นักเรียนตองการเนื้อหาเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษทัง้  4 ทกัษะ  อะไรบาง  (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

 Greetings/Partings  (การทกัทาย-การกลาวลา) 
 การทกัทาย-การกลาวลา 
 การบอกอาการเจ็บปวย 
 การอวยพรและแสดงความยนิดี 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 
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 Introduction  (การแนะนาํ) 
 การแนะนําตนเองและการแนะนําบุคคลอืน่   
 การใหขอมูลสวนตัวและขอมูลครอบครัว   
 การเขียนประวัติตนเอง 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 

 Asking / Giving  Information  (การสอบถามเรื่องราวตางๆ ) 
 การถาม-บอกเวลา 
 การบอกลักษณะของคนและสัตว 
 การสอบถามหาขอมูลที่เหมือนกับตนเอง 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 

 Giving / Asking  for  Direction  (การแนะนําทาง) 
 การบอกเสนทาง 
 การเดินตามแผนที ่
 การบอกสัญลกัษณ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 

 อ่ืนๆ  โปรดระบุ........................................................................... 
 

3. นักเรียนตองการวิธีการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ    
อยางไรบาง  (ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 

 จัดกิจกรรมกลุมใหญ (ทัง้หอง) 
 จัดกิจกรรมกลุมขนาดกลาง (15 คน) 
 จัดกิจกรรมกลุมเล็ก (กลุมละ  5-6 คน) 
 จัดกิจกรรมรายบุคคล  (เดี่ยวหรือคู) 
 เลนเกม 
 วาดภาพ 
 อ่ืน ๆ  โปรดระบุ......................................................................... 
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4. นักเรียนตองการใหมีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ  อยางไรบาง  (ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 

 วัดความสามารถโดยใชแบบทดสอบ 
 วัดความสามารถโดยการสมัภาษณ   
 วัดความสามารถโดยการสนทนากับครูผูสอน 
 วัดความสามารถโดยการสนทนากับชาวตางชาต ิ
 ใหชาวตางชาติมีสวนรวมในการประเมนิความสามารถ 
 ใหเพื่อนมีสวนรวมในการประเมินความสามารถ 
 อ่ืนๆ  โปรดระบุ.............................................................................  
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาแบบสอบถามและใหคะแนนความสอดคลองของแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที ่3  
โดยทาํเครื่องหมาย ( )  ลงในชองคะแนนของแบบประเมินแตละขอ  และใหขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ ประเด็น 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 

ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับสถานภาพและขอมลูทั่วไป
ของ    ผูตอบแบบสอบถาม 
ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับความตองการรูปแบบหรือ
ลักษณะของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับความตองการเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษทั้ง  4 ทักษะ 
ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับความตองการวธิีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
ทักษะการใชภาษาองักฤษ 
ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับความตองการใหมีการวัดและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพฒันา     
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ   
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ประเด็นสนทนากลุม 

 
(สําหรับผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดสริิกาญจนาราม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ   ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ผูเชีย่วชาญดานการจัดกิจกรรม  

ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ  ผูเชีย่วชาญดานการวัดผลและประเมนิผล  ) 
 
เร่ือง   ความตองการและขอบขายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 
 

คําชี้แจง 
 1.   ประเด็นการสนทนากลุมนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการและรูปแบบใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3  
โดยแบงออกเปน  2  ตอน  จํานวน   11  ขอ 
 2.   ประเด็นคาํถามที่ใชในการสนทนากลุม  แบงเปน  2  ตอน  ประกอบดวย 
  ตอนที ่1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม  จํานวน  7 ขอ 
  ตอนที ่2 ประเด็นที่ใชสนทนากลุมเกีย่วกับความตองการและรูปแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3  จาํนวน  
4  ขอ 

 ผูวิจัยขอความรวมมือจากทานในการเตรียมขอมูลเกี่ยวกับความตองการและรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเพื่อนํามาพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3  เพื่อใชในการสนทนากลุมและแสดงความคิดเห็นรวมกัน  ณ หองสมุด
โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม ซึ่งทําใหการสนทนากลุมคร้ังนี้เปนประโยชนตอการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3   จึงขอกราบ
ขอบพระคุณทกุทานที่ใหความอนุเคราะหดวยดี  มา  ณ  โอกาสนี้ 

 
นายศุภชัย    ไพศาลวนั 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนเิทศ 
บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทัว่ไปของผูรวมสนทนา  จํานวน  7  ขอ 
คําชี้แจง  โปรดเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 

1. ชื่อ................................................................................................... 
2. เพศ............................... 
3. อายุ...............................ป 
4. วุฒิการศึกษา................................................................................... 
5. ตําแหนง/หนาที่................................................................................. 
6. ประสบการณสอน............................................................................. 
7. สอนในระดับชั้น................................................................................ 

 
ตอนที่ 2 ความตองการและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อนํามาพัฒนากิจกรรมพัฒนา    
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3   จํานวน  4 ขอ 
 1. ทานคิดวารูปแบบและลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ  ควรเปนเชนใด 

 ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 2.    ทานคิดวาการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษประเภทสงเสริมการฟง  การพดู  การอาน
และการเขียน  ควรจัดใหมีสาระเกี่ยวกับอะไรบาง 

 ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 3. ทานคิดวาการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  
ควรจัดวิธีใดบาง 

 ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 4. การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  ควรมีวธิีการประเมินอยางไร 

 ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสนทนากลุม 
 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาแบบสนทนากลุมและใหคะแนนความสอดคลองของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียน
ชวงชัน้ที ่ 3  โดยทําเครื่องหมาย ( )  ลงในชองคะแนนของแบบประเมินแตละขอ  และให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ ประเด็น 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับสถานภาพและขอมลูทั่วไป
ของ    ผูรวมสนทนา 
ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
ทักษะการใชภาษาองักฤษ   
ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับการจดัสาระกิจกรรม
ภาษาอังกฤษประเภทสงเสรมิการฟง  
การพูด  การอานและการเขยีน   
ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับวธิีการจัดกิจกรรมพฒันา
ผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ   
ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับการวดัและประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริม
ทักษะการใชภาษาองักฤษ   
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พระปลัดทองสุข   สีลคุโณ 
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม 

 
 
ประทีป   หวานชิต      นวลศรี  คูหากาญจน 
คณะกรรมการสถานศึกษา     ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
ข้ันพืน้ฐาน 
        จิรัชฎา  ทองวนัทา 
        ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 

 
กรองทอง  โพธิ์ทอง      ศรีวรรณ  สงวนทรพัย 
ผูเชี่ยวชาญ       ผูเชี่ยวชาญ 
 
พนิดา  กองเกตุใหญ      รัชณีพร  จาวรุงวณิชสกุล 
ครูที่ปรึกษากจิกรรมฯ      ผูเชี่ยวชาญ 
 

ธีรวัฒน  ดวงใจดี ศุภชัย  ไพศาลวัน 
ผูจดประเด็น  ผูดําเนนิรายการ 

 
 
แผนภูมิที่  4 แสดงที่นัง่ของผูเขารวมสนทนากลุม  วนัที ่ 26  พฤศจิกายน  2548
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ภาคผนวก ข 
 

แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

• แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับนกัเรียน
ชวงชัน้ที ่3 

 แผนการจัดกจิกรรมที่  1 Greetings/Partings  
 แผนการจัดกจิกรรมที ่ 2 Introduction 
 แผนการจัดกจิกรรมที่  3 Asking/Giving Information 
 แผนการจัดกจิกรรมที่  4 Giving/Asking for Direction 

• แบบทดสอบยอยหลังใชแผนกิจกรรม 
• แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกจิกรรม 
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       โดย   

       ศุภชัย    ไพศาลวัน 

คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3 
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คํานํา 
  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  สําหรบั     
นักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  จัดทาํขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู  สงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สงเสริมใหผูเรียนเกิดความสนใจ  มทีักษะการใชภาษาอังกฤษไดมากยิ่งขึน้  มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  มเีจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษและรูจักนาํสิ่งที่เรียนรูในชัน้เรียนไป
ใชใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรคตอไป  
  การจัดกิจกรรมประกอบดวยรูปแบบกระบวนการทีห่ลากหลาย  โดยครูทําหนาที่ให
คําปรึกษา   ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม   มกีารสมมติสถานการณ  แสดงบทบาทสมมติ  
เปนกิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมกลุมเล็กและกลุมใหญ  อันจะทําใหนกัเรียนมีโอกาสไดพัฒนาทกัษะ
การใชภาษาอังกฤษมากขึ้น เปนกิจกรรมนักเรียนในลกัษณะของกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจ  ซึ่งมุงเนนความรู  ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิง่ขึ้น   
 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  สําหรบั     
นักเรียนชวงชัน้ที ่3  มีเนื้อหาที่เปนพื้นฐานเบื้องตนในการสนทนาที่ใชในชีวิตประจาํวัน และมีความ
สอดคลองกับสถานการณในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน   โดยครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 
ดานคือ  การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  โดยแบงออกเปน  4 กิจกรรม คือ 
  กิจกรรมที ่ 1 Greetings/Partings (การทกัทาย-การกลาวลา) 
  กิจกรรมที ่ 2 Introduction  (การแนะนาํ) 
  กิจกรรมที ่ 3 Asking/Giving  Information  (การสอบถามเรื่องราวตาง ๆ ) 
   กิจกรรมที ่ 4 Giving/Asking  for  Direction  (การแนะนําทาง) 
  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  สําหรบั     
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3  ในครั้งนี้  ผูวิจยัตองขอขอบคุณ  อาจารยศรีวรรณ      สงวนทรัพย,   อาจารย
รัชณีพร  จาวรุงวณิชสกุล  และ  อาจารยกรองทอง   โพธิ์ทอง  ที่ไดใหขอเสนอแนะและคําปรึกษา
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสรมิทักษะการใชภาษาอังกฤษดวยดีตลอดมา  และหวังวา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สรางขึ้นนี้จะเปนประโยชนตอครูผูสอนภาษาอังกฤษ  นักเรยีน  และผูสนใจ
ในการใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  และ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกับสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  ทาํใหนักเรียนมทีักษะ
ในการฟง พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษ  และมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ  บงัเกิดผลตอการ
พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาองักฤษใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
         
        ศุภชัย     ไพศาลวนั 
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คําแนะนําการใชแผนการจัดกิจกรรม 
 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเกีย่วกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3   ควรปฏิบัติดังนี ้

1. ควรศกึษาคูมอืและอานคาํชีแ้จงเกีย่วกบัรายละเอยีดของกิจกรรมในแตละกจิกรรม
ใหเขาใจ 

2. กอนดําเนนิการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนในแตละแผนการจัดกิจกรรม  ควรศึกษา
แผนการจัดกจิกรรมในเรื่องนั้น ๆ กอน    เพื่อเตรียมความพรอมดานวัสดุอุปกรณ    ส่ือในการจดั
กิจกรรมตามที่ระบุไว  เพื่อใหการดําเนนิการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความสะดวก 

3. ใหนักเรียนทําแบบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษ (Pre-test) กอนการศึกษาและ
ปฏิบัติกิจกรรมเร่ืองแรกและทดสอบ (Post-test) หลงัการปฏิบัติกิจกรรมเร่ืองสุดทายเสร็จแลว 

4. ดําเนนิการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกจิกรรมในแตละกิจกรรม 
 
โครงสราง 
 เนื้อหาของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ   มี
รายละเอียดดงัตอไปนี ้
แผนที่ ชื่อแผนกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

1 Greetings/Partings  (การทกัทาย-การกลาวลา) 2 
2 Introduction  (การแนะนาํ) 4 
3 Asking/Giving  Information  (การสอบถามเรื่องราวตาง ๆ ) 4 
4 Giving/Asking  for  Direction  (การแนะนําทาง) 4 

รวม 14 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ   
สําหรบันักเรยีนชวงชั้นที ่3 

 

 แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับ    
นักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  ประกอบดวย  สาระสําคัญ  จุดประสงค  เนื้อหา  แนวการจัดกิจกรรม  ส่ือ  
และการประเมินผล  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
สาระสําคัญ 
 การทกัทาย  การกลาวลา การแสดงความรูสึกตาง ๆ และการแนะนาํตัว  เปนการใช
ภาษาเพื่อสรางความสัมพนัธที่ดีระหวางบคุคลที่เหมาะสม  การพูดขอขอมูลและการใหขอมูลเปน
การใชภาษาเพื่อใหคนอืน่เขาใจ นกัเรียนจะตองเขาใจคําศัพท สํานวน แนวคิดทางภาษาและ
วัฒนธรรม และการออกเสยีงที่ถูกตอง ซึง่จะทําใหการใชภาษาในเรื่องดังกลาวเปนไปอยางถูกตอง 
การอานและการบอกสัญลักษณไดอยางถกูตองทาํใหผูอานและผูฟงสามารถกระทาํสิ่งตาง ๆ ได
ถูกตองและการบอกทิศทาง  เปนการชวยเหลือใหผูฟงสามารถไปถงึจุดหมายปลายทางไดอยาง
ถูกตอง  โรงเรียนมีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนให
นักเรียนไดพฒันาทักษะการใชภาษาอังกฤษมากยิง่ขึ้น 
 
จุดประสงค 

1. นักเรียนสามารถพูดทักทาย  กลาวลาและพูดแสดงความรูสึกตาง ๆ ได 
2. นักเรียนสามารถพูดแนะนําตัวเอง  เพื่อนและใหขอมูลเกี่ยวกับครอบครัวได 
3. นักเรียนสามารถพูดขอขอมูลและใหขอมูลเกี่ยวกับเวลา  บุคคล อาชพีและสัตวได 
4. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสัญลักษณตาง ๆ ได 
5. นักเรียนสามารถพูดถามทางและบอกทางแกชาวตางชาติได 

 
เนื้อหา 
 1. Greetings/Partings  (การทกัทาย-การกลาวลา) 
 2. Introduction  (การแนะนาํ) 
 3. Asking/Giving Information  (การสอบถามเรื่องราวตาง ๆ ) 
 4. Giving/Asking for Direction  (การแนะนาํทาง) 
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แนวการจัดกจิกรรม 
 แผนการจัดกจิกรรมที่ 1 ครูอธิบายวิธกีารกลาวทกัทายและการกลาวลา นักเรยีน
ศึกษาใบความรูเพิ่มเติม  ฝกพูดทกัทายและกลาวลากบัเพื่อนในสถานการณตาง ๆ และเลนเกม 
Memory  โดยจับคูบัตรภาพและแถบประโยคใหตรงกนั  ทาํกิจกรรมที่ 1 Match the Cards with 
their Greeting  โดยติดคําอวยพรลงในบตัรภาพใหถูกตอง  และทาํกิจกรรมที ่2  ฉันชื่อ...  โดยพูด
ทักทายเพื่อน  แนะนําชื่อและพูดสิ่งที่ตัวเองชอบตอกันไปเร่ือย ๆ จนครบทุกคน   
 แผนการจัดกจิกรรมที่ 2  ฟงแถบบนัทึกเสียงการสนทนาการแนะนําตัวและฝกแนะนํา
ตัวกับเพื่อน   นักเรียนศึกษาใบความรูเพิม่เติม    ทํากิจกรรมที่  1   That’s me.  โดยเติมขอความ
ลงในจดหมายใหสมบูรณและเขียนประวัตตินเอง  ทํากจิกรรมที่ 2 My friends  โดยนกัเรียน
สัมภาษณขอขอมูลเพื่อนแลวนาํมาเขยีนในตาราง  เลนเกม  Values  Topics เดนิเบี้ยตามแตมที่
ทอดลูกเตาได  และตอบคําถามเกี่ยวกับหวัขอนั้น ๆ  ทาํกิจกรรมที่ 3 The James’ Family Tree 
โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของเจมสลงในแผนภูม ิ
 แผนการจัดกจิกรรมที่ 3  ทบทวนความรูเดิมโดยเลนเกม  Hot Potato  ตอบขอคําถาม
ที่ไดจากกลองของขวัญ ฟงแถบบันทกึเสยีงการสนทนาการใหขอมูลและสอบถามขอมูล  นกัเรียน
จับคูสนทนา  และศึกษาใบความรูเพิม่เตมิ  เลนเกม What’s the time bingo  ทํากจิกรรมที ่ 1 
Guess !  บรรยายลักษณะของอาชพีและลักษณะของสัตวใหเพื่อนทาย    ทํากจิกรรมที ่ 2  
Sherlockholm  นักเรียนอานปายประกาศพรอมทั้งพิจารณาผูตองสงสัย  จากบัตรภาพแลวเขียน
คําตอบลงในกระดาษสงลงในกลองรับคําตอบ   ทํากิจกรรมที่ 3 People  นักเรยีนพดูขอขอมูลแลว
นํามาเติมลงในชองวางใหครบ  ทํากจิกรรมที่ 4 Find the differences. โดยพูดลกัษณะของการ
กระทาํของบุคคลในแฟลตแตละแฟลตและหาการกระทาํที่แตกตางกนั 
 แผนการจัดกจิกรรมที่ 4  ฟงแถบบนัทึกเสียงการสนทนาการสอบถามทาง ศึกษาใบ
ความรูเพิม่เตมิ เร่ืองสัญลกัษณ  และเลนเกม โดยจับคูของรูปสัญลักษณและความหมายของ
สัญลักษณใหถูกตอง และฝกพูดการสอบถามทางจากใบความรู  ทาํกิจกรรมที่ 1 Trace the route  
จัดสถานการณจําลองใหหองเรียนเปนถนนและแหลงทองเที่ยว   และเดินทองเที่ยวตามสถานที่
ตาง ๆ  ทํากจิกรรมที ่2  Up, Down, Left, Right   พูดใหขอมูลเพื่อนเดินตามตารางและวาดภาพ
ลงในชองขอมลู  ทาํกิจกรรมที ่ 3 Animal Keeper  โดยอานขอความแลวตัดบัตรภาพสัตวติดใน
ตําแหนงที่ขอความกาํหนดใหถูกตอง  ทํากจิกรรมที ่ 4 Wandering Tourists จัดสถานการณ
จําลองหองเรยีนใหเปนแหลงทองเทีย่วและนักเรยีนพูดขอขอมูลจากพนักงานตาง ๆ  
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สวนประกอบของสื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม 
1. คูมือสําหรับครู 

1.1 แผนการจัดกจิกรรม 
 กิจกรรมที ่ 1  Greetings/Partings  (การทกัทาย-การกลาวลา) 

  กิจกรรมที ่ 2  Introduction  (การแนะนาํ) 
  กิจกรรมที ่ 3  Asking/Giving Information  (การสอบถามเรื่องราวตาง ๆ ) 

  กิจกรรมที ่ 4  Giving/Asking for Direction  (การแนะนาํทาง) 
1.2 ใบความรูสําหรับครู 
1.3 แถบบันทกึเสยีง 
1.4 แบบสังเกตพฤติกรรม 

2 คูมือสําหรับนกัเรียน 
2.1 ใบความรูสําหรับนักเรียน 
2.2 ใบกิจกรรม / เกม 
2.3 แบบทดสอบ 

3 ส่ือประกอบการจัดกิจกรรม  ไดแก 
3.1 ใบกิจกรรม / เกม 
3.2 ใบความรู 
3.3 แถบบันทกึเสยีง 
3.4 บัตรภาพ 
3.5 บัตรคํา / แถบประโยค 

4 การประเมนิผล 
 การวัดผลประเมินผลระหวางทาํกิจกรรมและหลังทาํกิจกรรมตามจุดประสงค  

โดยการวัดครอบคลุมทั้งดานพทุธพิิสัย  ทกัษะพิสัย  และจิตพิสัย  ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
4.1 ดานผลการเรียนรู 

1. การปฏิบัติตามคําสั่งในใบกจิกรรม 
2. การสนทนาและการซักถาม 
3. ทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษโดยการทดสอบกอนทาํกิจกรรมและ

หลังทํากิจกรรม 
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4.2 ดานทักษะ 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียน 
2. สังเกตความสนใจในการปฏิบัติงาน 

4.3 ดานจิตพิสัย 
1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่

สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
183 

 

แผนการจัดกจิกรรมที ่1 

เรื่อง  Greetings/Partings 

สาระสําคัญ 
 การทกัทาย  การกลาวลาและการแสดงความรูสึกตาง ๆ เปนการใชภาษาเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลที่เหมาะสม  นกัเรียนจะตองเขาใจคําศัพท  สํานวน  แนวคิดทาง
ภาษาและวัฒนธรรม  และการออกเสียงที่ถูกตอง  ซึง่จะทาํใหการใชภาษาในเรื่องดังกลาวเปนไป
อยางถูกตอง  

จุดประสงค 
 นักเรียนสามารถพูดทักทายและกลาวลาได 
 นักเรียนสามารถพูดแสดงความยินดีในสถานการณตาง ๆ ได 
 นักเรียนสามารถบอกอาการเจ็บปวยได 

เนื้อหา 
 Greetings 

- Hello  (name). - Hi  (name). 
- Good  morning. - Good  afternoon. 
- Good  evening. - How  are  you? 

 Responding 
- Hello  - Hi 
- Fine,  thank  you/thanks. - And  you? 
- Very  well,  thank  you/thanks. - And  you? 

 Partings 
- Good  night. - Good  bye,  Bye. 
- See  you  again. - See  you  later. 
- Take  care. - Have  fun. 
- Have  a  good  time. - Have  a  good  day. 

 Congratulations & Condolences 
 Health & Illness 
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แนวการจัดกจิกรรม 
1. ครูชี้แจงใหนักเรียนทราบถงึจุดประสงคการเรียนรูตามแผนการจัดกจิกรรม 
2. นักเรียนฟงแถบบันทกึเสียงการพูดทักทายในเวลาตาง ๆ  
3. นักเรียนศึกษารูปแบบการทกัทายในเวลาตาง ๆ  และการกลาวลา  จากใบความรู

ที่ 1  เร่ือง  การทักทาย-การกลาวลาและการแสดงความยินดีในสถานการณตาง ๆ 
4. นักเรียนจับคูกนัสนทนากลาวทักทายเพื่อนและกลาวลาในสถานการณตาง ๆ 

ตามบทสนทนาเรื่อง การทกัทายและการกลาวลา   
5. นักเรียนศึกษารูปแบบการบอกอาการเจ็บปวยตาง ๆ 
6. นักเรียนศึกษารูปแบบการแสดงความยินดีในสถานการณตาง ๆ  
7. นักเรียนเลมเกม  Memory โดยใหจับคูภาพอาการปวยกับประโยคใหถูกตอง 
8. นักเรียนทาํใบกิจกรรมที ่ 1 Match the Cards with their Greeting  ติดบัตรคํา

อวยพรลงในภาพใหถูกตอง 
9. นักเรียนทาํกิจกรรมที่ 2 โดยนักเรียนยนืเปนวงกลม  นักเรียนคนที่ 1 กลาวทักทาย

เพื่อนและพูดแนะนาํชื่อตนเองและสิ่งที่ชอบ  จากนัน้ นักเรียนคนที ่ 2 กลาวทักทายเพื่อนและพดู
ชื่อเพื่อนคนที ่1 และส่ิงที่ชอบและพูดแนะนําชื่อตนเองและสิ่งทีช่อบ นกัเรียนคนที ่3  กลาวทักทาย
เพื่อนและพูดชื่อเพื่อนคนที ่ 1 และส่ิงที่ชอบและพูดชื่อเพื่อนคนที ่ 2   และส่ิงที่เพือ่นชอบและพูด
แนะนาํชื่อตนเองและสิ่งที่ชอบ  ทําอยางนีทุ้กคนจนกระทั่งครบหมดทกุคนในหอง 

10. นักเรียนสรุปกจิกรรมที่ 2 โดยเขียนชื่อของตัวเองและสิง่ที่ชอบและบอกชื่อเพื่อน
และส่ิงที่เพื่อนชอบ  จาํนวน  5 คน 

11. นักเรียนทาํแบบทดสอบยอยหลังจัดกจิกรรม  

สื่อในการจัดกิจกรรม 
1. ใบความรูที ่1  เร่ือง  การทักทาย-การกลาวลาและการแสดงความยินดีใน

สถานการณตาง ๆ 
2. เกม  Memory 
3. กิจกรรมที ่1 Match the Cards with their Greeting 
4. กิจกรรมที ่2  ฉันชื่อ..... 
5. บทสนทนาเรื่องการทักทายและการกลาวลา 
6. แถบบันทกึเสยีงการพูดทกัทายในเวลาตาง ๆ 
7. แบบทดสอบยอยหลังจดักิจกรรม 
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ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
 2  ชั่วโมง 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ส่ิงที่ตองประเมิน 

1.1 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
1.2 พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 

2. เครื่องมือ/วธิีการประเมิน 
2.1 แบบทดสอบยอยหลังจัดกิจกรรม 
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม 
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3. เกณฑการใหคะแนนทักษะการพูด 
  การใหคะแนนทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรม   
ระดับคะแนน เกณฑการพิจารณา 
ระดับ  1 

0-2  คะแนน 
ไมสามารถทํากิจกรรมทีก่ําหนด  หรือทาํไดเพียงเล็กนอย  เนื่องจาก 

- ออกเสียงผิดทัง้หมดหรือเกือบทั้งหมด 
- ใชคําศัพทไมถกูตอง 
- พูดเปนคาํๆ ขาดความตอเนือ่ง  จนส่ือความไมได 

ระดับ  2 
3-4  คะแนน 

ทํากจิกรรมทีก่าํหนดใหไมไดผล  เนื่องจาก 
- ออกเสียงผิดบอยครั้งมาก 
- ใชคําศัพทในวงจํากัดมากและใชไวยากรณผิดเปนสวนใหญ 
- พูดขาดความตอเนื่องและเขาใจยาก 

ระดับ  3 
5-6  คะแนน 

ทํากจิกรรมทีก่าํหนดไดบาง  แตยังไมดีเทาที่ควร  เนื่องจาก 
- ออกเสียงผิดบอยครั้ง  เพราะไดรับอิทธิพลจากภาษาแม 
- ใชคําศัพทในวงจํากัด  ใชไวยากรณผิด และไมสามารถพูดใหม  

(paraphrase) ใหเขาใจได 
- หยุดคิดนานในขณะพูด  ทาํใหผูฟงตองใชความอดทนในการรอฟง 

ระดับ  4 
7-8  คะแนน 

ทํากจิกรรมทีก่าํหนดได  แตยังมีขอบกพรองอยูบาง  เนือ่งจาก 
- ออกเสียงผิดบอยครั้ง  เพราะไดรับอิทธิพลจากภาษาแม 
- ใชคําศัพทและไวยากรณผิดบาง  แตยังสามารถสื่อความหมายได  
- หยุดคิดนานในขณะพูดบาง  แตไมทําใหการสนทนาขาดตอน 

ระดับ  5 
9-10  คะแนน 

ทํากจิกรรมทีก่าํหนดใหไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ  โดย 
- พูดใหเขาใจงาย  แมจะมีสําเนียงภาษาแม 
- ใชคําศัพทและไวยากรณไดอยางเหมาะสม สามารถอธบิายหรือพูดใหม 

(paraphrase) ไดเมื่อจําเปน 
- สนทนาไดอยางตอเนื่องเหมาะสมกับสถานการณ  และอาจมีการหยดุคิด

บางตามธรรมชาติ 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร, กรมวิชาการ,  การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ  
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  
2546), 250.   
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
คําชี้แจง   จงทําเครื่องหมาย    ลงในชองพฤตกิรรมที่สังเกตได 

พฤติกรรม 
การใหความ
รวมมือในการ
ทํากจิกรรม 

ความมี
ระเบียบวนิัย 

 
ความซื่อสัตย ความตรงตอ

เวลา 

 
 

รวม 

 
 

เลขที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

ระดับคุณภาพ 
3  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้นมากกวา  3 คร้ัง 
2  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  2-3 คร้ัง 
1  คะแนน หมายถงึ  นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  1  คร้ังหรือไมปรากฏ 

เกณฑการประเมินผลรวม 
 9-12   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับดี 
 5-8   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับปานกลาง
 1-4   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับตํ่า 
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ใบความรูที่ 1 
เรื่อง  การทักทาย-การกลาวลาและการแสดงความยินดีในสถานการณตาง ๆ 

Greetings (การทักทาย) 
 การพบปะกนัในชีวิตประจาํวันตามปกติแลวจะมกีารทกัทายกันตามธรรมเนียม 
สําหรับประชาชนทีพู่ดภาษาอังกฤษ มกัจะใชคําหรือขอความที่มีความหมายวา “สวัสดี” ในชวง
เวลาและกับบุคคลที่แตกตางกนัดังนี ้
 1.  Good morning 

 Good morning แปลวา สวัสดี (ตอนเชา) ใชกับบุคคลโดยทั่วไปตัง้แตเวลาเชาหรอื
หลังเที่ยงคืนถงึเวลาเทีย่งวัน หรือเวลาอาหารกลางวัน การออกเสียง Good มักจะเบาจนบางครั้ง
ไดยินแต morning สําหรับผูตอบนั้นกก็ลาววา Good morning ในทาํนองเดียวกนั 

ตัวอยาง A : “Good morning……………………” 
B : “Good morning……………………” 

2.   Good afternoon 
 Good afternoon แปลวา สวัสดี (ตอนบาย) ใชกับบุคคลโดยทั่ว ๆ ไปต้ังแตหลังเวลา

เที่ยงวนัหรือเวลาอาหารกลางวนัจนไปถงึเวลาพระอาทิตยตกดินหรือราวหกโมงเยน็  การออกเสียง
คําทักทายนี้ออกเสียงเบาที ่ Good เชนเดียวกับ Good morning สําหรับผูตอบนั้นก็กลาวคําวา 
Good afternoon เชนเดียวกับผูทักทาย 

ตัวอยาง A : “Good afternoon……………………” 
B : “Good afternoon ……………………” 

3.   Good evening 
 Good evening แปลวา  สวัสดี (ตอนค่ํา)  ใชกับบุคคลโดยทั่ว ๆ  ไปตั้งแตเวลาหลัง

หกโมงเย็นไปแลว  คําทกัทายนี้ออกเสียงเบาที่ Good เชนเดียวกับ Good morning และ Good 
afternoon สําหรับผูตอบนั้นก็กลาว Good evening เชนเดียวกับผูทักทาย 

ตัวอยาง Joe   : “Good evening…………………… .” 
Jack : “Good evening …………………… ” 
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}

4.   Hello / Hi 
 Hello และ Hi แปลวา สวัสดี ใชกับบุคคลที่สนิทเปนกันเองหรือในการทักทายที่มิได

เปนพิธีการ เราจะไมใชกับผูใหญ แตอยางไรก็ตามอาจใชกับพอแม หรือผูที่สนิทกันไดในบาง
โอกาส สําหรับการตอบนั้น  ผูตอบก็กลาวเชนเดียวกับผูทักทาย 
5.   How do you do? 

 How do you do? เปนขอความที่ใชทักทายกันเฉพาะกับคนที่พบหรือรูจักกันเปนครั้ง
แรกใชทั้งกลางวันและกลางคืน ขอความนี้เปนรูปคําถามที่มีความหมายวา “สวัสดี”  ซึ่งไมตองการ
คําตอบ ดังนั้นผูตอบจึงตองกลาวตอบโดยใช How do you do?  เชนเดียวกับผูทักทาย 

 ตัวอยาง A : “How do you do? 
B : “How do you do?  

6.   How are you? (การถามเกี่ยวกับทุกขสุข) 
 หลังจากการกลาวทักทายกนัดวยคาํวา “สวัสดี” แลว บุคคลที่พูดภาษาอังกฤษมักจะ
ถือเปนธรรมเนียมที่จะตองถามทุกขสุขของอีกฝายหนึ่งติดตามมา โดยกลาวขอความตอไปนี้ 

How are you? (คุณเปนอยางไร) 
How are you…………………?  

       (today),(this morning),(this afternoon) (this evening) 
7. How have you been?  
  ใชในกรณีไมไดพบกันนาน ๆ ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ How are you? บางครั้งก็มี
การเพิ่มขอความแสดงเวลาที่ถามเชนเดียวกัน 

สําหรับการตอบนั้น ตอบไดหลายอยาง เทาที่นิยมมีดังนี้ 
   I’m fine. 

   (very well)  บางครั้งอาจไมตองมีประธานหรือกิริยาครบ  
                                    (quite well)                    ก็ได คือกลาวเฉพาะขอความขางหลัง 

(O.K.)  
        ผูตอบอาจเพิ่มขอความแสดงการขอบคุณ และถามตอบผูทักทาย 
   I’m fine, thank you and you? 
    (Thank you and how are you?)  
    (Thank you and how have you been?) 
   (ผมสบายดี ขอบคุณครับ แลวคุณละเปนอยางไรบาง) 
       Fine, thank you and you? 
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}
    ในบางครั้งผูตอบอาจไมสบาย ก็ควรตอบดวยขอความตอไปนี้ 

Not so well. 
   Not very well. 
       

 ผูตอบอาจบอกเหตุผลหรืออาการเจ็บปวยเพิ่มเติม เชน 
   Not so well. I have a cold. ไมคอยสบาย เปนหวัด 

 สํานวนการบอกอาการเจ็บปวยตางๆ  ดังนี้ 
   I have a headache.   ผมปวดศีรษะ 
   I have a stomachache.  ผมปวดทอง 
   I have a flu.   ผมเปนไขหวัดใหญ 
   I have toothache.  ผมปวดฟน 
   I have a backache.  ผมปวดหลัง 
   I have broke my leg.  ผมขาหัก 
   I have broke my arm.  ผมแขนหัก 
   I am coughing a lot.  ผมมีอาการไอ 
   I have something in my eye. มีบางอยางเขาตาผม 
   I have a cold.   ผมเปนหวัด 
   I have cut myself.  มีดบาดมือผม 
   I have a temperature.  ผมเปนไข 
   I have a rash.   ผมเปนลมพิษ 
       เมื่ออีกฝายหนึ่งทราบวาผูที่เราคุนเคยดวยไมสบาย ควรแสดงน้ําใจดวยการพูดให
กําลังใจดังนี้ 
   That’s too bad. 

I hope you are better soon. 
   ฉันหวังวาคุณจะสบายขึ้นในเร็ว ๆ นี้  
          I’m sorry to hear it. 
   ผมเสียใจดวยที่ทราบเชนนั้น 
 

ไมคอยสบาย 
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}

   ตัวอยางที ่ 1 
            A  :  “Good morning.” 
   B  :  “Good morning. How are you?” 
   A  :  “Fine, thanks and you? 
   B  :  “Very well, thank you.” 
   ตัวอยางที่  2 
   Joe : “Hello, Joy.” 
   Joy : “Hi, Joe. How are you?” 
   Joe : “Not so well. I have a headache.” 
   Joy : “I hope you feel better soon.” 
   Joe : “Thank you.” 
 

Partings (การจากลากัน) 
1.   การจากลากนัโดยทัว่ไป 

Good bye.  คํากลาวอําลาโดยทัว่ ๆ ไป 
Bye.  เปนคํากลาวอาํลาสําหรับกลุมเพื่อนฝูงคนสนิทกัน 

2.   การกลาวอําลาและแสดงความคาดหวังวาจะพบกันอีก 
ในกรณีที่คูสนทนาจากกนัและจะพบกันอกีในวนัเดียวกนั หรือในชวงระยะเวลาอนัสัน้ 

มักจะกลาวขอความตอไปนี้ตอกัน 
See you.   เจอกันนะ 
See you later.   พบกนัใหมนะ 
See you soon.   พบกนัใหมในเร็ว ๆ นีน้ะ 
See you………………..     เวลาที่คาดวาจะไดพบกัน 
See you  tomorrow.  พบกนัใหมพรุงนีน้ะ 

การตอบคําอําลาเหลานี้อาจกลาวในทาํนองเดียวกันคือ 
 O.K. 
 All right.                             
 That’s right. 
 Fine. 

แสดงอาการเห็นดวย หรือตกลง 
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}
} 

} 

}

ตัวอยาง  
 A : “ I have to go now. Good bye.” 
 B: “All right. See you.” 
3.  การจากลากนัตอนกลางคืน 
  การจากลากนัตอนกลางคืน ซึ่งจะไมพบกนัอีกจนกวาจะเชาวันรุงขึน้ หรืออาจลากัน
เพื่อเขานอน มักจะกลาวคาํวา “Good night” ซึ่งมีความหมายวาราตรีสวัสด์ิ 
4.  การกลาวกอนอําลาจากกนั 
  การกลาวกอนอําลาจากกนั ผูสนทนาฝายใดฝายหนึ่งอาจตองกลาวออกตัววา เขา
จําเปนตองขอลา ดังตวัอยางขอความตอไปนี ้

   I’ve got to go now.  ฉันจําเปนตองไปเดี๋ยวนี ้
   It’s time to say good bye. ไดเวลาตองลาแลว 
   I must be leaving now. ฉันตองไปตอนนี้แลว 
   I’d better on my way.  ฉันควรจะไปไดแลวนะ 

5. การแสดงความปรารถนาดีหลังคําอําลา 
 หลังจากกลาวคําอําลาแลวคูสนทนาอาจตองกลาวเพิ่มเติมเพื่อแสดงความปรารถนา
ดีตอกัน จะกลาวอยางไรขึ้นกับแตละสถานการณ   

5.1   ถาคูสนทนากาํลังจะเดินทางไกล 
Have a nice trip. ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ 

5.2   ถาคูสนทนาจะเดนิทางไปพักผอน 
Have a good time. 
Have a nice time. 

   Have a good vacation. 
   Have a nice vacation. 

5.3   ถาคูสนทนามีสุขภาพไมสูดี  อาจกลาววา 
Take care of yourself. 
Take a good care of yourself. 

5.4   ถาคูสนทนาตองไปสอบหรือตองเสี่ยง  อาจกลาววา 
Good luck. 
Lots of luck. 

ขอใหสนุกนะ 

ขอใหพักผอนในวนัหยุดใหสนุกนะ 

ดูแลตัวเองใหดีนะ 

ขอใหโชคดีนะ 
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การอวยพรและแสดงความยินดีกับการแสดงความเสยีใจ   
(Congratulations & Condolences) 
1. การแสดงความปรารถนาดีหรือความยนิดีเมื่อผูอ่ืนโชคดี  มคีวามสขุ เชน  เพือ่นสอบไลได  
เรียนสําเร็จไดรับปริญญา  หรือไดเลื่อนยศ  ตําแหนง  เชนนี้ใชคาํพูดวา 
  Congratulations.  ขอแสดงความยินดีดวย 
  Congratulations to you. ขอแสดงความยินดีกับคุณดวย 
  My congratulations. ผมขอแสดงความยินดีดวย 
  My congratulations to you. ผมขอแสดงความยินดีกับคุณดวย 
2. การกลาวคําแสดงความยินดีโดยที่เราทราบแนถึงความสําเร็จ หรือการประสบโชคของเขา  
จะตองระบุใหละเอียดลงไปดวย  เชน 
 I congratulate you on your success.  
 ขอแสดงความยินดีที่คุณประสบความสาํเร็จ 
 I congratulate you on your promotion.  

 ขอแสดงความยินดีที่คุณไดเลื่อนตําแหนง 
 Congratulations on your passing the exam.    

 ขอแสดงความยินดีที่คุณสอบไลได 
 Congratulations to you on your graduation.    
 ขอแสดงความยินดีที่คุณจบการศึกษา 
 Congratulations to you on the birth of your son.    

 ขอแสดงความยินดีที่คุณไดบตุรชาย 
 Let me congratulate you on your good luck.    

 ผมขอแสดงความยินดทีี่คุณมีโชคดี 
3. นอกจากจะใชสํานวนที่มีคําวา Congratulation  แลว    อาจจะแสดงความชืน่ชมโดยการ
แสดงออกดังตอไปนี้ได 
 Good !   ดี 
 Splendid !    วิเศษ 
 Wonderful !  วิเศษ 
 That fine !   แหม  สวย 
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 How wonderful !  แหม  วิเศษ 
 How fortunate !  แหม  ชางโชคดีจริงๆ 
 I’m very glad to hear that. ผมยินดทีี่ไดทราบ. 
 I’m very happy to hear it. ดีใจที่ไดทราบ 
 How fortunate you are ! คุณชางโชคดจีริงๆ 
 How lucky you are!  คุณชางโชคดอีะไรอยางนั้น 
 Aren’t  you lucky !   คุณชางโชคดจีริง 
4. การอวยพรและแสดงความยินดีในเทศกาลตาง ๆ เชน คริสตมาสและปใหม  ใชสํานวน
ดังนี ้
 Merry Christmas. สุขสันตวันครสิตมาสครับ 
 Happy New Year. สวัสดีปใหม 
 I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.   
 สวัสดีวันคริสตมาสและปใหม 
 Merry Christmas and a Happy New Year.   
 สุขสันตวันครสิตมาสและสวัสดีปใหม 
 Have a Merry Christmas and a Happy New Year.   
 ขอใหมีความสุขในวันคริสตมาสและวนัปใหม 
 Best wishses for Christmas and the New Year.   
 ขอแสดงความปรารถนาดีในวันคริสตมาสและวันปใหม 
5. การอวยพรตอบสนองกลบัใหกับอีกฝายหนึ่งที่อวยพรใหเรา  ดวยสํานวนตอไปนี ้
 The same to you.   เชนเดียวกนัครับ 
 Same to you.   เชนเดียวกนั 
 Thank you. The same to you. ขอบใจ  เชนเดียวกนันะ 
 Thank you. Merry Christmas to you, too.  
 ขอบใจ  ขอใหมีความสุขในวนัคริสตมาสเชนเดียวกัน 
6. การอวยพรวนัเกิด  ใชสํานวนตอไปนี ้
  Happy birthday !   สุขสันตวันเกิดครับ 
  I wish you a happy birthday. ผมขอใหคุณมีความสุขในวันเกิดครับ 
  Many happy returns of the day. ขอใหมีความสุขในวันเกิด 
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รูปแบบการทักทาย (Greetings) 
 

การทกัทายอยางไมเปนทางการ 
(Informal Greeting) 

การทกัทายอยางเปนทางการ 
(Formal  Greeting) 

Hi, Hello, Hullo  
How are you? 
How are you doing? 
How's everything? (How're things?) 

Hi, Hello, Hullo  
How are you? 
How are you doing? 
How's everything? (How're things?) Good 
morning / afternoon / evening 
How do you do? 
And how are you? 

1.  Response  (สํานวนทีใ่ชโตตอบการทักทาย) 
Fine, thanks.  
Very well, thank you.  
All right, thanks.  
OK.  
Not bad. / Not too bad.  
I'm very well, thanks.  
Fine, thank you. And you?  
Hi. 

สบายดี ขอบคณุ 
สบายดีมาก ขอบคุณ 
สบายดี ขอบคณุ (ทุกอยางเรียบรอยดี ขอบคุณ) 
สบายด ี
ก็ไมเลว / ก็ไมเลวนกั 
ผมสบายดีมาก ขอบคุณ 
สบายด ีขอบคุณ แลวคุณละ? 
สวัสดี 

2.  สํานวนทีใ่ชตอบการทกัทาย 
The response to most greetings is simply to repeat the greeting: 
คําตอบของคําทักทายกคื็อการซ้ําคําทักทายนั้น: 
A : How do you do? 
B : How do you do? 

สวัสดีครับ  
สวัสดีครับ 
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The greeting which need answers.   
การทกัทายทีต่องการคําตอบ 
A : How's everything?  
B : Very well, thank you.  
A : How're things? 
B : All right, thanks.  
A : How are you doing? 
B : I'm very well, thank you.  
A : How are you?  
B : I'm fine, thank you. And you? 

เปนอยางไรบาง? (ทุกอยางเปนอยางไรบาง) 
สบายดีมาก ขอบคุณ 
เปนอยางไรบาง? (ส่ิงตางๆ เปนอยางไรบาง)  
สบายดี ขอบคณุ (ทุกอยางเรียบรอยดี ขอบคุณ) 
เปนอยางไรบาง? (คุณทําอยางไรบาง)  
ผมสบายด ีขอบคุณ 
สบายดีหรือ?  
ผมสบายดี ขอบคุณ แลวคุณละ 

Good morning  
Good afternoon  
Good evening  

อรุณสวัสด์ิ  ใชตั้งแตเวลา 24.00 น. - 12.00 น. 
สวัสดีตอนเทีย่ง  ใชตั้งแตเวลา 12.00 น. - 18.00 น. 
สวัสดีตอนเยน็  ใชตัง้แตเวลา 18.00 - 24.00 น.  

Good night  ราตรีสวัสด์ิใชเฉพาะในการกลาวอําลา ไมใชในการ
กลาวทักทาย 

 
Partings  (การอําลาจาก) 

Saying good bye Responses 
Bye. (Bye Bye) 
See you later. 
See you again. 
Good bye (Miss…) 
I hope to see you next time. 
See you soon.  
Good night. 

Bye. (Bye Bye) / Bye for now. 
Yes, see you. / See you. 
See you.  
Good bye. 
Yes, see you next week. 
See you soon.  
Yes, good night (Mr.…). 
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บทสนทนาเรื่องการทักทายและการกลาวลา 
การทกัทายอยางเปนกันเอง 

A : Hello, B.  How are you? 
B : Hello,  I’m fine, thanks, A. 
A : Oh, B, this is C. 
C : Hello, B. 
B : Hello, C. 

การทกัทายและการแนะนาํตัวอยางเปนทางการ 
 A : How do you do? 
  I’m A. 
 B : How do you do, Mr.A? 
  I’m B. 
 A : And  this’s my friend. 
  His name’s C. 
 B : How do you do, C? 
 C : How do you do? 
  
1.  Situation : At school 

Jim : Hello, Alice. How are you? 
Alice : Not too bad. Where are you going? 
Jim : To the computer centre. 
Alice : Take care of yourself. See you later. 
Jim : See you later. 

2.  Situation : After class 
A : Well, I have an appointment with the dentist. 
B : I’m in a hurry too. 
A : See you tomorrow. Goodbye. 
B : Good bye. Take care of yourself. 
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3.  Situation : At the airport 
Rogers   : Well, good bye, Georgie. Have a good time in New York. And give my  

regards to Ann. 
Georgie  : Thanks, I will. Don’t forget to write. 
Rogers   : I won’t. Good bye. 
Georgie  : Good bye. 
Roger     : See you later. 
Georgie  : See you. 
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เกม  Memory 
ลักษณะกจิกรรม  

รายบุคคล  ( เดี่ยว) 
 

อุปกรณ   
บัตรภาพ    
แถบประโยค 

วิธีการ 
1. คว่ําบัตรภาพและแถบประโยคแยกกนั 
2. นักเรียนแตละคนสุมหยิบบัตรภาพ1 ใบ  และสุมหยิบแถบประโยค 1 ใบ   
3. ถาแถบประโยคนั้นมีความหมายไมตรงกบับัตรภาพใหคว่ําบัตรภาพและแถบ

ประโยคนัน้ไวเหมือนเดิม  และจับคูแถบประโยคนัน้ใหมคีวามหมายตรงกับบัตรภาพ  ถาบัตรภาพ
และประโยคนัน้มีความหมายตรงกันใหอานแถบประโยคนั้นและหงายบัตรภาพและแถบประโยค
นั้นไว  

4. ทําอยางนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งนักเรียนจบัคูระหวางบัตรภาพและแถบประโยคให
ถูกตองทั้งหมด    

5. คว่ําบัตรภาพและแถบประโยคสลับกันใหม  และใหนกัเรียนคนอื่น ๆ ทําอยางนี้
จนกระทั่งครบทุกคน 
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บัตรภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถบประโยค 
 

I am coughing a lot. I have  broke my leg. 
I have something in my eye. I have cut myself. 

I have a cold. I have a temperature. 
I have a headache. I have toothache. 

I have a stomachache. I have a rash 
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กิจกรรมที่ 1 
Match the Cards with their Greeting 

ลักษณะกจิกรรม 
 รายบุคคล (เดี่ยว) 

 
อุปกรณ 
  ใบกิจกรรมที ่1  Match the Cards with their Greeting 
  บัตรคําอวยพร 
  กาว 
 
วิธีการ 

1. นักเรียนไดใบกิจกรรมที ่1 คนละ 1 ใบ 
2. นักเรียนตัดบตัรคําอวยพรแลวติดลงในรูปภาพทีก่ําหนดใหถูกตอง 
3. นักเรียนและครูตรวจสอบความถูกตองพรอม ๆ กนัจากบัตรเฉลย 
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ใบกิจกรรมที่ 1  Match the Cards with their Greeting 
 

คําชี้แจง    ใหนกัเรียนตัดบัตรคําอวยพรแลวติดลงในรปูภาพทีก่ําหนดใหถูกตอง 
 
1.      2. 
 
 
 
 
 
 
 
3.      4. 

 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name………..…………………………………………. 
 

 

 

ส.ค.ส. 2549
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บัตรคําอวยพร 
 

HAPPY NEW YEAR 

MERRY CHRISTMAS 

MAKE A WONDERFUL LIFE WITH LOVE 

GET WELL SOON 

CONGRATULATIONS 
 

เฉลย 
 
1.    GET WELL SOON  
 
 
2.    CONGRATULATIONS  
 
 
 
3.    MAKE A WONDERFUL LIFE WITH LOVE  
 
 
 
4.    HAPPY NEW YEAR  
 
 
5.    MERRY CHRISTMAS  

 

 

ส.ค.ส. 2549 
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กิจกรรมที่ 2 
ฉันชื่อ....... 

ลักษณะกจิกรรม  
กลุมขนาดกลาง  ( 15 คน) 

 
อุปกรณ   

 ไมม ี
 

วิธีการ 

1. นักเรียนยนืเขาแถวเปน 2 แถว ๆ ละ 15 คน   
2. นักเรียนคนที่ 1 กลาวทกัทายเพื่อนและพดูแนะนาํชื่อตนเองและสิง่ทีช่อบ   
3. จากนั้น นกัเรยีนคนที ่2 กลาวทักทายเพื่อนและพูดชื่อเพื่อนคนที ่1 และส่ิงทีช่อบ

และพูดแนะนาํชื่อตนเองและสิ่งทีช่อบ   
4. นักเรียนคนที่ 3  กลาวทกัทายเพื่อนและพดูชื่อเพื่อนคนที่ 1 และส่ิงทีช่อบและพูด

ชื่อเพื่อนคนที ่ 2 และส่ิงที่เพื่อนชอบและพูดแนะนําชื่อตนเองและสิ่งที่ชอบ  ทําอยางนีทุ้กคน
จนกระทั่งครบหมดทกุคนในหอง 

ตัวอยางเชน 
Tawee  :  Hello  everybody,  my  name  is  Tawee.  I  like  bananas. 
Wirat  :  Hi  everybody,  his  name  is  Tawee  and  he  likes  bananas.  

My  name  is  Wirat.  I  like  a  dog. 
Sivarin  :  Good afternoon  everybody,  his  name  is  Tawee  and  he  

likes  bananas.  His  name  is  Wirat  and  he  likes  a  dog.   
  My  name  is  Sivarin.  I  like  computer. 
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แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 

คําชี้แจง   จงจับคูสนทนาในหวัขอดังนี ้
1. สนทนาทักทายเกี่ยวกับทุกขสุขและกลาวลากับเพื่อน 
2. สมมติสถานการณวา  เพื่อนไมสบาย  ใหกลาวทักทายแสดงความเปนหวงและ

กลาวลา 
แบบประเมินทักษะการพดูกิจกรรมที่ 1 

เลขที ่ ชื่อนักเรียน คะแนนประเมนิ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

................................................ผูประเมนิ 
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 แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
เรื่อง  Introduction 

สาระสําคัญ 
 การแนะนําตนเอง  การแนะนําคนอื่นและการแนะนําครอบครัว   เปนการใชภาษาเพื่อ
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลที่เหมาะสม  นักเรียนจะตองเขาใจคําศัพท  สํานวน  แนวคิด
ทางภาษาและวัฒนธรรม  และการออกเสียงที่ถูกตอง  ซึ่งจะทําใหการใชภาษาในเรื่องดังกลาว
เปนไปอยางถกูตอง  
 
จุดประสงค 
 นักเรียนสามารถพูดแนะนําตัวเองได 
 นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับคนอ่ืนได 

 นักเรียนสามารถใหขอมูลสวนตัวและใหขอมูลเกี่ยวกับครอบครัวได 
 นักเรียนสามารถกรอกขอความใหขอมูลเกีย่วกับตนเองได 

 
เนื้อหา 

- Introducing  yourself. 
- Giving  information  about  yourself  and  family. 
- Writing  about  yourself. 

แนวการจัดกจิกรรม 
1. ครูชี้แจงใหนักเรียนทราบถงึจุดประสงคการเรียนรูตามแผนการจัดกจิกรรม 
2. นักเรียนฟงแถบบันทกึเสียงการสนทนาเรือ่งการแนะนาํตัว  และฝกพูดตามบท

สนทนาเรื่องการแนะนาํตัว 
3. นักเรียนศึกษาใบความรูที ่1  เร่ือง  การแนะนําใหรูจักกนั  
4. นักเรียนทาํใบกิจกรรมที ่1  เร่ือง  That’s  Me.  โดยเติมคําตอบจากชองสี่เหลีย่ม

ลงในชองวางของจดหมายใหครบและถูกตองพรอมกับฝกอาน 
5. นักเรียนเขียนประวัติของตนเองโดยใชรูปแบบในกิจกรรมที่ 1 เร่ือง That’s Me 
6. นักเรียนพูดขอมูลของตนเองหนาชั้นเรียน 
7. นักเรียนทาํใบกิจกรรมที ่2 เร่ือง  My  Friends  โดยนกัเรียนแตละคนไปสัมภาษณ

เพื่อขอขอมูลเพื่อนเพื่อนาํมาเติมลงในตารางใหครบและถูกตอง 
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8. แบงนักเรยีนออกเปน  6 กลุม ๆ ละ 5  คน  เลนเกม  Values  Topics นักเรียนแต
ละคนทอดลูกเตาและเดินตามแตมทีท่อดได ถาเบีย้หยุดอยูที่ประโยคใดตองตอบคําถามเกี่ยวกบั
ประโยคนัน้  

9. นักเรียนทาํใบกิจกรรมที่ 3  เร่ือง  The James’ Family Tree. โดยแบงกลุม  5 
กลุม ๆ ละ  6 คน  โดยจับฉลากชื่อทมีฟุตบอล  ไดแก  Arsenal   Chealsea  Liverpool  
Barcelona  และ  Real  Madrid  ซึ่งนกัเรียนที่จับฉลากชื่อทีมฟตุบอลที่เหมอืนกนัจะอยูกลุม
เดียวกนั   นักเรียนกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของเจมสใหครบและถูกตอง 

10. นักเรียนสงตวัแทนออกมาแสดงผลงานหนาชัน้ 
11. นักเรียนทาํแบบทดสอบยอยหลังจัดกจิกรรม 

สื่อในการจัดกิจกรรม 
1. ใบความรูที ่1  เร่ือง  การแนะนําใหรูจักกนั 
2. บทสนทนาการแนะนําตนเอง 
3. กิจกรรมที ่1  That’s  Me 
4. กิจกรรมที ่2  My  Friends 
5. กิจกรรมที ่3  The  James’  Family  Tree 
6. เกม  Values  Topics 
7. แถบบันทกึเสยีงการสนทนาการแนะนําตวั 
8. แบบทดสอบยอยหลังจัดกิจกรรม 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
 4  ชั่วโมง 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ส่ิงที่ตองประเมิน 

1.1 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
1.2 พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 

 2. เครื่องมือ/วธิีการประเมิน 
2.1 แบบทดสอบยอยหลังจัดกิจกรรม 
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม 
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 3. เกณฑการใหคะแนนทักษะการพูด 
  การใหคะแนนทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรม   
ระดับคะแนน เกณฑการพิจารณา 
ระดับ  1 

0-2  คะแนน 
ไมสามารถทํากิจกรรมทีก่ําหนด  หรือทาํไดเพียงเล็กนอย  เนื่องจาก 

- ออกเสียงผิดทัง้หมดหรือเกือบทั้งหมด 
- ใชคําศัพทไมถกูตอง 
- พูดเปนคาํๆ ขาดความตอเนือ่ง  จนส่ือความไมได 

ระดับ  2 
3-4  คะแนน 

ทํากจิกรรมทีก่าํหนดใหไมไดผล  เนื่องจาก 
- ออกเสียงผิดบอยครั้งมาก 
- ใชคําศัพทในวงจํากัดมากและใชไวยากรณผิดเปนสวนใหญ 
- พูดขาดความตอเนื่องและเขาใจยาก 

ระดับ  3 
5-6  คะแนน 

ทํากจิกรรมทีก่าํหนดไดบาง  แตยังไมดีเทาที่ควร  เนื่องจาก 
- ออกเสียงผิดบอยครั้ง  เพราะไดรับอิทธิพลจากภาษาแม 
- ใชคําศัพทในวงจํากัด  ใชไวยากรณผิด และไมสามารถพูดใหม  

(paraphrase) ใหเขาใจได 
- หยุดคิดนานในขณะพูด  ทาํใหผูฟงตองใชความอดทนในการรอฟง 

ระดับ  4 
7-8  คะแนน 

ทํากจิกรรมทีก่าํหนดได  แตยังมีขอบกพรองอยูบาง  เนือ่งจาก 
- ออกเสียงผิดบอยครั้ง  เพราะไดรับอิทธิพลจากภาษาแม 
- ใชคําศัพทและไวยากรณผิดบาง  แตยังสามารถสื่อความหมายได  
- หยุดคิดนานในขณะพูดบาง  แตไมทําใหการสนทนาขาดตอน 

ระดับ  5 
9-10  คะแนน 

ทํากจิกรรมทีก่าํหนดใหไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ  โดย 
- พูดใหเขาใจงาย  แมจะมีสําเนียงภาษาแม 
- ใชคําศัพทและไวยากรณไดอยางเหมาะสม สามารถอธบิายหรือพูดใหม 

(paraphrase) ไดเมื่อจําเปน 
- สนทนาไดอยางตอเนื่องเหมาะสมกับสถานการณ  และอาจมีการหยดุคิด

บางตามธรรมชาติ 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร, กรมวิชาการ,  การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ  
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  
2546), 250.   
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
คําชี้แจง   จงทําเครื่องหมาย    ลงในชองพฤตกิรรมที่สังเกตได 

พฤติกรรม 
การใหความ
รวมมือในการ
ทํากจิกรรม 

ความมี
ระเบียบวนิัย 

 
ความซื่อสัตย ความตรงตอ

เวลา 

 
 

รวม 

 
 

เลขที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

ระดับคุณภาพ 
3  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้นมากกวา  3 คร้ัง 
2  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  2-3 คร้ัง 
1  คะแนน หมายถงึ  นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  1  คร้ังหรือไมปรากฏ 

เกณฑการประเมินผลรวม 
 9-12   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับดี 
 5-8   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับปานกลาง
 1-4   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับตํ่า 
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ใบความรูที่ 1 
Introductions (การแนะนาํใหรูจักกัน) 

1.   การแนะนําตนเอง 
เมื่อมีการพบปะกัน หากเปนบุคคลที่ไมเคยรูจักกนัมากอน ควรทาํการแนะนําตนเอง

ใหรูจักซึ่งกันและกัน เพื่อใหการพูดคุยกนัดําเนนิไปดวยดีและมีความเปนมิตรยิ่งขึน้ ในกรณีที่ไมมี
บุคคลที่สาม ฝายใดฝายหนึ่งควรแนะนาํตนเอง เพื่อเปนการเริ่มความเปนมิตรกอนดังนี ้

My name is……………………….. . 
I’m………………………………... . 
May I introduce myself? My name is…………………. . 
ผมขอแนะนาํตนเอง ผมชื่อ………………………………… 
สําหรับอีกฝายหนึ่งควรตอบดวยขอความ “สวัสดี” และบอกชื่อของตนเองเชนกนั 
How do you do? My name is………………….. . 
ตัวอยาง John :  “May I introduce myself? My name is John.” 

   Jack  :  “How do you do? I’m Jack.” 
   John  : “How do you do?” 
 2.  การแนะนาํผูอ่ืน 

ในกรณีที่มีบุคคลที่สาม ซึ่งยงัไมรูจักกับบุคคลที่เรากาํลังพูดดวย โดยมารยาทแลวควร
แนะนาํบุคคลที่สองและสามใหรูจักกนั โดยใชขอความตอไปนี้ พรอมทํามือประกอบการแนะนํา 

This is………………….. . 
May I introduce you to…………….?  This is………………….. . 
I’d like you to meet…………………… . This is………………….. . 
Let me introduce………………… . 
May I present………………….… . 
บุคคลที่ไดรับการแนะนําตวัควรกลาว How do you do? และอีกบุคคลหนึง่ก็ควรตอบ 

How do you do? เชนกนั 

ตัวอยาง   Jane : “I’d like you to meet Judy. 
Judy  : “This is Joy.” 
Joy   : “How do you do?” 
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Judy : “How do you do?” 
 บางครั้งเพื่อใหการสนทนาดําเนนิไปดวยความเปนมิตร ผูที่ไดรับการแนะนาํตัวควร
กลาวเพิ่มเตมิ เชน 
  I’m glad to meet you. 
  ฉันดีใจที่ไดพบคุณ 
  Glad to know you. 
  ฉันดีใจที่ไดรูจักคุณ 
 

รูปแบบการแนะนําตนเองและผูอ่ืน 
 

Informal Self Introductions  Responses 
- Hi. My name is Robert. 
- Hi, I’m Pat Winston. What’s your name? 
- Hello. My name is Paul. 
- My name is Paul Simon. 

- Hi, I’m Edith. 
- My name is Connie Francis. 
- I’m glad to meet you. I’m Clare. 
- Pleased to meet you. I’m Clare 
- Nice to meet you. 

Formal Self Introductions  Responses 
- I’d like to introduce myself. 
I’m Clark Peterson. (Name/job) 
- May I introduce myself? My name is 
John Smith. (introduce = แนะนาํตัว) 
- Let me introduce myself. John Smith,  
sales manager. 
- First, let me introduce myself. I’m John 
Smith, Dean from London. 

- How are you Mr…? 
- How do you do Mr… 
- It’s a pleasure to meet you. Mr.…  
- It’s very nice to meet you. 
- I’m (very) glad to meet you. 
- I’m delighted / pleased / happy to meet 
you. 
ฉันรูสึกดีใจ / ยินดี / มีความสุข ที่ไดพบคณุ 
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บทสนทนาการแนะนําตนเอง 
1. Situation : Morris is introducing himself to a new girl in his class: 
สถานการณ: มอริสกําลังแนะนําตวัเองกับเพื่อนหญิงคนหนึง่ในหองเรยีน: 
Morris : Hello. I’m Morris Kelly. 
Clare : Hi. I’m Clare Taylor. Glad to 
meet you.  
Morris : I’m glad to meet you, too.  

สวัสดีครับ ผมชื่อ มอริส เคลลี่  
สวัสดีคะ ฉันชือ่ แคล เทเลอร ยินดทีี่ไดรูจักคุณคะ 
ผมก็ยนิดีที่รูจกัคุณเชนกนั 

 
2. Situation: A man begins to talk to a woman at a party: 
สถานการณ: ชายคนหนึ่งเริม่ตนสนทนากบัผูหญิงคนหนึ่งที่งานเลี้ยง 
Man : Hi. My name is Joseph Green.    
I saw you standing alone. May I join 
you? 
Woman : Hello, Mr. Green. It’s nice to 
meet you. My name is Laura Stevens. 
Man : Are you a friend of Jane? 
Woman : Yes, I am. I’ve known her for 
10 years. And you? 

สวัสดีครับ ผมชื่อโจเซฟ กรีน                               
ผมเหน็คุณยืนอยูคนเดียว ผมขอรวมสนทนาดวยนะ
ครับ?  
สวัสดีคะคุณกรีน ยนิดีที่ไดรูจักคุณ                           
ฉันชื่อ ลอรา สตีเวนส 
คุณเปนเพื่อนของเจนหรือ? 
คะ ฉันรูจักเธอมาตั้ง 10 ป แลวคุณละ? 

3. Situation: A girl begins to talk to another girl at a party: 
สถานการณ: ผูหญิงคนหนึ่งเริ่มตนสนทนากับผูหญิงอกีคนทีง่านเลี้ยง 
A : I’m sorry. I don’t think we’ve met.  
B : Oh. My name is Anna Clark. 
A : How do you do. I am Karl Miles.  
B : It’s nice to meet you. 

ขอโทษนะครับ ผมคิดวาเราคงไมเคยพบกันมากอน  
โอ ฉันชื่อแอนนา คลารก  
สวัสดี ผมช่ือคารล ไมล 
ยินดีที่ไดรูจักคุณ (meet = พบ) 
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Informal : Clark is introducing Am, his cousin, to Jim, his friend: 
ไมเปนทางการ: คลารกกําลงัแนะนําแอมที่เปนลกูพี่ลูกนองใหจิมที่เปนเพื่อนไดรูจัก: 
Clark : Oh, Jim, I’d like you to meet Ann, 
my cousin. 
Ann : Hi Jim. I’m glad to meet you.  
Jim : I’m glad to meet you, too.  

ออ จิม ผมอยากแนะนาํคุณใหรูจักแอน 
ลูกพี่ลูกนองของผมเอง 
สวัสดีคะจิม ฉันยนิดีที่ไดพบคุณ 
ผมก็เชนกันครบั 

Formal : Introduce your friend to your uncle at an open house: 
เปนทางการ : แนะนาํเพื่อนใหรูจักลุงของคุณที่บาน 
Sally : Uncle Tom. May I introduce David? 
David is an accountant at the bank. 
 
David : How do you do? I’m glad to meet 
you. 
Uncle Tom: How do you do? I’m glad to 
meet you, too.  
David : Thank you very much. 

คุณลุงทอมคะ หนูขออนุญาตแนะนาํใหรูจกั   
เดวิดหนอยนะคะ? เดวิดเปนพนกังานบัญชใีน
ธนาคารคะ 
สวัสดี ยินดีที่ไดรูจักนะ 
 
สวัสดีครับ ผมก็เชนกันครับ 
 
ขอบคุณนะครับ (ที่ใหโอกาสผมไดรูจัก) 
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 กิจกรรมที่ 1 
That’s  Me 

ลักษณะกจิกรรม  
รายบุคคล 

 
อุปกรณ   

ใบกิจกรรมที ่1  That’s  me 
 
วิธีการ 

1. แจกใบกิจกรรมใหนกัเรียนคนละแผน 
2. นักเรียนเลือกขอความจากชองสี่เหลีย่ม  เติมลงในชองวางของจดหมายใหถกูตอง 
3. ครูและนักเรียนตรวจสอบคาํตอบพรอม ๆ กัน 
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ใบกิจกรรมที่ 1  That’s  me 
 

Name………..…………………………………………. 

คําชี้แจง    จงเติมขอมูลจากชองสี่เหลี่ยมลงในชองวางใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hi!  My  name     is    Victoria  and  
I……………..(1) in  England.  I  

……..…...(2)13  years  old   and  I 
………..(3)  in  the  seconed  class  of  

secodary  school.  I …………(4) two  cats.  
Their  names ……..…….. (5) Jump  and  

Jamp.  I  ………….(6) football and  
English.  My  favorite  footballer 
……………(7) David  Beckham. 

am        am       are      have got        is      is     like       live 

เฉลย 
1. live   2. am 
3. am  4. have  got 
5. are  6. like 
7. is 
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กิจกรรมที่ 2 
My  friends 

ลักษณะกจิกรรม  
รายบุคคล 

 
อุปกรณ   

ใบกิจกรรมที ่2 My  friends 
 

วิธีการ 

1. แจกตารางขอมูลใหนกัเรียนแตละคน 
2. นักเรียนแตละคนพูดสัมภาษณขอขอมูลจากเพื่อนจํานวน 2 คน 

 ตัวอยางเชน 
 Job : What  is  your  name? 
 Bob : My  name  is  Bob. 
 Job : How  old  are  you? 
 Bob : I  am  12  years  old.  
 Job : Where are you from? 
 Bob : I am from Kanchanaburi. 

3. นักเรียนเขียนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณลงในตารางขอมูลที่แจกใหจนครบ 
4. ตรวจคําตอบโดยครูถามนกัเรียนที่ไปสัมภาษณเพื่อนและครูถามเพื่อนที่ถูก

สัมภาษณวาขอมูลที่ใหตรงกนัหรือเปลา  ถาหากตรงกนัถอืวาถกูตอง 
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ใบกิจกรรมที่ 2   My  friends 
 

คําชี้แจง     ใหนกัเรียนสมัภาษณเพื่อนในชั้นเรียนจาํนวน  2  คนและเติมขอมูลใหสมบูรณ 
 

Information Student 1 Student 2 
Name   
Age   
Hobby   
Home town   
Favorite  food   
Favorite  animal   
Favorite subject   

 

Name………..…………………………………………. 
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เกม  Values  Topics 
ลักษณะกจิกรรม  

 กลุมเล็ก  (กลุมละ  5  คน) 
 

อุปกรณ   
Board  Game  จํานวน  6  ชุด 
เบี้ยสีตาง ๆ เทากบัจํานวนผูเลนกิจกรรม 
ลูกเตาเทากบัจํานวนกลุมนกัเรียน 

 
วิธีการ 

1. นักเรียนนัง่เปนกลุม ๆ ละ  5 คน 
2. นักเรียนแตละกลุมจะได  Board game  กลุมละ  1 แผน  ลูกเตา  1 ลูก  และเบี้ย

คนละ  1 เบี้ย 
3. นักเรียนเริ่มเลน  โดยการผลัดกันทอดลูกเตา  นักเรยีนคนที่ไดแตมมากที่สุดจะ

เปนผูเลนคนแรก  คนที่ไดคะแนนรองลงไปจะเปนคนเลนตอไปตามลําดับ 
4. นักเรียนจะเดนิเบี้ยตามแตมที่ทอดลกูเตาไดตั้งแตจุดเริ่มตน     ถาเบี้ยหยุดที่ใด

นักเรียนตองตอบเกี่ยวกับประโยคนัน้ ๆ  เชน  เบีย้หยุดที่คําวา “Your  Pet”  นักเรียนจะตองพูด
เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงของตนอยางนอย  1 ประโยค 

  ตัวอยาง 
- I love my pet very much. 
- A cat is my favorite pet. 

5. ถาเบี้ยหยุดทีช่อง “Free Question” ใหนกัเรียนคนถัดไป (จะขวาหรอืซายตามที่
ตกลง)  ตั้งคําถามโดยใช  Wh-question  เชน  When did you start studying English ?  ใหผูเลน
ตอบ  ถาผูเลนไมตอบตองใหเหตุผลวาทาํไมไมตอบ  เชน 

  I can’t hear you.  หรือ  I don’t understand your question. 
6. หลังจากตอบคําถามแลวใหเปลี่ยนผูเลนเปนคนตอไป 
7. ถาผูเลนเดินเบี้ยไปถึงชองสดุทาย  คือ Start  again  จะตองเริ่มที่จุดเริ่มตนใหม 
8. การเดินจะดําเนินตอไปจนมีผูเลนเบี้ยไปถึงชอง  A Lucky Day  ผูนั้นจะเปนผูชนะ 
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Values  Topics 
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กิจกรรมที่ 3 
The  James’  Family  Tree 

ลักษณะกจิกรรม  
กลุมเล็ก  (กลุมละ  6  คน) 

 
อุปกรณ   
 ใบกิจกรรมที ่3  The  James’  Family  Tree  

 บัตรขอมูล  The James’ Family  

วิธีการ 
1. นักเรียนแบงกลุม  5 กลุม ๆ ละ  6 คน  โดยจับฉลากชื่อทีมฟุตบอล  ไดแก  

Arsenal,  Chealsea,  Liverpool,  Bacelona  และ  Real  madrid  ซึ่งนักเรียนทีจ่ับฉลากชื่อทมี
ฟุตบอลที่เหมอืนกนัจะอยูกลุมเดียวกนั  แตงตั้งประธานและเลขานุการกลุม 

2. นักเรียนศึกษาบัตรขอมูลคนละ 1 ใบ  และศึกษาแผนภูมิ  Family  Tree  สําหรับ
เติมใหกลุมละแผน 

3. สมาชิกกลุมนัง่รอบโตะ  สมาชิก  1 คนทาํหนาที่เปนเลขานุการและรับผิดชอบใน
เร่ืองเติมขอความลงในแผนภูมิ  Family  Tree   

4. นักเรียนแตละคนพูดขอมูลทีต่นเองมีอยูใหเพื่อนฟง  และใหเติมชื่อหรือขอมูลใน 
Family  Tree  ที่ขาดหายไปลงในแผนภูม ิ Family  Tree  ใหครบ 

5. ตรวจคําตอบแบบปากเปลาหรืออาจเขยีนแผนภูมิ  Family  Tree  บนกระดาน
แลวใหผูเรียนมาเติมขอความใหสมบูรณ 
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ใบกิจกรรมที่ 3 The  James’  Family  Tree 
 
คําชี้แจง   นักเรียนอานบัตรขอมูล  The  James’  Family  Tree  แลวเติมขอมูลลงในชองวางให
ถูกตอง 

The James’ Family Tree 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัตรขอมูล  The James Family 

accountant 

เฉลย 

Row 1 : Douglas,  Sylvia 
Row 2 : Sally,  Mark,  David,  Anne,  Peter,  Nina 
Row 3 : nurse,  electrician,  accountant,  editor,  teacher,  doctor 
Row 4 : Amanda,  Bob (or  Tom),  Tom (or  Bob),  Joanna (or Rebecca),  Rebecca  

(or Joanna) 

Group............................................................
....... 
1...............................................................................
2...............................................................................
3...............................................................................
4...............................................................................
5...............................................................................
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บัตรขอมูล The James’ Family 

ที่มา : วัตสัน-โจนส  ปเตอร,  Grammar Games and Activities for Teachers  ฉบับภาษาไทย,  
แปลโดย  มัลลิกา  พงศปริตร  และศรีภูมิ  อัครมาส (กรุงเทพฯ : เพยีรสัน  เอ็ดดูเคชั่น  อินโดไชนา,  
2544), 84. 

1. Tom’s  grandfather  is  called  Douglas. 
2. Sally’s  husband  is  an  electrician. 
3. Anne  has  two  boys. 
4. Rebecca  is  Amanda’s  cousin. 
1. The  editor  is  married  to  David. 
2. Mark  is  Amanda’s  father. 
3. Joanna  and  Rebecca  are  sisters. 
4. Douglas  has  two  sons  and  a  daughter. 
1. Joanna’s  father  is  a  teacher. 
2. Sylvia  is  a  grandmather. 
3. Nina  is  Peter’s  wife. 
4. Mark  is  Sylvia’s  son-in-law. 
1. Amanda’s  mother  is  a  nurse. 
2. Peter  has  two  daughters. 
3. Sylvia’s  daughter-in-law  is  a  doctor. 
4. David  and  Peter  are  brothers. 
1. Sally  is  Bob’s  aunt. 
2. One  of  Peter’s  nephews  is  called  Bob. 
3. David  married  Anne. 
4. Amanda  is  an  only  child. 
1. Peter  is  Sylvia’s  son. 
2. Sally  has  two  brothers. 
3. The  accountant  is  called  David. 
4. Bob  and  Tom  are  brothers. 
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แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 

คําชี้แจง   จงพูดแนะนําตัวเองหนาชัน้เรียนในหัวขอดังนี ้
1. พูดแนะนําเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว   

 
แบบประเมินทักษะการพดูกิจกรรมที่ 2 

เลขที ่ ชื่อนักเรียน คะแนนประเมนิ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

................................................ผูประเมนิ 
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แผนการจัดกจิกรรมที ่3 
เรื่อง  Asking-Giving  Information 

สาระสําคัญ 
 การพูดขอขอมูลและการใหขอมูลเปนการใชภาษาเพื่อใหคนอืน่เขาใจ นกัเรียนจะตอง  
เขาใจคําศัพท  สํานวน  แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม  และการออกเสียงที่ถกูตอง  ซึ่งจะทาํให
การใชภาษาในเรื่องดังกลาวเปนไปอยางถูกตอง  
 
จุดประสงค 
 นักเรียนสามารถพูดขอขอมูลและใหขอมูลเกี่ยวกับเวลา  บุคคล  อาชีพและสัตวได 
 
เนื้อหา 

 Asking  for & giving  information  about :- 
• Time  
• Jobs 
• Animals 
• People 

แนวการจัดกจิกรรม 
1. ทบทวนความรูในเรื่องที่ไดเรียนมา  โดยการเลนเกม Hot potato   
2. ครูชี้แจงใหนักเรียนทราบถงึจุดประสงคการเรียนรูตามแผนการจัดกจิกรรม 
3. นักเรียนฟงแถบบันทกึเสียงการสนทนาการใหขอมูล เร่ือง การสอบถามขอมูล   

และจับคูพูดตามบทสนทนาเรื่องเวลาและสลับกัน  
4. นักเรียนศึกษาใบความรูที ่ 1 เร่ือง  เวลา  และครูอธิบายวธิีการอานเวลาตางๆ 

โดยนาํนาฬกิาจําลองมาแขวนไวทีก่ระดาน  และใหนกัเรียนออกมาหมุนเข็มนาฬกิาหรือครูหมนุ
เข็มนาฬิกาและถามนักเรียนทีละคน 

5. นักเรียนเลนเกม What’s the time bingo เกี่ยวกับเวลา  โดยครูจะเปนคนบอก
เวลา  ใครสามารถขีดเวลาที่ครูระบุไดครบทุกชองใหรองวา Bingo  และนํามาตรวจสอบวาถกูตอง
หรือไม  ถาถกูตองทุกชองถือวาเปนผูชนะ 
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6. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ  4 คน  ใหทาํกิจกรรมที่ 1  เร่ือง  Guess !  โดยนักเรียนแต
ละกลุมทายอาชีพของคนหรือลักษณะของสัตวทีเ่พื่อนกาํลังอธิบายวาสิ่งนัน้คือใครหรืออะไร  กลุม
ไหนทายไดถกูตองมากที่สุดเปนฝายชนะ 

7. นักเรียนทาํกิจกรรมที่ 2  เร่ือง  Sherlockholm  โดยนักเรียนแตละคูอานปาย
ประกาศจับผูรายพรอมทั้งพจิารณาผูตองสงสัย  5 คน  จากภาพที่ตดิไว  แลวเขียนคําตอบลงใน
กระดาษแลวใสลงในกลองรบัคําตอบ 

8. นักเรียนทาํใบกิจกรรมที่ 3  เร่ือง  People  โดยนักเรียนพดูขอขอมูลจากเพื่อนแลว
นําขอมูลที่ไดมาเติมลงในชองวางที่หายไปใหครบ 

9. นักเรียนทาํกิจกรรมที่ 4  เร่ือง  Find  The  Differences.  โดยนกัเรียนแตละคูพูด
ลักษณะของการกระทาํของบุคคลในแตละแฟลตวากําลังทาํอะไร   สลับกันไป  เพื่อหาการกระทํา
ของบุคคลในแฟลตที่แตกตางกนัใหครบ 

10. นักเรียนสงตวัแทนกลุมออกมาแสดงผลงานหนาชัน้ 
11. นักเรียนทาํแบบทดสอบยอยหลังจัดกจิกรรม 

สื่อในการจัดกิจกรรม 
1. ใบความรูที ่1 เร่ือง  เวลา 
2. นาฬิกาจําลอง 
3. บทสนทนาเรื่องเวลา 
4. เกม  Hot  Potato 
5. เกม  What’s the time bingo 
6. กิจกรรมที ่1 เร่ือง  Guess !  
7. กิจกรรมที ่2 เร่ือง  Sherlockholm 
8. กิจกรรมที ่3  เร่ือง  People 
9. กิจกรรมที ่4  เร่ือง  Find  The  Differences. 
10. แถบบันทกึเสยีงการสนทนาการใหขอมูล เร่ือง การสอบถามขอมูล 
11. แบบทดสอบยอยหลังจัดกิจกรรม 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
 4  ชั่วโมง 
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การวัดผลและประเมินผล 
1. ส่ิงที่ตองประเมิน 

1.1 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
1.2 พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 

2. เครื่องมือ/วธิีการประเมิน 
2.1 แบบทดสอบยอยหลังจัดกิจกรรม 
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
คําชี้แจง   จงทําเครื่องหมาย    ลงในชองพฤตกิรรมที่สังเกตได 

พฤติกรรม 
การใหความ
รวมมือในการ
ทํากจิกรรม 

ความมี
ระเบียบวนิัย 

 
ความซื่อสัตย ความตรงตอ

เวลา 

 
 

รวม 

 
 

เลขที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

ระดับคุณภาพ 
3  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้นมากกวา  3 คร้ัง 
2  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  2-3 คร้ัง 
1  คะแนน หมายถงึ  นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  1  คร้ังหรือไมปรากฏ 

เกณฑการประเมินผลรวม 
 9-12   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับดี 
 5-8   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับปานกลาง
 1-4   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับตํ่า 
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ใบความรูที่ 1 เร่ือง  เวลา 

 

การถามเวลามีสํานวนตางๆ ดังนี ้
1. What time is it? 
2. What time do you have? 
3. What does your watch say? 
4. Do you have time? 
5. Do you have a watch? 
6. Would you tell me the time please? 
7. Could you tell me the time please? 

การบอกเวลามีสํานวนตางๆ ดังนี ้
1. การบอกเวลาเปนชั่วโมงที่ไมมีเศษนาท ี เชน  เวลาเกานาฬิกาตรง  จะบอกดังนี ้

 It’s nine o’clock. 
 It’s nine o’clock sharp. 
 It’s nine o’clock on the dot. 
 It’s just nine o’clock. 
 It’s exactly nine o’clock. 

2. การบอกเวลาที่มีเศษและเขม็นาฬิกา (เข็มยาว) อยูระหวางเลข 12-6 ใชคําวา 
past (แบบอังกฤษ) หรือ after (แบบอเมริกา)หลงัคําบอกนาทีแลวตามดวยชัว่โมง เชน 

 It’s twenty (minutes) past nine.  
 It’s twenty (minutes) past nine. 
3. การบอกเวลาที่มีเศษนาทีและเข็มบอกนาทีอยูระหวางเลข 6-12 จะใชคําวา to 

(แบบอังกฤษ) หรือ of  (แบบอเมริกา)  หลังคําบอกนาทีแลวตามดวยเวลาที่จะถึงมีความหมายวา 
อีก........นาท ีจะถึงเวลา...........  เชน 

 It’s five minutes to eight. (=7.55) 
 It’s five minutes of eight. (=7.55) 
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4. ถาเปนชั่วโมงเต็มๆ จะมีคําวา o’clock  ไวทายประโยค เชน 
 It’s two minutes o’clock. (=2.00) 

  5. คําตอไปนี้ใชแทนกันได 
  15  minutes =  a quarter 
  30  minutes =  half 
 6. การบอกเวลาแบบการนับจํานวน  มวีิธีบอกดังนี ้

   It’s ten oh five. (10.05) 
   (o = อานวา โอ อานแบบนี้เมื่อคําบอกนาทีไมถึงสิบ) 

   It’s ten ten. (10.10) 
   (ถาคําบอกนาทีตั้งแต 10 เปนตนไป  ใหอานจํานวนทีละคู) 

   It’s seven hundred hours. (07.00) 
   (อานเปนจํานวนรอย  ถาหลงัชั่วโมงไมมีเศษนาที)  
 7. การบอกเวลาในวงทหารและตารางเวลาเครื่องบิน หรือตารางการเดินทางเวลา
ตั้งแตบายโมงจะเปน 13.00-24.00 โดยไมตองใช  a.m.  หรือ p.m.  กํากับ  และบอกเวลาเปน
จํานวนรอย เชน 
   24.00 = twenty-four hundred hours. 
   13.10 = Thirteen hundred and ten. 
   06.25 = six hundred and twenty-five. 
  8. การใช  a.m. และ p.m. 
   a.m. อานวา  เอเอ็ม    หรือ   in the morning. (เวลาเชา) 
   p.m. อานวา  พีเอ็ม    หรือ   in the afternoon.   (เวลาบาย) 
      in the evening. (เวลาเยน็) 
      at night. (เวลากลางคนื) 
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บทสนทนาเรือ่งเวลา 
 

Student A Student B 
What time is it? It’s 9.00 a.m.  หรือ  It’s nine o’clock in the 

morning. 
Do you have time? It’s 3.20 p.m.  หรือ  It’s twenty minutes past 

three in the afternoon. 
Excuse me, What time is it now?  
What time is the bus going downtown?  
Yes,  Thank you very much. 

It’s 6.15.  หรือ  It’s a quarter past six.  
6.30.  หรือ  It’s half past six. 
You’re welcome. 

Hello,  National Museum, may I help you?  
 
We open from 9 a.m. to 5 p.m. o’clock.  
No, sir.  
We close on national holiday. 

Excuse me, what time does the museum 
open?  
Do you close on Sunday?  
Well?  When do you close?  
I see.  Thank you very much. 
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เกม  Hot potato 
ลักษณะกจิกรรม  

กลุมใหญ 
 

อุปกรณ   
 กลองของขวญัขอคําถาม 
 แถบประโยค 

วิธีการ 
1. นักเรียนนัง่เปนวงกลม 
2. นําขอคําถามที่ผนกึเปนกลองของขวัญใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งถือไวเปน

จุดเริ่มตน 
3. เปดเพลงไปเรือ่ย ๆ นักเรยีนสงตอขอคําถามกลองของขวัญใหเพื่อนนกัเรียนคน

ถัดไป  ครูหยดุเทป  นักเรียนคนใดถือกลองของขวัญไว  คนนัน้ตองแกะขอคําถามนั้นออกมา  อาน
คําถามแลวตอบคําถามนัน้ ๆ 

 ตวัอยางเชน 
 Q   : What’s your name? 
 S 1 :  My name is  Berkfa  Srithong. 

 Q   : How old are you? 
 S 2 :  I’m 13 years old. 

4. ทําอยางนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งในกลองของขวัญหมดคําถาม 
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แถบประโยค 
1. What’s your name? 
2. How old are you? 
3. Where are you from? 
4. What does your father do? 
5. What’s your favorite food? 
6. What’s your favorite animal? 
7. What’s your favorite sport? 
8. What’s your sister’s name? 
9. Where do you live? 
10. When were you born? 
11. How much do you weigh? 
12. How tall are you? 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
233 

 

เกม What’s the time bingo 
ลักษณะกจิกรรม  

รายบุคคล 
 

อุปกรณ   
บัตรตารางรูปนาฬิกา   20  บัตร 
บัตรบอกเวลา  20  บัตร  

 
วิธีการ 

1. แจกบัตรใหนกัเรียนคนละแผน  ใหเวลานักเรียนดูรายละเอียด 2-3 นาทีกอน     
ลงมือเลน 

2. นําบัตรสี่เหลีย่มเล็ก ๆ 20 บตัรของครูใสในกลอง  สุมหยิบออกมาทีละแผน  โดย
นักเรียนแตละคนเรียงตามลาํดับเลขที่เปนคนถามวา  What time is it ? หรือ  Could you tell me 
the time please ?  และครูบอกเวลาโดยพูดวา  It’s five past two.  It’s half past eight. ฯลฯ  
หรืออาจทาํเปนบทสนทนาระหวางนักเรียนกับครู   โดยนักเรียนผลดักันถามครูวา  What’s the 
time ?  เมื่อครูสุมหยิบบัตรขึ้นมาก็จะตอบวา  It’s twenty to seven.  เปนตน  กอนจะนาํการด       
ส่ีเหลี่ยมไปไวที่ “master  board”  ถานักเรยีนมีบัตรรูปนาฬกิาทีบ่อกเวลาตามนัน้  กท็ํา
เครื่องหมายกากบาททายรปูนั้น 

3. เลนเชนนี้ไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งมนีักเรียนคนหนึง่ทาํเครื่องหมายกากบาทบนรูป
นาฬิกาจนหมดแลวตะโกนวา บงิโก 

4. ตรวจสอบโดยใหนักเรียนบอกเวลาจากรูปแตละรูปที่ตนขีดกากบาทออก  หรือ
อาจใหนักเรียนคนอืน่ชวยตรวจสอบ   
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บัตรตารางนาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : วัตสัน-โจนส  ปเตอร, Grammar Games and Activities for Teachers  ฉบับภาษาไทย, 
แปลโดย  มัลลิกา  พงศปริตร  และศรีภูมิ  อัครมาส (กรุงเทพฯ : เพียรสัน  เอ็ดดูเคชั่น  อินโดไชนา,  
2544),  36. 
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1:00 1:20 2:05 2:50 3:15 
3:45 4:10 4:35 5:25 5:55 
6:30 6:40 7:00 7:15 8:30 
9:25 9:35 10:00 11:55 12:35 

 
 

ที่มา : วัตสัน-โจนส  ปเตอร,  Grammar Games and Activities for Teachers  ฉบับภาษาไทย, 
แปลโดย  มัลลิกา  พงศปริตร  และศรีภูมิ  อัครมาส (กรุงเทพฯ : เพยีรสัน  เอ็ดดูเคชั่น  อินโดไชนา,  
2544),  37. 
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กิจกรรมที่ 1 
Guess !  

ลักษณะกจิกรรม  
กลุมเล็ก  (กลุมละ 5 คน) 

 
อุปกรณ   

บัตรคําอาชีพ,  สัตว 
 

วิธีการ 
1. แบงนักเรยีนออกเปน  6 กลุม ๆ ละ 5 คน   
2. นักเรียนแตละกลุมออกมาจบับัตรอาชีพตาง ๆ และลักษณะของสัตว    โดยหาม

ใหนักเรียนที่อยูกลุมอ่ืนเหน็บัตรของกลุมตนเอง    
3. นักเรียนแตละกลุมชวยแตงประโยคที่เกี่ยวกับอาชพีตาง ๆ และลักษณะของสัตว 
4. ใหตัวแทนของแตละกลุมออกมาหนาชัน้และพูดใหขอมลูเกี่ยวกับลักษณะของ

บุคคลหรือสัตว 
5. ใหนักเรียนที่เหลือจากกลุมนั้นทายวาเขามีอาชีพอะไรหรือลักษณะของสัตวอะไร      

นักเรียนกลุมไหนตอบถกูใหนักเรียนที่ออกมาพูดใหขอมูลบอกวา Yes หากตอบไมถกูใชคําวา  No 
6. กลุมไหนที่ตอบถูกจะได 1 คะแนน  และถาหากออกมาพูดทุกกลุมแลวรวม

คะแนน  กลุมไหนไดมากที่สุดเปนฝายชนะ 
  ตัวอยางเชน 

Group A : I am not big. 
Group C : It’s a dog. 
Group A : No,  I like to sleep. 
Group B : It’s a pig. 
Group A : No,  I like to eat fish and rat. 
Group D : It’s a cat. 
Group A : Yes,   It’s a cat. 
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บัตรคํา 

BAT BEE  BIRD BEAR 
BUFFALO CAT DOG ELEPHANT 

FISH GIRAFFE HORSE LION 
MONKEY PIG RAT SNAKE 
TIGER ZEBRA ACTOR  ARTIST 

BANKER BOXER COOK DOCTOR 
DRIVER FARMER NURSE POLICE 

POSTMAN TEACHER SINGER SOLDIER 
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กิจกรรมที่ 2  
Sherlockholm 

ลักษณะกจิกรรม 
 รายบุคคล (คู) 
 
อุปกรณ 
 ปายประกาศจับ A,  B,  C 
 บัตรภาพผูราย 
 กระดาษคําตอบ 
 กลองรับกระดาษคําตอบ 
 
วิธีการ 

1. นักเรียนจับคู  ครูแจกกระดาษคําตอบใหคูละ  1 แผน 
2. ครูติดปายประกาศจับผูราย  3 คน  บนแผนปาย 
3. ติดรูปผูตองสงสัย  5 คน  บนแผนปายเดยีวกันหรือใกลเคยีงกนั 
4. นักเรียนแตละคูอานปายประกาศพรอมทัง้พิจารณาผูตองสงสัย  5 คน  จากบัตร

ภาพ 
5. เมื่อนักเรยีนสามารถเดาตัวผูรายทัง้  3 คนไดแลว  ใหตอบลงในกระดาษคําตอบ

แลวสงลงในกลองรับกระดาษคําตอบ 
6. ครูและนักเรียนตรวจรายชื่อผูที่ตอบถูกตอง  และติดประกาศใหทราบ  พรอมทั้ง

เฉลย 
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ปายประกาศจับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร, กรมวิชาการ,  กิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษ  ระดับมธัยมศึกษา  
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.),  203-204. 

WANTED                                  A 
Wild Gang 

 This man is short, thin and ugly.  He is 1.75 m. tall.  He has 
long black hair.  His name is “Hiam” and his surname is Jompod.  
He lives in northern part.  He has a short jacket and black shoes.  
He always wears dark eye-glasses.  He is wild and dangerous.  He 
goes into people’s homes and takes their money. 

WANTED                                  B 
Fierce Kamram Ra - Awong 

 Kamram is from Chantaburi, Thailand.  He is short and fat. He 
has a round face and short black hair. He  is 1.68 m. tall.  He has a 
white jacket and blue jeans.  He has white shoes.  He is very 
dangerous. The police want to ask him some questions. 

WANTED                                  C 
Dangerous Sing Parab 

 Sing Parab is very tall and thin.  He is 1.95 m. tall.  He is short 
curly hairs. He is a fisherman.  He has an old jacket and jeans.  He 
has old black shoes.  He smokes a lot.  He is very dangerous.  The 
police want to know where he is. 
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บัตรภาพผูตองสงสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร, กรมวิชาการ,  กิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษ  ระดับมธัยมศึกษา  
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.),  204. 
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กระดาษคําตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
 

 

 
WANTED   PICTURE 

A   ……………………….. 
 
B   ……………………….. 
 
C   ……………………….. 

 
 
Detective Group…………………. 

 
Name…………………………………………… 
 
Name…………………………………………… 

 
WANTED   PICTURE 

A   …………5…………….. 
 
B   …………1…………….. 
 
C   …………3…………….. 

 
Detective Group…………………. 

 
Name…………………………………………… 
 
Name…………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 3 
People  

ลักษณะกจิกรรม  
รายบุคคล (คู) 

 
อุปกรณ   

ใบกิจกรรมที ่3  People 
แถบประโยค People 

 
วิธีการ 

1. นักเรียนจับคูกนั   โดยนักเรยีนคนหนึง่ไดรับขอมูล   People  และอีกคนหนึ่งไดรับ  
ใบกิจกรรมที ่3 People หลงัจากนัน้  นกัเรียนศึกษาขอมูล People และใบกิจกรรม 

2. นักเรียนที่ไดรับขอมูล  People  พูดใหขอมูลกับเพื่อนทีไ่ดรับใบกิจกรรม     โดย
นักเรียนที่ไดรับขอมูล People หามชีท้ี่ตารางของเพื่อน 

3. นักเรียนที่ไดรับใบกิจกรรม   เขียนขอมูลทีไ่ดจากเพื่อนลงในใบกิจกรรม 
4. นักเรียนคูไหนเสร็จกอน  ใหนํามาตรวจสอบถาหากถูกตองเปนฝายชนะ 
5. ครูเขียนตาราง People บนกระดานและเฉลยพรอมกนั 
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ใบกิจกรรมที่ 3  People 

คําชี้แจง    นกัเรียนอานขอมูล  People  แลวเติมขอมูลลงในชองวางใหถูกตอง 
  

R
ig

ht
 

……
……

 

……
……

 

……
……

 

……
……

 

……
……

 

Wh
ite

 

……
……

 

……
……

 

……
……

 

……
……

 

……
……

 

……
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Sp
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……
……

 

……
……

 

……
……

 

 

……
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……
……
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t 
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L
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Pe
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Name 1………..………………………………………….  

2………..………………………………………….
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แถบประโยค  People 
1. The German lives next to the white house. 
2. The man in the yellow house drinks milk. 
3. The man with a mouse lives next to the man with a cat. 
4. The Englishman lives in the first house on the left. 
5. The man in the white house drinks orange juice. 
6. The Italian lives in a blue house. 
7. The yellow house is on the right of the white house. 
8. The Frenchman has got a dog. 
9. The man in the red house has got a cat. 
10. The man in the middle house drinks tea. 
11. The Spanishman drinks cola. 
12. The Italianman lives next to the green house. 
13. The man with a horse drinks tea. 
 So, who drinks coffee?  And who has got a fish? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
Nationality   : English,  Spanish,  Italian,  French,  German 
Color of house  : red,  green,  blue,  white,  yellow 
Pet  : cat, mouse,  horse,  dog,  fish 
Drink : coffee,  cola,  tea,  orange juice,  milk 
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กิจกรรมที่ 4 
Find  The  Differences 

ลักษณะกจิกรรม  
รายบุคคล  (คู) 

 
อุปกรณ   

ใบงาน  Student A 
ใบงาน  Student B 

 
วิธีการ 

1. แบงนักเรยีนในชั้นออกเปนคู  A และ B  แจกใบงานใหตรงกับนักเรียน 
2. นักเรียนหนัหนาเขาหากนั  ระวังอยาใหคูของตนเหน็ใบงานที่อยูในมอื 
3. นักเรียนศึกษาตารางภาพของบุคคลแตละแฟลตกําลงัทาํอะไร 2-3 นาที   
4. นักเรียนแตละผลัดกันพูดเพือ่ขอขอมูลวาบุคคลในแตละแฟลตกําลงัทําอะไร  โดย

มีภาพของบุคคลในแฟลตทัง้หมด  20 แฟลต  และมีการกระทาํที่แตกตางกนั  8 แฟลต 
 ตัวอยางเชน 
 What’s the (man, boy, woman, girl, people, etc.) doing in flat (20)? 
 Is the (man, woman, dog, etc.) in flat (20) (reading a newpaper)? 
 Is the (man, woman, dog, etc.) in flat (20) (doing the washing-up)? 

5. เมื่อนักเรยีนแตละคูหาแฟลตของบุคคลที่กระทาํแตกตางกนัไดครบแลว   นาํ
รูปภาพทัง้  2  มาเปรียบเทียบกัน  คูไหนหาภาพที่แตกตางกนัครบถูกตองและเร็วทีสุ่ดถือวาชนะ 
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Student A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : วัตสัน-โจนส  ปเตอร,  Grammar Games and Activities for Teachers  ฉบับภาษาไทย,  
แปลโดย  มัลลิกา  พงศปริตร  และศรีภูมิ  อัครมาส (กรุงเทพฯ : เพยีรสัน  เอ็ดดูเคชั่น  อินโดไชนา,  
2544), 88. 
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Student B 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ที่มา : วัตสัน-โจนส  ปเตอร,  Grammar Games and Activities for Teachers  ฉบับภาษาไทย,  
แปลโดย  มัลลิกา  พงศปริตร  และศรีภูมิ  อัครมาส (กรุงเทพฯ : เพยีรสัน  เอ็ดดูเคชั่น  อินโดไชนา,  
2544), 89. 
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แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

คําชี้แจง  จงจับคูรูปภาพและขอความทีม่ีความหมายใหถูกตอง 

 
..........1. It’s three o’clock. 
 
..........2. It’s nine o’clock. 
 
..........3. It’s one oh five. 
 
..........4. It’s haft past three. 
 
..........5. It’s a quarter to eleven. 
 
..........6. They are the person who work on the farm. 
 
..........7. She’s a grown-up girl. 
 
..........8. She’s a person who teachs. 
 
..........9. He’s a person who helps people stay healthy.  
  They also help sick people get well. 
 
..........10. It’s an animal that usually lives on a farm and gives milk. 
 

Name………..…………………………………………. 
เฉลย 
1. e     2.  a      3.  f     4.  j     5.  i     
6.  g      7.  h    8.  c     9.   d    10.  b 

a.

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

j.  

i.    10 : 45 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
เรื่อง  Asking  for  Direction 

สาระสําคัญ 
 การอานและการบอกสัญลักษณไดอยางถกูตองสามารถทําใหผูอานและผูที่ไดฟง
สามารถกระทาํสิ่งตาง ๆ ไดถูกตอง  และการบอกทิศทาง  เปนการชวยเหลือใหผูฟงสามารถไปถงึ
จุดหมายปลายทางไดอยางถูกตอง 
 
จุดประสงค 
 นักเรียนบอกความหมายเครือ่งหมายตาง ๆ ไดถูกตอง 
 นักเรียนสามารถบอกทิศทางไดถูกตอง 
 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําทิศทางและไปสูเปาหมายไดอยางถูกตอง 
 
เนื้อหา 

- Places/Map 
- Direction 
- Location 
- Symbols 

 
แนวการจัดกจิกรรม 

1. ครูชี้แจงใหนักเรียนทราบถงึจุดประสงคการเรียนรูตามแผนการจัดกจิกรรม 
2. นักเรียนฟงแถบบันทกึเสียงการสนทนาการสอบถามทาง 
3. นักเรียนศึกษาใบความรูที ่ 1 เร่ือง สัญลักษณ   และเลนเกมบอกชือ่สัญลักษณ  

โดยกลุมไหนสามารถใหสัญลักษณตาง ๆ ไดถูกตองมากที่สุดเปนฝายชนะ 
4. นักเรียนศึกษาใบความรูที ่2 เร่ือง  การถามทิศทาง   
5. นักเรียนจับคูกบัเพื่อนฝกพูดตามบทสนทนาการถามทิศทางในสถานการณตาง ๆ 
6. นักเรียนทาํกิจกรรมที่ 1 เร่ือง Trace the route.  โดยนกัเรียนแตละคูจะตองพูดถงึ

สถานทีท่ี่คูของตนเองจะเดนิไปเปนภาษาอังกฤษ  และพูดไปจนถงึจดุหมายที่ตองการใหถกูตอง 
7. นักเรียนทาํใบกิจกรรมที ่2 เร่ือง  Up,  Down,  Left,  Right.  โดยนักเรียนแตละคู

พูดใหขอมูลเพื่อนเดนิตามตารางที่ตนเองม ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
250 

8. นักเรียนทาํใบกิจกรรมที ่ 3 เร่ือง Animal Keeper  โดยนักเรียนแตละคนจะไดรับ
ขอมูล  แผนผังสวนสัตว และบัตรภาพสัตว  นกัเรียนตัดภาพและติดภาพลงในตําแหนงที่ขอมูล
กําหนดไว 

9. นักเรียนทาํกิจกรรมที่ 4 เร่ือง  Wandering  Tourists  โดยครูและนักเรยีนจัด
สถานการณจาํลอง  สมมติหองเรียนเปนสถานทีท่องเทีย่ว   

10. นักเรียนทาํแบบทดสอบยอยหลังจัดกจิกรรม 
 
สื่อในการจัดกิจกรรม 

1. ปายสัญลักษณตางๆ 
2. เกมบอกชื่อสัญลักษณ 
3. กิจกรรมที ่1  เร่ือง Trace the route 
4. กิจกรรมที ่2  เร่ือง  Up,  Down,  Left,  Right 
5. กิจกรรมที ่3  เร่ือง  Animal Keeper 
6. กิจกรรมที ่4  เร่ือง  Wandering  Tourists   
7. ใบความรูที ่1 เร่ือง  สัญลักษณ 
8. ใบความรูที ่2 เร่ือง  การถามทิศทาง 
9. แถบบันทกึเสยีงการสนทนาการสอบถามทาง 
10. แบบทดสอบยอยหลังจัดกิจกรรม 

 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
 4  ชั่วโมง 
 
การวัดผลและประเมินผล 

1.  ส่ิงที่ตองประเมิน 
1.1 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
1.2 พฤตกิรรมการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 

2.  เครื่องมือ/วธิีการประเมิน 
2.1 แบบทดสอบยอยหลังจัดกิจกรรม 
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
คําชี้แจง   จงทําเครื่องหมาย    ลงในชองพฤตกิรรมที่สังเกตได 

พฤติกรรม 
การใหความ
รวมมือในการ
ทํากจิกรรม 

ความมี
ระเบียบวนิัย 

 
ความซื่อสัตย ความตรงตอ

เวลา 

 
 

รวม 

 
 

เลขที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

ระดับคุณภาพ 
3  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้นมากกวา  3 คร้ัง 
2  คะแนน หมายถงึ นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  2-3 คร้ัง 
1  คะแนน หมายถงึ  นักเรียนมพีฤติกรรมนั้น  1  คร้ังหรือไมปรากฏ 

เกณฑการประเมินผลรวม 
 9-12   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับดี 
 5-8   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับปานกลาง
 1-4   คะแนน หมายถงึ มีระดับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในระดับตํ่า 
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ใบความรูที่ 1  
 

สัญลักษณ 
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ใบความรูที่ 2  
 

การถามทิศทาง  ( Asking for direction ) 
การถามทิศทาง  ( Asking for direction )  

1. Excuse me.Can you tell me  how to get to……….  
2. Excuse me,  can   you  tell me how I can get to ......... 
3. Excuse me,  can   you  tell me  the way to………… 
4. Excuse me,  can   you  tell me where the ............. is ? 
5. Excuse me, is this the way to  ........................ 
6. Excuse me, where is  .......................... 
8. Excuse me , how do I get to ........................... 
9. Excuse me, do you know where  .......................... 
10. I'm trying to find  .......................... 
11. Is this the way to .................... 
12. Which way is ................ 
13. Excuse me . Can you direct me the way to ............... 
14. Could you tell me where .......is ,please ? 
15. Which bus do I take for Siam Square? 
16. Which train do I take for Phuket? 

 การบอกทิศทางทีส่ามารถเดินไปถึงได  เชน 
 Go down this road and turn left at the third corner. หรือ 
 Go down this road to the third corner,  and then turn to the left.  
การบอกทางที่ตองใชรถประจําทาง  เชน 
 Take the bus number 16 or number 24 at the bus stop over there.  You must 
get off at Siam Plaza. 
การบอกตาํแหนงสถานที ่
 Turn right at the second corner and you’ll see the building on the left-hand 
side after walking about thirty meters.  It’s a large blue building, so you can’t miss it. 
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ถาไมสามารถบอกทิศทางได ใหใชสํานวนตอไปนีต้อบ 
1.  I'm sorry .  I don't know. 
2.  I'm sorry .  I have no idea. 
3.  I'm sorry .  I am a stranger here myself. 
4.  I'm sorry .  I'm afraid   I can't. 
5.  I'm sorry .  I'm a new comer here. 

  
การบอกที่ต้ัง 

It's  on  ..............       
It's in front of  ................. 
It's near  ................        
It's next to     .................. 
It's opposite .................. 
It's beyond   .................. 
It's across     ................ 
It's between ..................... 

   
การบอกทิศทางใหบอกดังนี้ 
 

 - Turn right at the………….. 
   ใหเลี้ยวขวาที่...................... 

  
 

 - Turn left at the………….. 
     ใหเลี้ยวซายที่...................... 
 
 

 - Go past the………….. 
   ใหผานไป...................... 
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- Turn right into……… 
 ใหเลี้ยวซายไปที่ถนน....... 
 

- Turn right into……… 

 ใหเลี้ยวขวาไปที่ถนน....... 
 
 
- Take the second turning on the right. 
 ใหเลี้ยวขวาตรงถนนชวงที่ 2 
 
 
 
 
- Take the second turning on the left. 
 ใหเลี้ยวซายตรงถนนชวงที่ 2 
 
 
- Go to the end of the road. 

ใหไปจนสุดถนนสายนี ้
 
- Go along this road as far as the traffic light. 

ใหไปตามถนนสายนี้จนถงึสัญญาณไฟจราจร 
 
- สถานที ่is on the right. 
 สถานที ่ อยูทางขวามือ 

- สถานที ่is on your right. 
 สถานที ่ อยูทางขวามือของคุณ 
 
- สถานที ่is on the right. 
 สถานที ่ อยูทางซายมือ 

- สถานที ่is on your right. 
 สถานที ่ อยูทางซายมือของคุณ 
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เกมบอกชื่อสัญลกัษณ 
ลักษณะกจิกรรม  

กลุมใหญ  (กลุมละ 15 คน) 
 

อุปกรณ   
บัตรภาพสัญลักษณตาง ๆ   
บัตรคําความหมายของสัญลักษณตาง ๆ 

 
วิธีการ 

1. นักเรียนแบงกลุมเปน  2  กลุม ๆ ละ  15 คน  และตั้งชื่อกลุมตามชื่อหมวดธรรมะ 
2. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาครั้งละ 1 คน และครูจะติดสัญลักษณไวบน

กระดาน  และใหตัวแทนนกัเรียนทั้ง 2 กลุม  แขงขันกนัเลือกบัตรคํา  ขอความที่มคีวามหมายตรง
กับภาพสัญลกัษณมาติดไวดานขาง  ใครสามารถติดไดเร็วและถูกตองจะไดคะแนน 1 คะแนน  
และหามนักเรียนที่ไมไดเลนบอกตัวแทนกลุม  กลุมไหนบอกครูหักคะแนน 1 คะแนน 

3. นักเรียนสรุปโดยวาดภาพสญัลักษณและเขียนความหมายของสัญลักษณจํานวน  
5 ชนิด 
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กิจกรรมที่ 1 
Trace the route 

ลักษณะกจิกรรม  
รายบุคคล  (คู) 

 
อุปกรณ   

กระดาษกาวส ี
กระดาษชื่อสถานที่ตาง ๆ 

 
วิธีการ 

1. จัดสถานการณในหองเรียนใหเปนแหลงทองเทีย่ว  โดยแบงเปนชวงถนนและ
สถานที่ตาง ๆ  

2. นักเรียนจับคูกนัเดินไปตามถนนที่จําลองไวในหองเรียนทีไ่ดจัดไว  โดยนักเรียนจะ
เดินไปสถานทีใ่ดจะตองพูดวธิีการเดินทางใหถูกตอง   
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ช่ือสถานที่ตาง ๆ 
 

1. Saeng  Chu  To  road 
2. River Kwai Bridge  
3. Tesco Lotus 
4. Post Office 
5. War  Musuem 
6. Don Rak War Cemetery 
7. Bangkok Bank 
8. Rialway Station 
9. Bus Terminal 
10. Hospital 
11. The Jeath War Museum 
12. Watsirikanchanaram  School 
13. Sri Sawat District 
14. Sai Yok District 
15. Suphanburi 
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กิจกรรมที่ 2 
Up,  Down,  Left,  Right 

ลักษณะกจิกรรม  
รายบุคคล  (คู) 

 
อุปกรณ   

ใบกิจกรรมที ่2 Up,  Down,  Left,  Right   ของ  Student A,  B 
แถบประโยคของ  Student A,  B 

 
วิธีการ 

1. ใหนักเรียนจับคูกันเปน A และ B แตละคูจะไดรับใบงาน  Student A, B ที่ตางกัน 
2. ครูอธิบายวิธกีารและใหเวลาเตรียมงาน  ดใูหแนใจวานกัเรียน A ไมใหนักเรียน B 

เห็นใบกิจกรรมของตน  เตือนนกัเรียน A อยาใหชีห้รือแตะตองภาพของนักเรียน B ดวย 
3. นักเรียน A พูดใหขอมูลกับนักเรียน B ซึ่งในตารางของนักเรียน B จะมีทั้งหมด 30 

ชอง  โดยในบางชองจะมีรูปภาพและวางไว  โดยนักเรียน B จะตองฟงขอมูลทีน่ักเรียน A บอก  
เดินตามชองและวาดภาพลงในชองใหถกูตอง  จากนั้นผลัดกัน โดยให  B เปนฝายขอขอมูล A บาง 

4. ครูและนักเรียนรวมกนัตรวจสอบตาราง  โดยนาํขอความและตารางของนักเรียน
ทั้งคูมาเปรียบเทียบกัน  นักเรียนคูไหนทาํเสร็จและถูกตองกอนเปนฝายชนะ 
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ใบกิจกรรมที่ 2 Up, Down, Left, Right    
 

 Student A 
 

1 
 

2 3 

 

4 5 

 

6 

7 
 

 

8 9 

℡ 

10 11 
s 

12 

13 

 

14 15 16 

 

17 

 

18 
 

19 
 
 
 

20 21 

 

22 23 

 

24 

25 
 

 

26 

 

27 
 

28 29 

 

30 

 
 

Name………..…………………………………………. 
 
 

ที่มา : วัตสัน-โจนส  ปเตอร,  Grammar Games and Activities for Teachers  ฉบับภาษาไทย,  
แปลโดย  มัลลิกา  พงศปริตร  และศรีภูมิ  อัครมาส (กรุงเทพฯ : เพยีรสัน  เอ็ดดูเคชั่น  อินโดไชนา,  
2544),112. 
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ใบกิจกรรมที่ 2 Up, Down, Left, Right    
 

Student B 
 

1 
 

2 3 

 

4 5 

 

6 

7 
 

 

8 9 

℡ 

10 11 12 

13 

 

14 15 16 

 

17 

 

18 
 

19 
 
 
 

20 21 

 

22 23 

 

24 

25 
 

 

26 

 

27 
 

28 29 

 

30 

 
 

Name………..…………………………………………. 
 
 

ที่มา : วัตสัน-โจนส  ปเตอร,  Grammar Games and Activities for Teachers  ฉบับภาษาไทย,  
แปลโดย  มัลลิกา  พงศปริตร  และศรีภูมิ  อัครมาส (กรุงเทพฯ : เพยีรสัน  เอ็ดดูเคชั่น  อินโดไชนา,  
2544), 113. 
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ขอมูล Student A 
1. Start in the square above the picture of an apple. 
2. Go left 2 squares, then down 2 squares.  In this square copy the 

picture in the square below. 
3. Go right 4 squares and copy the picture in the square on your 

left. 
4. Go up 2 squares, then left 1 square.  In this square copy the 

picture in the square above. 
5. Go left 3 squares then right 2 squares.  In this square copy the 

picture in the square below. 
6. Go down 2 squares, then left 3 squares.  In this square copy the 

picture in the square above. 
 
เฉลย 

1 2 3 

 

4 5 

 

6 
 

7 8 9 

℡ 

10 

 

11 

 

12 
 

13 

 

14 15 16 

 

17 

 

18 
 

19 

 

20 

 

21 

 

22 23 

 

24 

 
25 26 

 

27 28 29 

 

30 
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ขอมูล Student B 
1. Start in the square below the house. 
2. Go down 2 squares, then left 1 square.  In this square copy the 

picture in the square on your left. 
3. Go left 2 squares, then up 2 squares. In this square copy the 

picture in the square on your right. 
4. Go down 1 square, then right 4 squares.  In this square copy the 

picture in the square on your left. 
5. Go down 1 square, then left 5 squares.  In this square copy the 

picture in the square above. 
6. Go up 3 squares, then right 3 squares.  In this square copy the 

picture in the square on your left. 
 
เฉลย 

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

7 8 

℡ 

9 

℡ 

10 
 

11 
 

12 
 

13 

 

14 15 16 

 

17 

 

18 

 
19 

 

20 
 

21 

 

22 

 

23 

 

24 
 

25 26 

 

27 28 29 

 

30 
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กิจกรรมที่ 3 
Animal Keeper 

ลักษณะกจิกรรม 
 รายบุคคล  (เดี่ยว) 
 
อุปกรณ 

ใบกิจกรรมที ่3  Animal Keeper  
บัตรภาพสัตวตาง ๆ 
กาว 

 
วิธีการ 

1. นักเรียนแตละคนจะไดรับใบกิจกรรมที่ 3  โดยเปนแผนผงัสวนสัตวคนละ  1 แผน  
และบัตรภาพสัตวจํานวนคนละ  1 ชุด 

2. นักเรียนอานเนื้อเร่ืองใหเขาใจ   
3. นักเรียนตัดบตัรภาพสัตวแลวนาํไปวางใหตรงตําแหนงในแผนผังที่สวนสัตวใหตรง

กับเนื้อเร่ืองทีก่ําหนดไว 
4. นักเรียนคนใดสามารถติดบตัรภาพเสร็จกอนและถูกตอง  ถือวาชนะ 
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ใบกิจกรรมที่ 3  Animal Keeper 
 

คําชี้แจง    อานเนื้อเร่ืองใหเขาใจแลวตัดบัตรภาพสัตวไปติดใหตรงตําแหนงในแผนผังที่สวนสัตว
ใหตรงกับเนื้อเร่ือง 
 
 
 
 
 
 

แผนผังสวนสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are at the door of the zoo.  The zebra is on your left and the hippo is on 
the other.  The giraffe is in a triangular cage and the deer is in a round cage.  The 
crocodile is in a cage with a pond,  and the lion is in a cage with two trees.  The 
elephant is opposite to you.  The camel is behind the tiger. 

You are here 

Name……………………………………………. 
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บัตรภาพสัตว 
                                                                                                

 

 

 

 
 

You are here 

     Name………..………………………………. 

เฉลย 
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กิจกรรมที่ 4 
Wandering  Tourists  

ลักษณะกจิกรรม  
 กลุมเล็ก  (กลุมละ 2-3 คน) 

 
อุปกรณ   

เอกสารสําหรบัพนกังาน 
แผนที่สําหรับนักทองเที่ยว 

 
วิธีการ 

1. แบงนักเรยีนออกเปนกลุมตาง ๆ ดงันี ้  กลุมที ่ 1  พนกังานโรงแรม จาํนวน 1 คน
กลุมที่ 2  พนกังานธนาคาร  จํานวน 1 คน  กลุมที่ 3  พนักงานใหบริการขอมูลแกนักทองเทีย่ว   
จํานวน 1 คน  กลุมที ่4  พนักงานประจําสถานีรถไฟ  จํานวน 1 คน   กลุมที่ 5  นักทองเที่ยวโดย
แบงออกเปน  8 กลุมยอย  กลุมละ 3 หรือ 4 คน 

2. แจกเอกสารและแผนที่สําหรับนักเรียนทัง้ 5 กลุม ๆ ละ 1 แผน   
3. จัดหองเรียนโดยจําลองสถานการณใหเปนสถานที่ตาง ๆ  
4. นักเรียนแตละกลุมศึกษาขอมูลที่กลุมได  2-3 นาท ี
5. นักเรียนที่เปนนักทองเที่ยวแตละกลุมพูดขอขอมูลกับกลุมพนักงานตาง ๆ ตาม

เอกสารและแผนทีท่ี่แจกให  โดยจําลองสถานการณทีละกลุม 
6. ครูและนักเรียนสรุปสถานการณจําลองและตรวจสอบเอกสารและแผนที่ทีน่ักเรียน

เขียนขอมูลไว 
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บัตรขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3.  Art gallery   open 10am-6pm  
    closed on Mondays 
   4.  Cathedral open 8am-6pm 
Openning Times 5.  Aquarium open 9am-5pm 
1. Museum   open 9am-5pm 6.  Castle open 10am-6pm 
   closed on Tuesdays 7.  Abbey open 9am-6pm  
2.  Shopping centre  shops open 9am-5.30pm  closed on Thursdays 
   closed Wednesday afternoon 8.  Zoo    open every day (10am-5.30pm)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souce : Hadfield Jill, Elementary Communication Games : A collection of games and 
activities for intermidiate and advanced students of English  (Walton-on-Thames, Surrey 
: Nelson.; 1984.), n.page. 

Tourist Office

 
 

Rates of Exchange for pounds 
   £ sterling 
French francs  10.00 
German marks  4.50 
Italian lire  2,300 
Spanish pesetas  200 
US dollars  1.50 
Japanese yen  400 

BANK
 
 
 

Price list 
Single room   £12 
Single room with shower £14 
Single room with bath  £15 
Double room   £20 
Double room with shower £22 
Double room with bath  £25 

Seaview Hotel

 
 
fares 

Destination      Single Return 
London dep 9.00 14.30 17.15 18.40 £12 £20 
Liverpool dep 6.00 15.35 19.50 21.17 £20 £35  
York  dep 10.00 13.25 15.30 20.45 £17 £30  
Manchester dep 10.05 12.45 15.27 18.55 £15 £25  
Bristol  dep 11.00 16.40 22.10 23.57 £7 £12 

STATION
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1.  Go to the Seaview Hotel. Book a single room with a shower for two nights. 
 How much does it cost? …………………. 
2. Ask someone where the bank is. Mark it on your map. 
3. Go to the bank.  Change 250 French francs into English pounds. 
 Write down how much you get. …………………. 
4. Ask someone where the station is.  Mark it on your map. 
5.  Go to the station.  Find the time of the firth train to Liverpool in the morning. 
 Write the time down here. …………………. 
 How much is a return ticket?  …………………. 
6. Ask where the tourist office is.  Mark it on your map. 
7. Go to the tourist office.  Ask where the aquarium is. Mark it on your map. 
 Ask when it opens and closes.   
 Write the times here.  …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ask someone where the tourist office is. Mark it on your map. 
2. Go to the tourist office.  Ask where the cathedral is. Mark it on your map. 
 Ask when it opens and closes.   
 Write the times here.  …………………. 
3. Go to the station.  Find the times of the firth trains to Liverpool. 
 Write the times here. …………………. 
 How much is a single ticket?  …………………. 
4. Ask someone where the bank is. Mark it on your map. 
5. Go to the bank.  Change 500 French francs into English pounds. 
 Write down how much you get. …………………. 
6. Ask someone where the Saeview Hotel is.  Mark it on your map. 
7. Go to the Seaview Hotel. Book a single room for one night. 
 How much is it? …………………. 
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1.  Ask someone where the bank is. Mark it on your map. 
2. Go to the bank.  Change 23,000 lire into English pounds. 
 Write down how much you get. …………………. 
3. Ask someone where the station is. Mark it on your map. 
4. Go to the station.  Ask when the firth train to Bristol is. 
 Write the time here. …………………. 
 How much is a single ticket?  …………………. 
5. Ask someone where the Seaview is.  Mark it on your map. 
6. Go to the Seaview Hotel. Book a double room for one night. 
 How much does it cost? …………………. 
7. Go to the tourist office.  Ask where the castle is. Mark it on your map. 
 Ask when it opens and closes.   
 Write the times here.  …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ask someone where the station is. Mark it on your map. 
2. Go to the statioin.  Ask the times of trains to York. 
 Write the times here.  …………………. 
 How much is a return ticket?  …………………. 
3. Ask someone where the Saeview Hotel is.  Mark it on your map. 
4.  Go to the Seaview Hotel. Book a single room with shower for four nights. 
 How much does it cost? …………………. 
5. Ask where the tourist office is. Mark it on your map. 
6. Go to the tourist office.  Ask where the abbey is. Mark it on your map. 
 Ask when it opens and closes.   
 Write the times here.  …………………. 
7. Go to the bank.  Change 4,000 yen to pounds. 
 How much do you get? …………………. 
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1.  Go to the Seaview Hotel. Book a single room for three nights. 
 How much does it cost? …………………. 
2. Ask someone where the bank is. Mark it on your map. 
3. Go to the bank.  Change 10,000 pesetas into English pounds. 
 How much do you get? …………………. 
4. Ask someone where the station is.  Mark it on your map. 
5.  Go to the station.  Ask the times of trains to Bristol. 
 Write the times here. …………………. 
 How much is a return ticket?  …………………. 
6. Ask someone where the tourist office is.  Mark it on your map. 
7. Go to the tourist office.  Ask where the art gallery is. Mark it on your map. 
 Ask when it opens and closes.   
 Write the times here.  …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ask someone where the tourist office is. Mark it on your map. 
2. Go to the tourist office.  Ask where the zoo is. Mark it on your map. 
 Ask when it opens and closes.   
 Write the times here.  …………………. 
3. Ask someone where the Seaview Hotel is.  Mark it on your map. 
4. Go to the Seaview Hotel. Book a double room for two nights. 
 How much does it cost? …………………. 
5. Ask someone where the bank is. Mark it on your map. 
6. Go to the bank.  Change 50 dollars into pounds. 
 How much do you get? …………………. 
7. Go to the station.  Ask the times of trains to Manchester. 
 Write the times here. …………………. 
 How much is a return ticket?  …………………. 
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1.  Ask someone where the bank is. Mark it on your map. 
2. Go to the bank.  Change 5,000 pesetas into English pounds. 
 How much do you get? …………………. 
3. Ask someone where the station is. Mark it on your map. 
4. Go to the station.  Find the time of the firth train to London in the morning. 
 Write the time here. …………………. 
 How much is a return ticket?  …………………. 
5. Go to the tourist office.  Ask where the museum is. Mark it on your map. 
 Ask when it opens and closes.   
 Write the times here.  …………………. 
6. Ask someone where the Seaview Hotel is.  Mark it on your map 
7. Go to the Seaview Hotel. Book a double room with a shower for three nights. 
 How much does it cost? …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ask someone where the station is. Mark it on your map. 
2. Go to the station.  Find the time of firth train to York in the morning. 
 Write the time here.  …………………. 
 How much is a single ticket?  …………………. 
3. Ask where the tourist office is. Mark it on your map. 
4. Go to the tourist office.  Ask where the shopping centre is. Mark it on your map. 
 Ask when the shops open and close.   
 Write the times here.  …………………. 
5. Ask someone where the Saeview Hotel is.  Mark it on your map. 
6.  Go to the Seaview Hotel. Book a single room with a bath for two nights. 
 How much does it cost? …………………. 
7. Go to the bank.  Change £50 into German marks. 
 How much do you get? ………………… 
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a         b       c   

d         e       f   

g           h         I  

 แบบทดสอบยอยหลงัแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
คําชี้แจง  แบบทดสอบมี 2 ตอน 
ตอนที่ 1   จงจับคูภาพใหตรงกับความหมาย 

………1 No Entry 
………2 Turn right 
………3 Cafeteria 
………4 Ahead only 
………5 Traffic light 

ตอนที่ 2  จงศึกษาแผนที่แลวเลือกเติมบทสนทนาขอ  6-10 ใหไดความสมบูรณ 
                   Google Road 

  
Sanook Street 

Yahoo Street   Temple        G Hotel 
Dekdee  Street 

  Computer Center 

 

    
Ho

t  
Str

ee
t 

 
You are here (คุณอยูตรงนี้) 

A : Excuse me,……….(6)..you tell me the way to the G hotel ? 
B : Yes, ……….(7)..along this street. Take the …………(8)..on the right.  Go ………..(9)..  
 the temple. The G hotel is on the ………..(10)… 
 
 

Name………..…………………………………………. 

เฉลย 
1) c     2) g     3) e     4) d     5) b    6) c     7) d     8) a     9) e     10) b

a. second turning        b. right        c. can         d. go         e.past 
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แบบทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษยอยหลังจัดกิจกรรม  (เพื่อนําไปหาคา E2) 
 

คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบทกัษะการใชภาษาอังกฤษยอยหลงัเรียนนี ้ เปนแบบทดสอบที่ใช

หลังจากเรียนจบแผนการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้ง  4  แผนแลว  เปนคนละชุดกนักับ
แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละแผน 

2. แบบทดสอบทกัษะการใชภาษาอังกฤษนี้  แบงออกเปน  4 แบบ  ประกอบดวย 
 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  ชนิด  4  ตัวเลือก 
 แบบทดสอบแบบเติมคํา 
 แบบทดสอบแบบถูก-ผิด 
 แบบทดสอบแบบจับคู 
3. แบบทดสอบทกัษะการใชภาษาอังกฤษนี้เปนแบบทดสอบหลังเรียน  เพื่อหา

ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนคนละชุดกับแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-
test)  และแบบทดสอบหลงัเรียน  (Post-test) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
278 

แบบทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษยอยหลังจัดกิจกรรม   
จงอานบทสนทนาแลวเลือกคําตอบจากดานลางเติมคําลงในบทสนทนาขอ 1-6 ใหถูกตอง 

Kookkai  : Good afternoon, Mrs.Pasutha. 
Mrs.Pasutha : Good afternoon, Kookkai. 
Kookkai  : ………(1)……….  this afternoon, Mrs.Pasutha? 
Mrs.Pasutha : I’m very well, ……(2)…… And how are you? 
Kookkai  : ….…(3)………, thanks. How is Mr.Pasutha? 
Mrs.Pasutha : He is …….(4)……., thank you. 
Kookkai  : Goodbye. Mrs.Pasutha. 
Mrs.Pasutha : ……(5)……, Kookkai……………..(6)…. 

 
 
 
 

7-10    จงอานจดหมายและทําเครื่องหมาย   ในชองทีถู่กและทําเครื่องหมาย   ในชองที่ผิด 
        

 
 
7.  Krittin is twelve.   

 8. Krittin is in the first class.   
 9.  Krittin likes Kala.    
 10. Krittin has got a pet dog.   

 
 
 
 
 
 
  

Dear Keaw. 
 Hello!  How are you?  My name is  
Krittin Paiwan.  I am 12 years old and  I 
live in Kanchanaburi. How old are you ?     
I am in the second class of Secondary  
School. I live in a house in the centre of 
city with my family. My favorite singer is 
Sek Loso. I have got a pet ,parrot. Have 
you got a pet ? 

Write back soon. 
  Krittin.  

a. Fine b.  all right c. Goodbye  
d. Thank you e. How are you f.  Good afternoon   
g.  Goodnight h. Have a nice trip i. See you tomorrow  
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11-14  จงจับคูใหถูกตอง 
.............. 11. Where are you from? a. K-R-I-T-T-I-N 
………… 12. How old are you? b. I like football. 
………… 13. How do you spell your name? c. My name‘s  Krittin. 
………… 14. What is your favorite sport? d. I am from Kanchanaburi. 
   e. I am seventeen. 
   f. He is seventeen. 
 
15.  What time is it? 

a. It’s four o’clock. b. It’s half past four. 
c. It’s a quarter to five. d. It’s a quarter past four. 

 
16.  What time is it? 
 a. It’s two o’clock. b. It’s three  o’clock. 

c. It’s a quarter to three. d. It’s a quarter past two. 
17. Tey :  What’s your job? 
 Ton :  ………………….. 
 a. He’s actor. b. He’s a nurse. 
 c. I’m 12 years old. d. I’m a teacher. 
18. Dear : ……… is  Mr.Apisit? 
 Pap   :  He is a teacher. 
 a. How b. Who 
 c. What d. Whose 
19.  Keaw : What  does your sister work? 
 Pok    : ………………. 
 a. She is a girl. b. She likes a dog.  
 c. He is a  police. d.  She  is a student. 
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20. Jane    : What animal has a very long neck? 
 Dream : ……………….. 
 a. Snake b. Giraffe 
 c. Elephant d. Crocodile 
21. I’ve four legs and a big ears. I am …….. 
  a.  a pig  b. a monkey 
 c. a giraffe d. an elephant 
22. God : What do you do in your spare time? 
 Man : …………………. 
 a. I do my best. b. I’m good at English. 
 c. I play football. d. I’m in Matthayom 2. 
 
23.  What does this sign mean?  
 a. Turn right b. Parking 
 c. No parking d. No snoking 
 
24.      What does this sign mean? 
 a. Bar  b. Bus stop 
 c. Toilet  d. Restaurant 
  
จงดูแผนที่แลวตอบคําถามขอที่ 25-26   
 
 
 
 
 
25. How do I get to the stadium? 
 a. Go straight on and turn right. b. Go straight on and turn left.  
 c. Go straight on and take the right fork. d. Go straight on and take the left fork. 

  Stadium 
Train station  
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26. How do I get to the train station? 
 a. Go straight on and turn right. b. Go straight on and turn left.  
 c. Go straight on and take the right fork. d. Go straight on and take the left fork. 

จงศึกษาแผนที่แลวเลือกเตมิบทสนทนาขอ  27-30 ใหไดความสมบูรณ 
  

 
Chelsea Road  

 Hospital  BEC Bank   

Liv
erp

oo
l R

oa
d 

 
 
 
You’re here. (คุณอยูตรงนี้) 

 
Owen : Excuse me, how do I ..……(27)….. the BEC Bank? 
Henry : Go…….(28)…. this road as far as traffic light………(29)….. to Chalsea Road.  
  Go past the hospital.  BEC Bank is ……….(30)………... 
 
 a. along b. get to 
 c. Turn left d. on the right 
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เฉลยแบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรม 
 

 1. e 2. d 
 3. a 4. b 
 5. c 6. i 
 7.  8.  
 9.  10.  
 11. d 12. e 

12. a 14. b 
15. b 16. a 
17. d 18. c 
19. d 20. b 
21. d 22. c 
23. b 24. d 
25. c 26. d 
27. b 28. a 
29. c 30. d
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรม 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาวาแผนการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที ่3  มีความสอดคลองในดานตาง ๆ ตามทีก่ําหนดไวหรือไม  
พรอมระบุการพิจารณาของทาโดยทาํเครื่องหมาย   ( )  ลงในชองคะแนนการพิจารณาตาม
ความคิดเหน็ของทาน 
 + 1 = แนใจวาแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ 
   0 = ไมแนใจวาแผนการจัดกจิกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ 
 - 1 = แนใจวาแผนการจัดกิจกรรมไมมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ 

ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ ประเด็น 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 ความเหมาะสมและสอดคลองของ
คํานํา 
ความเหมาะสมและสอดคลองของ 
จุดประสงคการเรียนรู 
ความเหมาะสมและสอดคลองของ
แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
ความเหมาะสมและสอดคลองของ  
ใบความรู 
ความเหมาะสมและสอดคลองของ  
ใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน 
ความเหมาะสมและสอดคลองของ 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรยีน 

    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

..............................................ผูประเมนิ 
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ภาคผนวก  ค 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 
(สําหรับนักเรียน) 

เร่ือง  ความคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาองักฤษ  
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบบันี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ Check List    พรอมระบุการ
พิจารณาของทานโดยทําเครื่องหมาย ( )  ลงในชองคะแนนตามความคิดเหน็ของทาน 

ระดับความคดิเห็น 
ขอความ 5 4 3 2 1 

ดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพือ่สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
1. สงเสริมความสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน      
2. สงเสริมใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลนิ      
3. สงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม      
4. สงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค      
5. สงเสริมและสรางความรวมมือในการแกปญหาตางๆ      
6. สงเสริมใหนักเรียนสามารถทํางานเปนกลุมและหมูคณะไดดี      
7. ทาํใหนักเรยีนรูสึกภูมิใจตอผลงานของกลุมและตนเอง      
ดานประโยชนจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพือ่สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
8. มีประโยชนตอการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ      
9. สงเสริมใหนักเรียนมทีักษะการฟง      
10. สงเสริมใหนกัเรียนมีทกัษะการพูด      
11. สงเสริมใหนกัเรียนมีทกัษะการอาน      
12. สงเสริมใหนกัเรียนมีทกัษะการเขียน      
13. สงเสริมความรู  และประสบการณเกีย่วกับการใชภาษาองักฤษ      
14. ทาํใหนักเรียนชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น      
15. สามารถนาํไปใชในชีวิตประจําวนัได      
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็น 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาวาแบบสอบถามความคิดเหน็กิจกรรพฒันาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการ
ใชภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  มีความสอดคลองในดานตาง ๆ ตามทีก่ําหนดไว   
หรือไม  พรอมระบุการพจิารณาของทานโดยทําเครื่องหมาย ( )  ลงในชองคะแนนการพิจารณา
ตามความคิดเห็นของทาน 
 + 1 = แนใจวาแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ 
   0 = ไมแนใจวาแผนการจัดกจิกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ 
 - 1 = แนใจวาแผนการจัดกิจกรรมไมมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ 

ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ ประเด็น 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1 
 

2 
 

 ความเหมาะสมและสอดคลองของ
ขอความดานบรรยากาศ 
ความเหมาะสมและสอดคลองของ 
ขอความดานประโยชน 

    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

..............................................ผูประเมนิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

แบบทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษกอนและหลังจัดกิจกรรม 
 

• แบบทดสอบวดัทักษะการใชภาษาอังกฤษกอนจัดกิจกรรม (Pre-test) 
• แบบทดสอบวดัทักษะการใชภาษาอังกฤษหลังจัดกจิกรรม (Post-test) 
• แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ 
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 แบบทดสอบวัดทักษะการใชภาษาองักฤษกอนจดักิจกรรม 

คําชี้แจง   จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพยีงขอเดียว 

1. Tata    :  Hi, how are you? 
 Young :………………….. 
 Tata    :  I’m fine. Thanks. 
  a. Fine, thanks. And you? b. How are you? 
  c. How do you do? d. All right. 
2.  Ket :  Hello, Jim. Nice to meet you? 
 Jim :  Hello, Ket. …………………… 
  a. How are you?    b.  See you again. 
  c. Nice to meet you, too. d. Very well, thank you.  
3. Pang :  …………………… 
 Ki      :   I’m fine. Thanks. 
  a. How are you? b. How do you do? 
  c. What are you doing? d. Are you fine, Ki? 
4. Nit :  I must go now, see you later. 
 Noi :  …………………………… 
  a. Hello b. Goodbye  
  c. I’m sorry to hear that d. It  certainly is 
5. Patty : I must be going. Thank you so much for a lovely party. 
 Judy :  Thank you for coming. Good bye. 
 Patty : …………….. 
  a. Good bye b. Good night 
  c. Goodluck d. Good afternoon 
6. Teacher : O.K. we have to finish now. There’s no more time. See you tomorrow. 
 Student : …………………… 
  a. Thank you. b. Good bye 
  c. Goodluck. d. Good night 
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7.  Teya :  What’s your name? 
 Roger :  My name is Roger. 
 Teya :  How do you spell it? 
 Roger : ………………….. 
  a. I am 12. b. I am Roger. 
  c. R-O-G-E-R  d. I am from German. 
8. Toomtam : What is her name? 
 Hinghoi    : ………………………. 
  a. He is Angle. b. I am Angle. 
  c. She is Angle. d. My name is Angle. 
9. Where does Somchai come from? 
  a. He comes from Thailand. b. I am from Thailand. 
  c. We are from Thailand. d. I come from Thailand. 
10. What  nationality is she? 
  a. She is Spanish. b. He is Spanish. 
  c. I am Thai. d. She comes form Thailand. 
11. What is your favorite sport? 
  a. l like pizza. b. I like David Beckham. 
  c. I like the snake. d. I like football. 
12. What is your favorite food? 
  a. l like pizza. b. I like football. 
  c. I like the snake. d. I like orange juice.  
13. What  does your father work? 
  a. She’s a nurse. b. He’s Beckham. 
  c. He’s a police. d. He likes running. 
14. How old is she? 
  a. I’m twelve years old. b. He’s twelve years old. 
  c. They are twelve years old. d. She’s twelve years old. 
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จงดูภาพแลวตอบคําถามขอที่  15-17 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. I am big. I have a long nose. I am  …………. 
a. a rabbit b. an elephant 

  c. a monkey d. a giraffe 
16. I have two ears, a short tail. I have 39 teeth. I like to eat carrots. I am a…….. 

a. monkey b. dog 
c. cat d.   rabbit 

17. I am small. I have wings.  I am a…….. 
a. bird b. monkey 
c. rabbit d. horse 
 

18.       What time’s it? 
  a. It’s two o’clock. b. It’s haft past two. 
  c. It’s a quarter to two. d. It’s a quarter past two. 
 
19.         What time’s it? 
  a. It’s twelve o’clock. b. It’s haft past two. 
  c. It’s a quarter to one. d. It’s a quarter past twelve. 
20.   7.10 a.m.  What time’s it? 
  a. It’s ten to seven in the morning. b.  It’s ten to seven in the afternoon. 
  c. It’s ten past seven in the morning. d. It’s ten past seven in the afternoon. 

Chiangmai Zoo                                                            
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21.  What’s your pet? 
  a. I don’t like a dog. b.  It’s a cat. 
  c. It’s dangerous. d. Monkey likes banana. 
22.  What does your mother work? 
  a. I am a farmer. b.  He is a farmer. 
  c. She is a farmer. d. We are the farmer. 
 
23.              What does this sign mean? 
  a. turn left . b.  turn right 
  c. keep left d. keep right 
 
24.     What does this sign mean? 
  a. No parking b. No entry 
  c. No smoking d. No horn 
 
25.     What does this sign mean? 
  a. running  b. cycle racing  
  c. basketball d. auto racing 
26.  Poo :  Excuse me, could you tell me……..to the post office?  
 Big  :  O.K. Turn right at the second corner. 
  a. how  b. the bus 
  c. the way d. the road 
27.  Vee :  Do you know………...the library is? 
 Som :  I’m sorry. I don’t know. 
  a. how  b. where 
  c. the way of d. the road of 
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28.  Nok  :  Excuse me.  How…………is it from Kanchanaburi? 
 Pui    :  It’s about 100 kilometers. 
  a. far   b. long 
  c. tall   d. a and b are correct 
29.  Lek : Excuse me, ………………? 
 Ya   : Take the 28 bus over there. 
  a. Where is Mochit 2 ? b. How can I go to Mochit 2 ? 
  c. Is that Mochit 2 ? d. What do you think about Mochit 2 ? 
30.  Kanchanaburi is in the ………….. of Thailand. 
  a. South  b. North 
  c. East  d. West 
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เฉลยแบบทดสอบกอนจัดกิจกรรม 
 

 1.  a  2. c   3. a  
 4.  b  5. a   6. b 
 7.  c  8. c   9. a  
 10.  a  11. d   12. a 

13. c  14. d   15. b 
16. d  17. a   18. b 
19. d  20. c   21. b 
22.  c  23. a   24. c 
25.  b  26. c   27. b  
28.  a  29. b   30. d 
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แบบทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษหลงัจัดกจิกรรม 
 
จงอานบทสนทนาและเติมขอความลงในบทสนทนาขอ 1-6 ใหสมบูรณ 
 
 
 
Tep :  Good morning, Hai.  
Hai :  Good morning, Tep. 
Tep :  ….……..…(1)... 
Hai :  ….……..…(2)... I have a cold.  And…………..…(3)…? 
Tep :  …………...(4).…to hear that.  I’m fine, thanks. 
Hai :  It’s a nice day,………….(5)..? 
Tep :  Yes, isn’t it. 
Tep : Take care of yourself. 
Hai : . ……..…(6)... 

จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพยีงขอเดียว 
7. Bagio : ……………………? 
 Del : I have a parrot and a dog . 
   a. What’s that? b. What’s your pets? 
 c.   What’s your favorite singer?    d. What’s your favorite food? 
8. Kean : …………………………? 
 Roy   : She is Spanish. 
   a. What’s her name? b. What’s her country? 
 c. Where are you from? d. What nationality is she? 
9. What’s your favorite sport? 
  a. I like a horse. b. I like a cat. 
  c. I like cricket. d. I like Maradona. 

a. I’m sorry   b. See you later    c. isn’t it   d. How are you   
e. Take care  f. Not so well   g. Goodbye h. How are you? 
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จงอานจดหมายของ Maria และตอบคําถามขอที่ 10-14 
 
 
 
 
 
 
 
10. How  old is Maria? 
  a. She is 12. b. He is 14. 
  c. She is 14. d. He is 12. 
11. Where does she live? 
   a. He lives in Spain. b. She lives in Valencia. 
  c. She lives in a big city. d. She lives with my family. 
12. What work does Maria’s father do? 
  a. He is a nurse. b. She is Alicia. 
  c. He is Enrique. d. She works in a car factory. 
13. What’s Maria’s brother’s name? 
  a. He is Paco. b. He is Sandra. 
  c. She is Eva. d. He is Alicia. 
14. How old is Maria’s brother? 
  a. She is 12. b. He is 14. 
  c. He is 12. d. She is 14. 
15.   1.30     What time’s it? 
  a. It’s thirty to one. b. It’s half to one. 
  c. It’s half past one. d. It’s a quarter past one. 
16   1.55   What time’s it? 
  a. It’s five to one. b. It’s five to two. 
  c. It’s fifty-five to two. d. It’s fifty-five past two. 

Dear Helen 
 My name is Maria and I’m 14.  I  live in Valencia,  a big city in the 
east of Spain.  I live in a house in the centre of city with my family. 
 My father is a nurse in a hospital.  His name is Enrique.  My mother’s 
name is Alicia and she works in a car factory.  I’ve got two sisters, Sandra 
and Eva, I’ve got a little brother.  He’s Paco. He’s 12 and likes football.  
 Write soon.  I want to learn English! 

                                                   Maria 
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 17.        What time’s it? 
  a. It’s five o’clock sharp. b. It’s half to five. 
  c. It’s twenty-five o’clock. d. It’s a quarter past five.  
จงดูภาพแลวตอบคําถามขอที่ 18-20 
 
 
 
 
 
 

18. I have a long neck.  I am …….. 
  a. a cat b. a monkey 
  c. a giraffe d. an elephant 
19. I am fat. I’ve four legs and a shot tail. I am …….. 
  a. a pig b. a monkey 
  c. a giraffe d. an elephant 
20. I’ve four legs and a long tail. I like banana.  I am …….. 
  a. a dog b. a monkey 
  c. a giraffe d. an elephant 
21. What  is your nationality? 
  a. She is Thai. b. He is Thai. 
  c. I am Thai. d. I am from Thailand. 
22. What  does your brother work? 
  a. He is a boy. b. He is a  police.  
  c. He likes a dog. d.  She  is a student. 

23.      What does this sign mean? 
  a. Ahead only b. Round about 
  c. Left curve d. Keep left 

Dusit Zoo
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24.      What does this sign mean? 
  a. No parking b. No entry 
  c. No horn d. No crossing 
 
25.            What does this sign mean? 
  a. judo b. wrestling 
  c. boxing d. badminton 
จงศึกษาแผนที่แลวตอบคําถามขอ 26-30 
Swimming pool Church

Hospital Restaurant Library Bus station

Cinema Lotus    
    

 Ki
ng

 St
ree

t

Zoo
Central road

Blue Road
Supermarket

 
26. Jab : Is there a bus station near here? 
 Yai : Yes, there’s one………….the church. 
  a. near b. next to 
  c. over d. opposite 
27. Jab : Where is the supermarket, please? 
 Bee : I think it’s……………the cinema. 
  a. near b. next to 
  c. over d. opposite 
28. Lek : Excuse me, where is the library? 
 Noo : Let me see. It’s………….the zoo on central road. 
  a. near b. next to 
  c. over d. opposite 
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29. Nok : Do you know a good restaurant near here? 
 Nek : Yes, of course. There’s a very good restaurant..………..…the hospital and  
   the library. 
  a. near b. across 
  c. between d. behind 
30. Num : Is there a zoo near here? 
 Nam : Yes,  There’s one………………the swimming pool in Central street. 
  a. next to b.  in front of 
  c. behind d.  opposite 
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เฉลยแบบทดสอบหลังจัดกิจกรรม 
 

 1.  h  2. f   3. d  
 4.  a  5. c   6. e 
 7.  b  8. d   9. c  
 10.  c  11. b   12. a 

13. a  14. c   15. c 
16. b  17. a   18. c 
19. a  20. b   21. c 
22.  b  23. a   24. b 
25.  c  26. d   27. b   

  28. d  29. c   30. a 
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แบบประเมินความตรงทางเนื้อหา 
วัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบความถกูตองและความสอดคลองของจุดประสงคการจดักิจกรรม
กับแบบทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรยีนชวงชัน้ที ่3 

คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย ( )  ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอและให        
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
  

ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ จุดประสงคการจัดกิจกรรม ขอที่ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 

นักเรียนสามารถพูดทักทาย กลาว
ลาและพูดแสดงความรูสึกตาง ๆ ได 
นักเรียนสามารถพูดแนะนําตัวเอง  
เพื่อนและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัวได 
นักเรียนสามารถพูดขอขอมูลและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับเวลา  บุคคล 
อาชีพและสัตวได 
นักเรียนสามารถบอกความหมาย
ของสัญลักษณตาง ๆ ได 
นักเรียนสามารถพูดถามทางและ 
บอกทางแกชาวตางชาติได 

1-6 
 

7-14 
 
 

15-22 
 
 

23-25 
 

26-30 

    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

..............................................ผูประเมนิ 
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ภาคผนวก  จ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ตารางที ่ 28 แสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)   และสัดสวน 
ของคนทาํผิดในแตละขอ  (q)  ของแบบวัดทักษะการใชภาษาองักฤษกอนจัดกิจกรรม 

 
ขอที่ p r q pq 

1 0.73 0.27 0.27 0.20 
2 0.70 0.20 0.30 0.21 
3 0.67 0.27 0.33 0.22 
4 0.57 0.20 0.43 0.25 
5 0.53 0.27 0.47 0.25 
6 0.63 0.20 0.37 0.23 
7 0.70 0.20 0.30 0.21 
8 0.43 0.20 0.57 0.25 
9 0.60 0.27 0.40 0.24 
10 0.63 0.20 0.37 0.23 
11 0.63 0.40 0.37 0.23 
12 0.63 0.20 0.37 0.23 
13 0.60 0.27 0.40 0.24 
14 0.63 0.20 0.37 0.23 
15 0.67 0.27 0.33 0.22 
16 0.67 0.27 0.33 0.22 
17 0.70 0.20 0.30 0.21 
18 0.60 0.27 0.40 0.24 
19 0.63 0.20 0.37 0.23 
20 0.63 0.20 0.37 0.23 
21 0.67 0.27 0.33 0.22 
22 0.53 0.27 0.47 0.25 
23 0.67 0.27 0.33 0.22 
24 0.63 0.33 0.37 0.23 
25 0.63 0.20 0.37 0.23 
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ตารางที่ 28  (ตอ) 
ขอที่ p r q pq 
26 0.40 0.27 0.60 0.24 
27 0.57 0.20 0.43 0.25 
28 0.60 0.27 0.40 0.24 
29 0.50 0.20 0.50 0.25 
30 0.50 0.20 0.50 0.25 

 ∑pq=6.96 
 
ตารางที ่ 29 แสดงผลการวเิคราะหคาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก (r)   และสัดสวนของ

คนทาํผิดในแตละขอ  (q)  ของแบบวัดทกัษะการใชภาษาอังกฤษหลงัจัดกิจกรรม 
 
ขอที่ p r q pq 

1 0.73 0.27 0.27 0.20 
2 0.70 0.20 0.30 0.21 
3 0.73 0.27 0.27 0.20 
4 0.57 0.20 0.43 0.25 
5 0.53 0.27 0.47 0.25 
6 0.63 0.20 0.37 0.23 
7 0.70 0.20 0.30 0.21 
8 0.47 0.40 0.53 0.25 
9 0.60 0.27 0.40 0.24 
10 0.63 0.20 0.37 0.23 
11 0.70 0.20 0.30 0.21 
12 0.70 0.33 0.30 0.21 
13 0.60 0.27 0.40 0.24 
14 0.63 0.20 0.37 0.24 
15 0.67 0.27 0.33 0.22 
16 0.60 0.27 0.40 0.24 
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ตารางที่  29 (ตอ) 
ขอที่ p r q pq 
17 0.77 0.20 0.23 0.18 
18 0.63 0.20 0.37 0.23 
19 0.67 0.27 0.33 0.22 
20 0.63 0.20 0.37 0.23 
21 0.67 0.27 0.33 0.22 
22 0.57 0.20 0.43 0.25 
23 0.67 0.27 0.33 0.22 
24 0.63 0.20 0.37 0.23 
25 0.63 0.20 0.37 0.23 
26 0.43 0.33 0.57 0.25 
27 0.57 0.20 0.43 0.25 
28 0.60 0.27 0.40 0.24 
29 0.63 0.20 0.37 0.23 
30 0.57 0.20 0.43 0.25 

 ∑pq=6.84 
 
การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)   ของแบบวดัทักษะการใชภาษาอังกฤษกอนจัดกิจกรรม   
โดยใชสูตร  KR – 20  ของ  Kuder  Richardson 
   n  = 30  (จํานวนขอสอบ) 
  ∑pq = 6.96 
  S.D. = 3.87 
   rtt =  n 1 - ∑pq 
     n –1         S2

t     
     
    =  30 1 – 6.96 
     30-1     3.872    
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    = 30 1 – 6.96 
     29 14.9769 
    = 1.0348   [1 - 0.4647] 

    = 1.0348 x  0.5353 

    = 0.55 
 
การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)   ของแบบวดัทักษะการใชภาษาอังกฤษหลังจัดกจิกรรม   
โดยใชสูตร  KR – 20  ของ  Kuder  Richardson 
   n  = 30  (จํานวนขอสอบ) 
  ∑pq = 6.84 
  S.D. = 3.95 
   rtt =  n 1 - ∑pq 
     n –1         S2

t     
     
    =  30 1 – 6.84 
     30-1     3.952    
     

 = 30 1 – 6.84 
     29 15.6025 
     

= 1.0348   [1 - 0.4384] 

    = 1.0348 x  0.5616 

    = 0.58 
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ตารางที ่30 แสดงผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบวดัทักษะการใชภาษาอังกฤษกอนและหลัง
จัดกิจกรรม 

 
เลขที ่ คะแนนชุดที่ 1 X คะแนนชุดที่ 2 Y X2 Y2 XY 

1 22 23 484 529 506 
2 18 19 324 361 342 
3 20 21 400 441 420 
4 14 15 196 225 210 
5 18 18 324 324 324 
6 15 16 225 256 240 
7 14 15 196 225 210 
8 14 15 196 225 210 
9 14 15 196 225 210 
10 14 14 196 196 196 
11 25 25 625 625 625 
12 22 23 484 529 506 
13 20 20 400 400 400 
14 21 22 441 484 462 
15 23 24 529 576 552 
16 22 17 484 289 374 
17 13 14 169 196 182 
18 25 26 625 676 650 
19 22 22 484 484 484 
20 20 21 400 441 420 
21 15 14 225 496 210 
22 15 15 225 225 225 
23 23 23 529 859 529 
24 21 22 441 484 462 
25 24 25 576 625 600 
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ตารางที่  30  (ตอ) 
เลขที ่ คะแนนชุดที่ 1 X คะแนนชุดที่ 2 Y X2 Y2 XY 

26 14 14 196 196 196 
27 20 21 400 441 420 
28 17 17 289 289 289 
29 14 15 196 225 210 
30 16 15 256 225 240 
รวม ∑X=555 ∑Y=566 ∑X2=10711 ∑Y2=11142 ∑XY=10904 
 
จากตารางที่  30 นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบคูขนาน  โดยสูตรสหสัมพันธของ

เพียรสัน 
  rtt  =     N∑XY - ∑X∑Y 
     √ [N∑X2  -  (∑X)2] [ N∑Y2  - (∑Y)2] 
 
    =                30 (10904) – (555) (566) 
     √ [30 (10711) – (555)2]  [30 (11142) (566)2] 
     
    =                  327120 – 314130 
     √ [321330 - 308025]  [334260 - 320356] 
     
    =             12990 
     √ [13305] [13904] 
 
    =         12990 
     √ 184992720 
 
    =       12990 
     13601.202887 

  rtt  = 0.96 
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ตารางที่ 31 ผลการหาประสิทธ ิภาพ  E1 / E2  แบบรายบุคคล  (Individual  Tryout)  ของแผนการ
จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 
คะแนนทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ระหวางใชแผนการจัดกิจกรรม 
 
 
 
เลขที่ 

แผน 1 
10 คะแนน 

แผน 2 
10 คะแนน 

แผน 3 
10 คะแนน 

แผน 4 
10 คะแนน 

 
 

รวม 
40  คะแนน 

 
ทดสอบ 

หลังจัดกิจกรรม   
30  คะแนน 

1 8 8 8 8 32 25 
2 6 7 8 8 29 23 
3 4 6 6 5 21 16 

∑X=82 ∑F=64 
รวม 

E1 =68.33 E2 =71.11 
 
ตารางที่ 32 ผลการหาประสิทธิภาพ  E1 / E2  แบบกลุมยอย  (Small Group Tryout)  ของแผนการ

จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใชภาษาอังกฤษ 
คะแนนทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ระหวางใชแผนการจัดกิจกรรม 
 
 
 
เลขที่ 

แผน 1 
10 คะแนน 

แผน 2 
10 คะแนน 

แผน 3 
10 คะแนน 

แผน 4 
10 คะแนน 

 
 

รวม 
40  คะแนน 

 
ทดสอบ 

หลังจัดกิจกรรม   
30  คะแนน 

1 8 7 8 8 31 23 
2 7 8 8 8 31 22 
3 7 8 8 8 31 25 
4 8 9 10 9 36 27 
5 8 8 7 7 30 23 
6 7 7 8 6 28 22 
7 6 6 7 7 26 21 
8 5 5 7 7 24 19 
9 5 5 6 6 22 19 

∑X=256 ∑F=201 
รวม 

E1 =71.94 E2 =74.44 
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ตารางที่ 33 ผลการหาประสิทธ ิภาพ  E1 / E2   แบบภาคสนาม  (Field Tryout)   ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการใชภาษาองักฤษ 

 
คะแนนทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ระหวางใชแผนการจัดกิจกรรม 
 
 
 
เลขที่ 

แผน 1 
10 คะแนน 

แผน 2 
10 คะแนน 

แผน 3 
10 คะแนน 

แผน 4 
10 คะแนน 

 
 

รวม 
40  คะแนน 

 
ทดสอบ 

หลังจัดกิจกรรม   
30  คะแนน 

1 8 8 8 7 31 26 
2 7 7 7 7 28 22 
3 7 7 8 6 28 24 
4 8 8 8 7 31 25 
5 8 8 10 9 35 27 
6 7 8 8 9 32 24 
7 7 8 8 7 30 25 
8 8 9 9 9 35 28 
9 7 8 7 7 29 24 
10 6 7 7 7 27 23 
11 6 7 8 8 29 23 
12 6 6 8 7 27 22 
13 7 7 8 8 30 24 
14 8 7 7 9 31 25 
15 7 8 8 7 30 24 
16 7 8 9 8 32 27 
17 8 7 8 7 30 24 
18 8 8 8 8 32 26 
19 9 9 10 10 38 28 
20 8 8 9 9 34 27 
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ตารางที่ 33 (ตอ) 
คะแนนทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ระหวางใชแผนการจัดกิจกรรม 
 
 
 
เลขที่ 

แผน 1 
10 คะแนน 

แผน 2 
10 คะแนน 

แผน 3 
10 คะแนน 

แผน 4 
10 คะแนน 

 
 

รวม 
40  คะแนน 

 
ทดสอบ 

หลังจัดกิจกรรม   
30  คะแนน 

21 9 8 8 10 35 29 
22 7 8 9 7 31 22 
23 7 8 8 8 31 24 
24 9 9 10 10 38 30 
25 7 7 8 8 30 23 
26 7 8 8 6 29 23 
27 6 7 7 7 27 19 
28 6 7 6 6 25 21 
29 7 8 8 7 30 23 
30 6 6 7 7 26 22 
รวม 218 229 242 232 ∑X=961 ∑F=734 
เฉล่ีย 7.27 7.63 8.07 7.73 

X  72.67 76.33 80.67 77.33 E1 =80.08 E2 =81.56 
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ตารางที่ 34 แสดงผลคะแนนจากการทดสอบวัดทักษะการใชภาษาอังกฤษกอนและหลังการใช
แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 
 

เลขที ่
คะแนน
กอนใช
แผน 

คะแนน
หลังใช
แผน 

 
D 

 
D2 

 
เลขที ่

คะแนน
กอนใช
แผน 

คะแนน
หลังใช
แผน 

 
D 

 
D2 

1 20 25 5 25 17 16 22 6 36 
2 18 20 2 4 18 19 23 4 16 
3 19 25 6 36 19 21 26 5 25 
4 19 24 5 25 20 18 25 7 49 
5 23 26 3 9 21 18 27 9 81 
6 20 23 3 9 22 15 21 6 36 
7 13 22 5 25 23 22 24 2 4 
8 24 27 3 9 24 24 29 5 25 
9 18 21 3 9 25 18 21 3 9 
10 16 20 4 16 26 17 23 6 36 
11 17 24 7 49 27 17 19 2 4 
12 18 24 6 36 28 16 19 3 9 
13 20 23 3 9 29 17 21 4 16 
14 18 22 4 16 30 14 19 5 25 
15 19 25 6 36 รวม 554 692 134 688 
16 20 22 2 4 ( X ) 18.47 23.07 

 S.D. 2.64 2.57 
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จากตารางที ่  34 นํามาทดสอบเพื่อหาคาทางสถิติดังตอไปนี ้
     สมมติฐาน H0  : µ1 = µ2   
       H1  : µ1 ≠ µ2   
  โดยใชสูตร  t-test  แบบ  dependent  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 166) 
    t =                   ∑D 
     N∑D2 – (∑D)2 
              n – 1  

    =           134 
     30(688) – (134)2 
             30 – 1 

    =         134 
     20640 – 17956 
              29 

    =        134 
     92.551724137 
 

    =        134 
     9.620380664 

   t = 13.93 
 
อานคา   t   จากตาราง 3  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 286)   df  =  n – 1    =  30 – 1    =  29   
คา t(.05) = 2.045 
  สรุป  คา  t ที่คํานวณไดมคีามากกวาคาวิกฤต ิ  คือ  ตกอยูในเขตปฏิเสธสมมติฐาน  
H0  จึงพิจารณายอมรับสมมติฐาน  H1  กลาวคือ  คะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบวัดทักษะการใช
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่สงเสริมทกัษะการใช
ภาษาอังกฤษ  แตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผ ู เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย 
 
1. อาจารยศรีวรรณ  สงวนทรัพย ครู คศ. 3  ครูชํานาญการพิเศษ 
     โรงเรียนวิสุทธรังษี  จ.กาญจนบุรี 
 
2. อาจารยกรองทอง  โพธิท์อง ครู คศ. 3  ครูชํานาญการพิเศษ 
     โรงเรียนวัดบานทวน จ.กาญจนบุรี 
 
3. อาจารยรัชณีพร  จาวรุงวณชิสกุล ครู คศ. 2  ครูชํานาญการ 
     โรงเรียนพนมทวนชนปูถัมภ  จ.กาญจนบรีุ 
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ภาคผนวก  ช 
 

รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรมและผลงานนกัเรยีน 
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เลนเกม  Values  Topics 

เลนเกม  Values  Topics 

ทําใบกจิกรรมที่ 3  Animal  Keeper 
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ทํากิจกรรมที ่2  Sherlockholm 

จัดสถานการณสมมตใินกจิกรรม  Wandering  Tourists 

จัดสถานการณสมมตใินกจิกรรม  Wandering  Tourists 
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321 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
322 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล   นายศุภชัย   ไพศาลวนั 
ที่อยู   67/16  หมู 1   ตําบลทาลอ   อําเภอทามวง   จงัหวัดกาญจนบุรี  71000 
ที่ทาํงาน  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม     ตําบลทามะขาม    อําเภอเมือง     

จังหวัดกาญจนบุรี   71000 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2534 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา      
 โรงเรียนบานหวยหวา   จงัหวัดชัยภูม ิ
พ.ศ. 2541 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
 โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2546 สําเร็จการศึกษาปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต   วิชาเอกภาษาองักฤษ     

วิชาโทการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวทิยาลัย   
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2546 ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาหลกัสูตรและการนเิทศ   มหาวิทยาลัยศิลปากร   
วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร    จังหวัดนครปฐม 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2546 บรรณารักษ  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม 
พ.ศ. 2547  ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานทัว่ไป  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน    โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม 
หัวหนากลุมสาระศิลปะ 
หัวหนากลุมสาระกิจกรรมพฒันาผูเรียน   
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ    

 ปจจุบัน   ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานทัว่ไป  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม 
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน    โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม 

หัวหนากลุมสาระศิลปะ 
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ     
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