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K 41466058 : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
คําสําคญั : กิจกรรมการละคร การสอนพูดภาษาอังกฤษ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 รัตนชัย  เอี่ยมพิทักษพร  :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาองักฤษระหวางวิธีสอนที่
ใชกิจกรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 สาขา
การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม (A COMPARISON BETWEEN ENGLISH SPEAKING 
ACHIEVEMENTS THROUGH DRAMATIC ACTIVITIES AND CONVENTIONAL TEACHING FOR 
DIPLOMA LEVEL ONE STUDENTS OF ACCOUNTING, TECHNOLOGY NAKHONPATHOM 
INSTITUTE) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  :  ผศ. ดร. บาํรุง โตรัตน, ผศ. ดร. เสงี่ยม  โตรัตน และ รศ. 
วัฒนา  เกาศัลย. 234 หนา. ISBN 974-653-510-2 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพูดภาษาอังกฤษ ระหวางวิธีสอนที่
ใ ช กิ จ ก ร ร มก า ร ล ะค ร กั บ วิ ธี ส อนแบบปกติ แ ล ะ ศึ ก ษ า ค ว า มคิ ด เ ห็ น ข อ งนั ก ศึ ก ษ าที่ มี ต อ 
กิจกรรมการละคร กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงปที่  1  สาขาการบัญชี  ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา  2545  โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน 45 คน และจับฉลากหองเรียนเปนกลุมทดลอง 1 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม โดยที่กลุมควบคุมจํานวน 
20 คนและกลุมทดลองจํานวน 25 คน โดยใชแผนการสอนมี 2 แบบ คือ แผนการสอนที่ใชกิจกรรมการละคร
และแผนการสอนแบบปกติ แผนการสอนละ 16 คาบ ใชเวลาสอนคาบละ 50 นาที 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
และ  2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการละคร การวิเคราะหขอมูลใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาอังกฤษของ
นั ก ศึ ก ษ า ร ะห ว า ง ก ลุ ม ที่ ส อนด ว ย กิ จ ก ร ร มก า ร ล ะ ค ร แ ล ะ กลุ ม ที่ ส อน แบบปกติ  แ ล ะ ใ ช 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการศึกษาคาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการละคร 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนโดยวิธีสอนที่ใชกิจกรรมการละคร
สูงกวาวิธีการสอนแบบปกติอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 2)   นักศึกษามีความคิดเห็นตอกิจกรรมการละครอยูในระดับดี 
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SKILLS. 
 RATTANACHAI EIAMPITAKPORN : A COMPARISON BETWEEN ENGLISH SPEAKING 
ACHIEVEMENTS THROUGH DRAMA ACTIVITIES AND CONVENTIONAL TEACHING FOR 
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 The purpose of this research was twofold : The first purpose was to compare the English speaking 
achievement of students using drama activities and students using conventional teaching.  The second purpose 
was to study students’ opinions towards drama activities.  The subjects were forty – five diploma level one 
students of Accounting Technology Nakhonpathom Institute, Nakhonpathom Province.  During the second 
semester academic year 2002, the subjects were randomly divided into two groups : an experimental group (n 
= 25) and a controlled group (n = 20).  Two types of lesson plans were used : lesson plans using drama 
activities and conventional lesson plans.  The duration of experiment was sixteen fifty  minute periods.   
 The instruments used for gathering data were : 1) the English achievement test and  2) a 
questionnaire, which was used for measuring students’ opinions toward the teaching focused on drama 
activities.  Analysis of Convariance (ANCOVA) was used to measure students’ English ability before and 
after the course.  The results of the study were as follows : 
 1) The diploma level one students’ who used drama activities achievement in speaking were 
higher than that of the students taught by conventional teaching methods,  statistic significant difference at the 
0.05 level. 
 2) The students’ opinions towards drama activities were highly positive. 
 
 
 
Department of Curriculum and Instruction   Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2002 
Student’s signature  
Thesis Advisors’ signature  1 2 3  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ฉ

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับความเมตตา กรุณาดวยการเอาใจใสของคณาจารยผูทรงคุณวุฒิที่
กรุณาไดอาน ไดแกไขและใหคําแนะนํานานัปการจนเสร็จสมบูรณดวยดี กอปรดวยไดกําลังใจจาก
อาจารยและบุคคลตางๆ หลายทาน ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งประทับใจเปนที่สุดจึงขอกราบขอบพระคุณไว ณ 
โอกาสนี้ และขอใหกุศลกรรมของทานเปนผลปจจัยสงผลใหทานและครอบครัวถึงพรอมดวย อายุ 
วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ จงทุกประการ 
 บุคคลดังกลาว ไดแก 
 อาจารยที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธทั้ง 3 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. บํารุง       โต
รัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสงี่ยม  โตรัตน และ รองศาสตราจารย วัฒนา เกาศัลย 
 อาจารยประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ คือ ผูชวยศาสตราจารย ศิลป  
ภาคสุวรรณ และ ดร.นิสัย  แกวแสนไชย 
 อาจารยผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยและตรวจสอบเครื่องมือ คือ อาจาย Warren 
Hancock ผูชวยศาสตราจารยแสงอรุณ  เจียงชัย และ อาจารยสุนีย  สุขแสงศรี 
 โรงเรียนและอาจารย ผู อํานวยความสะดวกในการทดลองใช เครื่องมือการวิจัย  คือ  
โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม และ อาจารย อภินันท  เหงี่ยมสงา 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่  1  สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2545 ในโรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทุกคน 
 อาจารย ผู ใหความช วย เหลือและใหกํ า ลั งใจดวยดี เสมอมา  คือ  อาจารยพรทิพย  
สนธิไทรงาม อาจารย วสวัตติ์  เปรมจิตต  อาจารยภัคจิรา  ตาทอง และอาจารยภัทราพร  ทรัพยดาว  
 คุณพอ คุณแม และเพื่อนนักศึกษาภาคพิเศษรุน 2 ทุกคน  
 กราบขอบพระคุณทบวงมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปการศึกษา 2545 
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บทที่ 1
บทนํ า

1.  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
ปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีมีบทบาทสํ าคัญในการติดตอส่ือสารดานความเจริญ

กาวหนาท้ังทางวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ เชน การใชเครื่องมือส่ือสาร การใชคอมพิวเตอร  
โทรสาร  หรือการอานคูมือ  เปนตน  ทุกคนจํ าเปนตองเขาใจภาษาอังกฤษ  เพ่ือใชในการติดตอ
ส่ือสารใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันและบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริง ฉะนั้นภาษาอังกฤษจึงเปน
ภาษาท่ีสํ าคัญสํ าหรับบุคคลเพ่ือส่ือสารในชีวิตประจ ําวัน รวมท้ังการประกอบอาชีพและธุรกิจตางๆ  
การท่ีนักเรียนจะเรียนภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพจํ าเปนตองอาศัยการฝกใชภาษาอยู
เสมอ  โดยเฉพาะในบริบทท่ีนํ าไปใชในชีวิตประจ ําวันไดอยางแทจริง เชน การทักทาย การซ้ือของ 
การตอรองราคาสินคา การพูดโทรศัพท เปนตน โดยท่ีนักการศึกษาไดทํ าการศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
รูภาษาอังกฤษและรูปแบบของกิจกรรมสอนภาษาใหไดผลดีตอผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษา ดังเชน
งานวิจัยของ กุลยา แซตัน (2534) พบวานักศึกษาสวนใหญขาดความเช่ือม่ันในการใชภาษา 
เปาหมาย เนื่องจากไมคอยมีโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการทํ ากิจกรรมในช้ันเรียนขณะท่ีกํ าลังเรียน 
ซ่ึงอาจเนื่องมาจากกระบวนการสอนในบางช้ันเรียนยังคงเนนการเรียนไวยากรณและทักษะการอาน
มากกวาทักษะการพูด ท้ังนี้เพราะการทดสอบเนนท่ีตองการวัดความสามารถทางการอานและความ
รูทางไวยากรณของนักเรียน สวนพฤติกรรมการสอนของครูก็มักมุงท่ีจะเนนใหนักเรียนสอบเขา
มหาวิทยาลัยได โดยท่ีครูสอนภาษาจํ านวนมากยังคุนเคยกับรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบ
ดัง้เดมิ เชน ในการสอนไวยากรณ ครูอธิบายกฎการใชภาษาพรอมท้ังยกตัวอยางประกอบนักเรียนมี
หนาท่ีฟงแลวลอกกฎเกณฑนั้นๆ พยายามทํ าความเขาใจและจดจ ํา จากนั้นก็ทํ าแบบฝกหัดมีความ
หลากหลายกวานี้ ครูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญใชภาษาไทยในการสอนมากกวาภาษาอังกฤษ
เพราะเปนวิธีงายจึงทํ าใหนักเรียนไมมีการฝกพูดและฟงภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้บทสนทนาจากตํ าราท่ีใชในโรงเรียนมีจุดมุงหมายหลักท่ีจะใหนักเรียน 
คุนเคยกับกฎไวยากรณมากกวาการเตรียมนักเรียนใหนํ าไปใชส่ือสารในชีวิตจริง นักเรียนจึงขาด
การฝกฝนใชภาษาอังกฤษในสถานการณท่ีคลายของจริง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีผล
ตอการเรียนรูภาษาของนักเรียนกิจกรรมการละคร เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี
ความสามารถในการส่ือสารได นอกจากนี้ไดมีผูทํ าการศึกษาในเรื่องดังกลาว พบวา กิจกรรมการ 
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ละครมีผลในทางบวกตอการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะฟง - พูด ท้ังนี้เพราะ
เปนกิจกรรมการฝกภาษาอังกฤษท่ีใหผูเรียนไดฝกแสดงออกดวยทาทางและการพูดท่ีเปนธรรมชาติ
อันน ําไปสูการใชภาษาท่ีมีความหมายขึ้น ผูเรียนไดใชจินตนาการวาเปนตนเองหรือเปนคนอ่ืนตาม
สถานการณท่ีสรางขึ้น เปนโลกแหงการสมมุติท่ีจ ําลองมาจากสถานการณจริง ทํ าใหการใชภาษามี
ความสมจริงขึ้น เนื่องจากผูเรียนตองใชท้ังการเคล่ือนไหวรางกาย การแสดงสีหนา ทาทาง อารมณ 
นํ้ าเสียง ผูเรียนจึงมีโอกาสไดฝกทักษะตางๆ โดยเฉพาะทักษะฟง-พูด ในบรรยากาศท่ีชวยลด
ความเครยีด ความกังวลใจ ทํ าใหเกิดความม่ันใจในการใชภาษา เพราะผูเรียนใชภาษาโดยสมมติตน
เปนคนอ่ืน ผูเรียนรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับมากขึ้น การกลัวการถูกปฏิเสธจากสังคมนอยลง 
ชวยเพ่ิมแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนอันเกิดจากการไดปฏิบัติกิจกรรมแสดงทาทาง และ
การแสดงออกถึงอารมณและความรูสึก นอกจากนี้ กิจกรรมการละครยังสนองตอบแนวคิดใหมใน
การจดัการศึกษาท่ีมุงสอนคนใหคิดเปน ทํ าเปน แกปญหาไดโดยประสบการณตางๆ ท่ีกอใหเกิดการ
เรียนรู อันเปนประโยชนในการดํ าเนินชีวิต และมีทัศนคติท่ีดีใหบุคคลไดพัฒนาท้ังสติปญญา 
อารมณ บุคลิกภาพ ใหเกิดการยอมรับตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงตองอาศัยการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นพรอมกับการ
ใหผูเรียนไดใชท้ังความรูสึก อารมณ ประสบการณและความเปนตัวของตัวเองในการเรียนรูนั้น 
(Maley and Duff 1982 : 6 – 15, Phillips 1999 : 6) ในปจจุบันสํ าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ไดมีนักการศึกษาดานการสอนภาษาตางประเทศจํ านวนมากเสนอ 
กิจกรรมในรูปแบบตางๆ กันซ่ึงอาจแบงเปนกิจกรรมตามทักษะหรือจัดแบงตามวัตถุประสงคและ
สถานการณของการใชภาษาสํ าหรับผูวิจัยเห็นวากิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการปฏิสัมพันธในสังคม 
(social interaction activities) เปนกิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารตามวัตถุประสงคและ 
สถานการณของการใชภาษา (อางถึงใน  สุมิตรา  อังวัฒนกุล  2535 : 139 - 158)  ซ่ึงมีลักษณะ 
ใกลเคียงกับการส่ือสารในชีวิตจริงมากขึ้นกิจกรรมประเภทนี้จะก ําหนดบทบาทของนักเรียนในการ
ทํ ากจิกรรม  นอกจากนี้  นักเรียนไดฝกการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารใหเปนท่ีเขาใจ  ยังตองเลือกใช
ภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณและบทบาทของตนเองดวยตัวอยางของกิจกรรมการใช
ภาษาเพ่ือการปฏิสัมพันธในสังคม ไดแกการแสดงบทบาทสมมต ิ การแสดงละคร  เปนตน

สํ าหรับประเทศไทยไดมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับการใชกิจกรรมการละครในการเรียน
ภาษาอังกฤษ  พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  เชน  นิตยา  ประพฤติกิจ  (2526) ไดทํ าการวิจัย 
โดยทดลองสอนนักศึกษาฝกหัดครู วิชาเอกภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครสูงกวานักศึกษาท่ีเรียนโดยใชการฝก 
รปูประโยค แสงจันทร เหมเช้ือ (2534) ไดทดลองใชกิจกรรมการละครเสริมหลักสูตรวิชาภาษา
อังกฤษสํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนไทรนอย พบวา กิจกรรมการละครมีความ
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เหมาะสมท่ีจะนํ ามาใชจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ชวยเสริมทักษะความรูทางภาษา
อังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูด นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม 
ธญวรรณ ทวิสุวรรณ (2536) ศึกษาผลการใชกิจกรรมการละครท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษา
อังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ า พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนภายหลังการทดลองสูงขึ้น และนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครมีทัศนคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษดขีึ้น นอกจากวิชาภาษาอังกฤษแลว รัชนี จันทรอุไร (2543) ไดศึกษาทดลองใชส่ือ 
กจิกรรมการละครท่ีมีผลตอการเพ่ิมระดับแรงจูงใจภายในของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชา
บัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจภายในของนักเรียน 
พบวา นกัเรยีนกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละคร มีแรงจูงใจภายในภายหลังการทดลอง สูงกวา
กอนการทดลอง และสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยกิจกรรมตามปกต ิกุลชาติ  โยสีดา  (2529)  และ  บงกช  
สัปปพันธ  (2529)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ทักษะฟง – พูด  และ
ความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบบทบาทสมมติ และวิธีสอนตาม
คูมือคร ู  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบบทบาทสมมติมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนภาษาอังกฤษ  คือ  ทักษะการฟง – พูด  และมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแตกตาง
จากกลุมท่ีเรียนโดยวิธีสอนตามคูมือครู  จุฑารัตน  ธานี  (2534)  ไดทํ าการศึกษาเปรียบเทียบความ
สามารถในการใชภาษาอังกฤษทักษะฟง – พูด  เพ่ือการส่ือสารและความเขาใจในวัฒนธรรมทาง
ภาษาของนักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยเทคนิคบทบาทสมมติมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ทักษะฟง – พูด  เพ่ือการส่ือสารและความเขาใจในวัฒนธรรมทางภาษาสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการ
สอนตามคูมือครู ดังนั้นการแสดงบทบาทสมมต ิ  และกิจกรรมการละคร  มีบทบาทท่ีชวยสงเสริม
ใหนกัเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกวาการสอนปกติ  ดังงานวิจัยท่ีไดกลาวไปแลว  ซ่ึงให
ความสํ าคญักับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทัศนคติในการเรียนภาษา  โดยไมไดค ํานึงถึงแนวทาง
การเรยีนรูภาษาในช้ันเรียน  หรือการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธของนักเรียน

เวีย (Via 1987  : 12 - 15) พบวากจิกรรมการละครชวยใหนักเรียนไดรับรูวัฒนธรรม
ใหม โดยตระหนักถึงการท่ีชาติเจาของภาษาปฏิบัติตอกัน ชวยใหนักเรียนคุนเคยกับคํ า และสํ านวน
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณทางสังคม  เปนการกระตุนใหนักเรียนอยากรูอยากเรียน  ชวยใหนักเรียน
เรยีนรูภาษา กิจกรรมการละครยังชวยใหนักเรียนตระหนักถึงเหตุผลในการใชภาษา และการส่ือสาร
ความหมายเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ มากกวาเพ่ือการอธิบายส่ิงใดส่ิงหนึ่ง การ
เรียนภาษาใหม ควรเปนการเรียนท่ีมีความหมายเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ   
นั่นคือควรมีการกํ าหนดเง่ือนไขปญหาซ่ึงจะทํ าใหการใชภาษามีชีวิตชีวานาสนใจ นาตื่นเตน   
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เนื่องจากนักเรียนตองพยายามในการใชภาษาใหบรรลุจุดมุงหมายในการส่ือสารแตละครั้ง ซ่ึง 
กจิกรรมการละครจะเปนกิจกรรมท่ีทํ าใหนักเรียนไดรับประสบการณท่ีสมจริงดังกลาว

จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวา การนํ ากิจกรรมการละครมาใชในการสอนภาษา
อังกฤษท่ีการฟง - พูด มีผลชวยสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ชวยสรางความ
ม่ันใจในการใชภาษาสรางทัศนคติท่ีดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ รวมท้ังนักเรียนมีความคิดเห็นท่ี
ดใีนการเรียนการสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร

นอกจากกิจกรรมการละครจะมีประโยชนตามท่ีกลาวมาแลว กิจกรรมการละครยัง
สนองตอบแนวความคิดใหมในการจัดการศึกษา  ท่ีมุงสอนคนใหคิดเปน  และแกปญหาได  โดยใช
ประสบการณตางๆ  ท่ีกอใหเกิดการเรียนรูอันเปนประโยชนในการดํ าเนินชีวิต และมีทัศนคติท่ีดี  
ใหบุคคลไดพัฒนาท้ังสติปญญา  อารมณ  บุคลิกภาพ  ใหเกิดการยอมรับตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงตอง
อาศัยการเรยีนรูท่ีเกิดขึ้นพรอมๆ  กับการใหนักเรียนไดใชท้ังความรูสึก  อารมณ ประสบการณและ
ความเปนตัวของตัวเองในการเรียนรูนั้น  (Moskowitz  1978 : 16)  นอกจากนี้กิจกรรมการละครยัง
สนองตอบธรรมชาติของเด็ก อันไดแก การเลน การแสดงออก สามารถตีแผความนึกคิดและ
จนิตนาการของนักเรียนทํ าใหนักเรียนดวยความสนุกสนานเพราะความหลากหลายของกิจกรรม

โรงเรยีนเทคโนโลยีนครปฐมเปนโรงเรียนหนึ่งท่ีนักศึกษามีปญหาเกี่ยวกับการพูด และ
การสนทนาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพูดเพ่ือการส่ือสารยังไมอยูในระดับท่ีพึงพอใจ กลาวคือ  
นกัศึกษาขาดความม่ันใจ พูดไดเปนค ําๆ ขอความไมตอเนื่อง ดังนั้นนักศึกษาในโรงเรียนเทคโนโลยี
นครปฐม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 2 ภายหลังสํ าเร็จการศึกษา  นักศึกษาสวนใหญ
จะประกอบธุรกิจสวนตัวหรือสมัครเขาทํ างานในองคการท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทํ าใหมี
จ ํานวนนกัศึกษาท่ีเขารับการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยมีจํ านวนนอย จากปญหาและแนวคิดขาง
ตน ผูวิจัยมีความสนใจวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการละครในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1 สํ าหรบันักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 ซ่ึงคาดหวังวา จะชวยใหนักศึกษาได
พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนั้นในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 จึงตอง
เนนการสอนทักษะการพูด  และทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือใหนักศึกษาไดน ําวิชาความรู ความ
สามารถดานทักษะดังกลาว ในรายวิชาภาษาอังกฤษไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน ท้ังทางดานการ
ประกอบธุรกิจและการพัฒนาหนวยงาน ชวยใหการด ําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยเหตุผล
ดงักลาว  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะใชวิธีสอนแบบกิจกรรมการละคร  ในการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชภาษาส่ือสารไดจริง และชวยนักศึกษาไดพัฒนาความสามารถทางภาษา
พรอมท้ังมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาตอและการ
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ประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต และทํ าใหนักศึกษาเห็นความสํ าคัญของการเรียนภาษา
อังกฤษ  และเห็นประโยชนท่ีจะนํ าไปใชในการด ําเนินชีวิตจริง

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
1 . เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษ  ระหวางวิธีสอนท่ีใช 

กิจกรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติสํ าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1  
สาขาการบัญชี  โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

2 . เ พ่ือสํ  ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุมทดลองท่ีมีตอวิธีสอนโดยใช
กจิกรรมการละคร

3.  ปญหาในการวิจัย
เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงไดก ําหนดปญหาในการ

วจิัย  ดังนี้
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการพูดอังกฤษของนักศึกษาท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการ

ละครสูงกวาวิธีสอนแบบปกติ  หรือไม
2. นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรตอกิจกรรมการละครท่ีใชในการสอนการพูดภาษา

อังกฤษ

4.  สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการพูดอังกฤษของนักศึกษาท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการ

ละครสูงกวาวิธีการสอนแบบปกติ
2. นกัศึกษาในกลุมทดลองมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช 

กจิกรรมการละคร

5.  ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงป
ท่ี 1 สาขาการบัญชี  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2545  โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม  จังหวัด
นครปฐม  จํ านวน  4  หองเรียนจํ านวน  100  คน
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2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางคือ
1. นกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 ท่ีก ําลังศึกษาอยูในภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรยีนเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํ านวน 2 หองเรียน  ทํ าการ
เลือกแบบเจาะจง โดยเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถใกลเคียงกันจ ํานวน 2 หองเรียน ซ่ึงพิจารณา
จากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ จํ านวน 45 คน

2. สุมหองเรียนดวยวิธีการจับฉลากหองเรียน เพ่ือไดนักศึกษากลุมควบคุม และ
กลุมทดลองเรียน ไดนักเรียนในกลุมควบคุม จํ านวน 20 คน และนักศึกษาในกลุมทดลอง จํ านวน 
25 คน

3.  ตวัแปรท่ีศึกษา
3.1 ตวัแปรอิสระ  คือวิธีการสอนซ่ึงจํ าแนกออกเปน  2  วิธี  คือวิธีท่ีใชกิจกรรมการ

ละคร  และวิธีสอนแบบแผนการสอนปกติ
3.2 ตวัแปรตาม  ไดแก

3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษ
3.2.2 ความคดิเห็นตอการเรียนภาษาอังกฤษท่ีใชกิจกรรมการละคร

3.3 ตวัแปรรวม  ไดแก  คะแนนสอบทักษะการพูดกอนการเรียน
4. ระยะเวลาในการทดลอง

ผูวจิัยใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห  ใชเวลาสอนจํ านวน 16 คาบเรียน สัปดาหละ  
2  คาบเรียน

6.  นิยามศัพทเฉพาะ
1. กิจกรรมการละคร  หมายถึง ภาระงานท่ีนักศึกษาฝกอยางอิสระโดยท่ีครูหรือ 

นกัศึกษาสรางสถานการณตามวัตถุประสงคของเนื้อหา  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1  โดยมีขั้นนํ าเขาสู
บทเรยีน ขั้นเสนอเนื้อหา  ขั้นฝก  ขั้นฝกเพ่ิมเติม  จนถึงขั้นฝกอิสระ  และใหนักศึกษาแบงกลุม
ด ําเนนิการสวมบทบาทตามสถานการณท่ีก ําหนด มีการเขียนบท (Script)  จดัฉาก  อุปกรณประกอบ
ฉาก  ฝกซอมการแสดง  และนํ ามาจัดการแสดงละคร

2. วธีิสอนโดยใชกิจกรรมการละคร  หมายถึง  การเรียนการสอนตามวัตถุประสงคท่ี
ไดจากการวิเคราะหหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  1  โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้

2.1 ขั้นน ํา (Lead in) ในขัน้นีค้รูจะตั้งคํ าถามหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีครูจะสอน
ในเรื่องตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7

2.2 ขั้นน ําเสนอเนื้อหา  (The Presentation Stage)  ครเูสนอรูปแบบทางภาษาจาก
เนื้อหาท่ีวิเคราะหจากจุดประสงครายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 หรือใหนักศึกษาอานบทสนทนา
อยางเงียบๆ  หรือครูอานใหฟง

2.3 ขัน้การฝก (The Practice Stage) นกัศึกษาฝกค ําศัพท  โครงสรางในแบบฝกหัด
ท่ีมีความหมาย  เชน  ทํ าแบบฝกหัดจับคูคํ าศัพท  ทํ าแบบฝกหัดการหาขอมูลท่ีขาดหายไป

2.4 ขัน้การฝกเพ่ิมเติม (Further Practice Stage) นกัศึกษาฝกภาษาในบริบทท่ีมี
สถานการณใหม  หรือแตกตางจากเดิม  เติมขอมูลท่ีขาดหายไปไดถูกตอง  ฝกพูดบทสนทนา

2.5 ขัน้การฝกอิสระ (Free Stage) ครสูรางสถานการณท่ีมีการใชภาษาท่ีเรียนมา
โดยนกัศึกษาจัดการแสดงเปนขั้นตอน  มีการเขียนบท (Script)  โดยแบงเปนกลุมๆ  นักศึกษา แตละ
คนสวมบทบาทตางๆ  ในการแสดงละคร

3. วิธีสอนแบบปกติ  หมายถึง การเรียนการสอนตามวัตถุประสงคท่ีไดจากการ
วเิคราะหจากจุดประสงคภาษาอังกฤษธุรกิจ  1  โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.1 ขัน้สรางแรงจูงใจ  (Motivation)  ครสูรางแรงจูงใจใหแกนักศึกษา  เพ่ือกระตุน
ใหนกัศึกษาเกิดความตองการท่ีจะเรียนรูหรือร ําลึกความรูเดิม

3.2 ขั้นน ําเสนอเนื้อหา  (Presentation)  ครสูอนเนื้อหาใหมเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจ 
จ ําไดและนํ าไปใชในการฝกพูดขั้นตอไป  เชน  ครูใหนักศึกษาอานบทสนทนาแลวครูตั้งคํ าถามให
นกัเรียนตอบ

3.3 ขั้นการฝก (Practice) ครูเปดโอกาสใหนักศึกษาฝกพูดโดยใชความรูจากขั้น 
นํ าเสนอเนื้อหา (Presentation)  ใหถูกตอง

3.4 ขัน้การผลิตภาษา  (Production)  ครเูปดโอกาสใหนักศึกษาใชภาษาท่ีรับรู  และ
ฝกขั้นการฝก (Practice)  อยางเต็มท่ี  ตามท่ีนักศึกษาตองการ

3.5 ขัน้การประเมิน  (Evaluation)  ครแูละนักศึกษารวมกันประเมินผลจากเนื้อหาท่ี
เรียนมา

4. นกัศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาท่ีก ําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงปท่ี 1 แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2545  โรงเรียนเทคโนโลยี
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถในการทํ า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการพูดวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ของนักเรียนหลังจากการสอนโดยใช
กจิกรรมการละครและการสอนแบบปกติ
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6. ความคดิเห็นตอวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการตอบ
แบบสอบถามของนักศึกษาท่ีมีตอการสอน โดยใชกิจกรรมการละครในดานตางๆ เชน ดาน 
กจิกรรมการละคร  ดานเนื้อหาและอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมการละคร  และดานประโยชนและการ
น ําไปใช ท่ีนักศึกษาตอบหลังจากเสร็จส้ินการทดลองแลว
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
แยกเปนประเภท ดังนี้

1. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ
2. ความหมายของการพูดภาษาอังกฤษ
3. การพัฒนาทักษะการพูด
4. การทดสอบความสามารถในการพูด
5. มาตราวัดปฏิสัมพันธในการพูด
6. การละครกับการสงเสริมการพูด
7. การจดักิจกรรมการละครแบบตางๆ
8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

8.1 งานวจิยัเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ
8.2 งานวจิยัเกี่ยวกับการละครและการพัฒนาการพูด

ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร
กบัวธีิสอนแบบปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกีย่วของเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวิจัย ดังนี้

1.  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะไววา 

เปนการสอนท่ีเนนความตองการผูเรียน ในสถานการณตางๆ เชน การสนองตอบความตองการของ
ผูเรยีนเฉพาะกลุม โดยยึดจุดประสงคในการสอน ภาษาอังกฤษตามสถานการณเปาหมาย ดังนี้

โรบินสัน (Robinson 1991 : 1 - 5) กลาววา ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 
เกี่ยวของกับการศึกษา (education) การสอน (training) และการฝกหัด (practice) โดยยึดถือ 
องคความรูสามดาน ไดแก ภาษา การจัดการเรียนการสอน และความสนใจเฉพาะดานของผูเรียน ซ่ึง
โรบินสัน ไดใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ ไวดังนี้
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1. ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะมุงเนนท่ีจุดมุงหมายของการเรียน ผูเรียน
ตองการท่ีจะเรียนตามวัตถุประสงค ท่ีตองการนํ าไปทํ างาน ไมไดเรียนเพราะวาสนใจในดานภาษา
และวฒันธรรม ส่ิงท่ีตองมุงเนนจึงเปนกิจกรรมและหัวขอท่ีเกี่ยวของกับการทํ างานหรือจุดมุงหมาย
เฉพาะของผูเรียน ในสาขาวิชาตางๆ

2. การจัดหลักสูตรสํ าหรับภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะควรคํ านึงถึง การ
วเิคราะหความตองการ (need analysis) ของผูเรียนเปนสํ าคัญ เพ่ือท่ีจะหาวานักเรียนควรจะเรียนรู
อะไรบาง

3. วัตถุประสงคทางการเรียนในภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ ตองละเอียด  
ชัดเจน และเหมาะสมกับเวลาท่ีจัดไว

4. การจัดหลักสูตรในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะสํ าหรับรายวิชาหนึ่งๆ 
ซ่ึงผูเรียนควรท่ีจะมีความตองการไปในทางเดียวกัน

เคนเนดี้ และโบลิโธ (Kennedy and Bolitho 1984 : 1 – 3) ไดกลาวถึงความหมายของ
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะไวว า เปนหลักสูตรการสอนภาษาท่ีไดรับอิทธิพลจาก
ววิฒันาการทางการสอน 2 ประการ คือ การสอนท่ีเนนความตองการของผูเรียนและพิจารณาภาษา
วามีคุณสมบัติท่ีสามารถแสดงหนาท่ีไดตางๆ กัน

บลอร (Bloor 1986 : 328) ไดกลาวถึงภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะวาเปนการ
สอนในแงมุมท่ีแคบกวาการสอนภาษาอังกฤษท่ัวไป โดยกํ าหนดเนื้อหาเฉพาะเพ่ือสนองความ
ตองการในการใชภาษาของผูเรียนในสถานการณตางๆ

สตรเีวนส (Strevens 1987 : 87) ไดกลาวถึงความหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค
เฉพาะวาเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีมุงเนนเนื้อหาของภาษาใหสนองตอบความตองการของผูเรียน
เฉพาะกลุม ความตองการเหลานี้อาจเปนความตองการเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะสาขาหรือ
เปนความตองการท่ีมีจุดประสงคเฉพาะ

ฮทัชินสัน และวอเตอรส (Hutchinson and Water 1989 : 13 – 19) ไดกลาวถึงภาษา
อังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะวาเปนแนวทางใหมในการเรียนการสอนภาษา ซ่ึงมีหลัก 3 ประการ 
คือ

1. ความตองการของผูเรียน
2. ความคดิใหมของภาษาท่ียึดจุดประสงคในการสอนภาษาตามสถานการณเปาหมาย
3. ความคิดใหมเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาโดยท่ีผูเรียนสามารถน ําความรูไปใชในการ

ประกอบอาชีพได
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เนื่องจากการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ เปนการสอนภาษาอังกฤษให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน โดยความตองการท่ีแตกตางกันออกไปและผูเรียนเองก็
แตกตางกนัในหลายดาน ดังนั้นเพ่ือใหการเรียนการสอนสอดคลองกับปจจัยดังกลาว นักการศึกษา
จงึไดแบงการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะไวหลากหลายสาขาดังนี้

แมคโดนัฟ (McDonough 1987 : 6) ไดแบงภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะออกเปน 
2 ประเภทใหญๆ คือ

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ (English for Academic Purposes) เชน
ภาษาอังกฤษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน

2. ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาชีพ (English for Occupational Purposes) เชน 
ภาษาอังกฤษสํ าหรับเลขานุการ มัคคุเทศก เปนตน

แมคเคย และ เมานทฟอรด (Mackay and Mountford 1987 : 2 - 20) ไดแบงภาษาอังกฤษ
เพ่ือจุดประสงคเฉพาะออกเปน 3 ประเภทดังนี้

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางดานอาชีพ (Occupational requirements) เชน 
หลักสูตรสํ าหรับพนักงานรับโทรศัพทระหวางประเทศ หรือสํ าหรับนักบินพลเรือน เปนตน

2. ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคโครงการฝกอบรมอาชีพ (Vocational training 
programme) เชน หลักสูตรสํ าหรับพนักงานโรงแรม เจาหนาท่ีฝายการคาพิเศษ เปนตน

3 . ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการหรือวิชาชีพช้ันสูง (Academic or 
professional study) เชน หลักสูตรสํ าหรับการศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตร แพทย หรือกฎหมาย 
เปนตน

ฮัทชินสัน และ วอเตอรส (Hutchinson and Waters 1989 : 16 - 17) ไดแบงสาขาภาษา
อังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะไวดังนี้

1. ภาษาอังกฤษสํ าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (English for Science 
and Technology = EST) ภาษาอังกฤษสํ าหรับแพทย ภาษาอังกฤษสํ าหรับชางเทคนิค

2. ภาษาอังกฤษสํ าหรับสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร (English for Business and 
Economics = EBE)

3. ภาษาอังกฤษสํ าหรับสาขาสังคมศาสตร (English for Social Science = ESS) เชน 
ภาษาอังกฤษสํ าหรับนักจิตวิทยา ภาษาอังกฤษสํ าหรับครู

การแบงสาขาตางๆ ของภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะของนักการศึกษาจะ
คลายคลึงกันคือ แบงตามวัตถุประสงคของแตละสาขาอาชีพเพ่ือใหสอดคลองกับจุดประสงคในการ
ใชภาษาท่ีแตละสาขาอาชีพตองการใช
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ฮทัชินสันและวอเตอรส (Hutchinson and Waters 1994) ไดจ ําแนกประเภทของภาษา
อังกฤษเพ่ือจุดมุงหมายเฉพาะ ออกมาในรูปหนึ่งของการเรียนการสอนภาษา และนํ าเสนอในภาพ
ตนไม โดยพิจารณาจากปลายยอดสุดของตนไมลงมาหาแกนกลางของตนไมท่ีใหญขึ้นเรื่อยๆ โดย
กลาววาปลายสุดของแตละกิ่งเล็กๆ จะเปนหลักสูตรเฉพาะของภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุงหมายเฉพาะ
ในสาขายอยตางๆ กันออกไป เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางการแพทย (English for 
Medical Studies) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาเศรษฐศาสตร (English for Economics) ภาษา
อังกฤษเพ่ือเลขานุการ (English for Secretaries) เปนตน โดยในแตละกิ่งท่ีติดกับปลายยอดจะเปน
แขนงของภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุงหมายเฉพาะ คือ อาจจะเปนกิ่งรวมของภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา 
(English for Academic Purpose หรือ EAP) หรือจะเปนภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 
(English for Occupational Purposes หรือ EOP) เม่ือมองยอนกลับมาหากิ่งท่ีใหญขึ้นเรื่อยๆ จะเห็น
วาเปนแขนงหลักของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุงหมายเฉพาะ คือ เปนกลุมของภาษา
อังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (English for Science and Technology หรือ EST) หรือ
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานธุรกิจและเศรษฐศาสตร (English for Business and Economic หรือ EBE) หรือ
อาจจะเปนภาษาอังกฤษเพ่ือดานสังคมศาสตร (English for Social Sciences หรือ ESS) ซ่ึงท้ังหมดท่ี
กลาวมาก็มาจากกิ่งใหญเดียวกันคือ ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุงหมายเฉพาะ (English for Specific 
Purposes หรือ ESP) แตจะอยูคนละกิ่งกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ัวไป (General English 
หรอื GE) ซ่ึงท้ังสองก็มาจากกิ่งเดียวกันคือ ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (English as a 
Foreign Language หรือ EFL) ซ่ึงตอยอดมาจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Language 
หรือ ELT) และการสอนภาษา (Language Teaching) ซ่ึงมาจากรากเดียวกันคือ การเรียนรู 
(Learning) และการส่ือสาร (Communication)

นอกจากนี้จอรแดน (Jordan 1997 : 3 - 4) ไดจ ําแนกประเภทของภาษาอังกฤษเพ่ือ
วตัถุประสงคเฉพาะไวดังนี้

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไป (General Purposes) เปนการเรียนรูภาษา
อังกฤษโดยไมมีวัตถุประสงคแนชัด เชน การเรียนภาษาอังกฤษในวัยเด็ก

2. ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางสังคม (Social Purposes) เปนการเรียนรูภาษา
อังกฤษเพ่ือใชในการสนทนาและเพ่ือการส่ือสารตามสถานณตางๆ ในชีวิตประจํ าวัน โดยเฉพาะ
สํ าหรบัผูเรียนท่ีใชชีวิตอยูในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ เชน ใชภาษาอังกฤษในการซ้ือของ เขียน 
จดหมาย ใชโทรศัพท และเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือความอยูรอด (Survival English)

3. ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ (Specific Purposes) แบงออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก
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3.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางอาชีพ (English for Occupation / Vocational 
/ Professional Purposes หรือ EOP / EVP / EPP) เชน ภาษาอังกฤษสํ าหรับแพทย นักบิน พนักงาน
โรงแรม

3.2 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางการศึกษา (English for Academic Purposes) 
แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

3.2.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางการศึกษาเฉพาะกิจ (English for 
Specific Academic Purpose หรือ ESPA) ไดแก ภาษาอังกฤษสํ าหรับนักศึกษาแพทย นักศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร

3.2.2 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางการศึกษาท่ัวไป (English for 
General Academic Purpose หรือ EGPA) ไดแก การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือเครื่องมือทางการศึกษา 
เชน ในการอานต ําราภาษาอังกฤษ ฟงบรรยายของอาจารยชาวตางประเทศ

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ผูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะไดคํ านึงถึงความ
ตองการของผูเรียน โดยระบุวาความตองการของผูเรียนและจุดประสงคเปนลักษณะท่ีตองสัมพันธ
กันและเปนเกณฑในการสรางส่ือ ซ่ึงในชวงแรกนั้นการประเมินความตองการของผูเรียนเปน
กระบวนการงายๆ แตชวงหลังกลับเพ่ิมความซับซอนมากขึ้น อยางไรก็ตามผูออกแบบส่ือและ 
ผูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะตองตระหนักถึงความตองการของผูเรียนและสถานการณ
เปาหมายในการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือท่ีจะไดจัดทํ ารายวิชาท่ีเหมาะสมตอผูเรียน

สรุปไดวาแนวคิดของการสอนภาษาอังกฤษแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ภาษา
อังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึงการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค
เฉพาะนั้น เปนการเรียนรูท่ีมุงเนนความตองการและจุดประสงคทางการเรียนของผูเรียน โดยแบง
เปน 2 วัตถุประสงคหลัก คือ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางอาชีพ เปนการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือเปนเครื่องมือในการประกอบชีพ นอกเหนือจากการส่ือสารท่ีเปนเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรูท่ัวไป อีกวัตถุประสงคหนึ่งไดแกภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางการ
ศึกษา เปนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนและแสวงหาความรูในส่ิงท่ีเรียน

ดังนั้น จึงสรุปไดวาภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะเปนการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษท่ีมีจุดมุงหมายเฉพาะเจาะจง มุงเนนความสนใจและการใชภาษาของผูเรียนเฉพาะกลุมเปน
สํ าคัญเพ่ือประโยชนในการศึกษาเฉพาะสาขาวิชา หรือเฉพาะสาขาอาชีพของผูเรียนท่ีแตกตางกัน
ออกไปจากการเรียนการสอนภาษาอักฤษท่ัวไป คือ มีการวิเคราะหความตองการของผูเรียน โดยมี
การวเิคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะ หัวขอเรื่อง สถานการณ เนื้อหา และหนาท่ีทางภาษา เนน
การเตรียมผูเรียนเขาสูสถานการณใชภาษาจริงในการปฏิบัติงาน หรือการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาชีพ
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เพ่ือใหผูเรียนนํ าความรูไปใชในการติดตอส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตอไป ดังนั้นการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะจึงไมใชแนวคิดใหมในการสอนภาษาแต
เปนการเปล่ียนแปลงจุดเนนในการสอนจะเนนบทบาทของครูผูสอนมาสูการเนนบทบาทของผูเรียน 
โดยใหความสํ าคัญกับผูเรียนเปนหลัก ดังนั้น จึงมีการก ําหนดขอบเขตของบริบทและเนื้อหาการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการเรียนรูและสถานการณในการใชภาษาของผูเรียน ใช
ภาษาไดอยางถูกตองและเหมาะสมในการส่ือความหมายตามท่ีผูเรียนตองการอาจกลาวไดวาภาษา
อังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะเปนการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยาง
แทจริง

2.  ความหมายของการพูดภาษาอังกฤษ
นักภาษาศาสตรและผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศหลายทานให

ความหมายของการพูดไวว า การพูดเปนปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางส่ิงท่ีพูด 
สถานการณของการพูดมีการเนนเสียง การออกเสียงสูงตํ่ า รวมท้ังแสดงสีหนา และเปนการส่ือ
ความหมายอยางหนึ่งโดยใชนํ ้าเสียง ภาษากิริยาทาทางเพ่ือถายทอดความในใจไปยังผูฟงใหรูหรือ
เขาใจส่ิงท่ีผูพูดตองการ ดังนี้

ฟนอคคิอาโร และบรัมฟต (Finochiaro and Brumfit 1983 : 140) กลาววา การพูดเปน
ปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางส่ิงท่ีพูด สถานการณของการพูด การปรับเปล่ียนอวัยะใน
การพูดไดถูกตองเหมาะสม การใชคํ าพูด กฎเกณฑดานไวยากรณความหมายและวัฒนธรรมให
เหมาะสม รวมท้ังความไวตอการรับรูการเปล่ียนแปลงของคูสนทนา ซ่ึงท้ังหมดท่ีกลาวมานี้เปน
ปฏิกริยิาท่ีสัมพันธกันท้ังทางดานสมอง และรางกายซ่ึงจะตองเกิดขึ้นอยางทันที และพรอมกัน ใน
การพูดนั้น ผูพูดตองสงสารโดยใชภาษาพูดท่ีเหมาะสม มีการเนนเสียง การออกเสียงสูงตํ่ า รวมท้ัง
แสดงสีหนา ทาทางเปนเครื่องชวยในการแสดงความหมายของส่ิงท่ีพูดถึง ผูฟงจะสามารถเขาใจสาร
ท่ีผูพูดสง และในบางครั้งภาษาพูดอาจจะขาดความสมบูรณ หรือไมเปนไปตามกฎเกณฑไวยากรณ
ซ่ึงตรงกันขามกับภาษาท่ีใชในการเขียนท่ีประโยคตางๆ ตองสมบูรณถูกตอง ผูอานจึงจะเขาใจได 
กลาวไดวา ทักษะการพูดและการพูดเปนทักษะท่ีตางก็มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน (Byme 1987 : 
8 – 9)

สกอตต (Scott 1981 : 70) กลาววา การพูดเพ่ือการส่ือสาร เปนรูปแบบพฤติกรรมท่ี 
เกีย่วของกับบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป คือผูพูดและผูฟง โดยผูรวมสนทนาแตละคนตองสามารถตี
ความในส่ิงท่ีฟง ซ่ึงไมสามารถทํ านายไดลวงหนาวามีรูปแบบภาษาใด และมีความหมายใด รวมไป
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ถึงการโตตอบดวยภาษาท่ีทํ าใหเกิดประโยชนและสะทอนความตั้งใจในการปฏิสัมพันธทางวาจา
ดวย

วรรณ ี โสมประยูร (2534 : 128) ใหความหมายของการพูดวา เปนการส่ือความหมาย
อยางหนึ่งโดยใชนํ้ าเสียง ภาษากิริยาทาทางเพ่ือถายทอดความในใจไปใหผูฟงรู หรือเขาใจส่ิงท่ีตน
ตองการหรอืใหรูความรูสึกนึกคิดของตน เพราะการพูดเปนทักษะการสงออกตามหลักภาษาศิลป

พิมลรัตน นิ่มจิตต (2539 : 1) ใหความหมายของพูดวาเปนการแสดงหรือถายทอด
ความคดิ ความรู ความรูสึก และความตองการของผูพูดออกมาโดยอาศัย ถอยคํ า นํ้ าเสียง รวมท้ัง
กริยิาทาทาง ทํ าใหผูฟงไดยิน และเขาใจจุดมุงหมายของผูพูดจนสามารถแสดงปฎิกิริยาโตตอบให
ผูพูดทราบจนเปนท่ีเขาใจกันได การพูดท่ีดียอมมีวัตถุประสงคท่ีแนชัด มีการใชถอยคํ า นํ้ าเสียง และ
กริยิาทาทางท่ีเหมาะสม เพราะจะชวยใหผูฟงสามารถรับรูไดอยางเขาใจ กระจางชัด นอกจากนี้การ
ใชถอยคํ า และกิริยาทาทางควรสอดคลองกับสภาพวัฒนธรรม ใหเหมาะสมกับกาลเทศะอีกท้ังผูพูด
ควรมีความจรงิใจ มีความรับผิดชอบในการพูดของตน ขอสํ าคัญอีกประการหนึ่งคือการพูดท่ีดี ควร
บรรลุดังวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

กลาวโดยสรุปไดวา การพูด หมายถึง การแลกเปล่ียนขาวสารตางๆ ซ่ึงแตละครั้งจะตอง
ประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป การพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบผลสํ าเร็จไดนั้น ผูพูด
ตองสามารถใชสํ าเนียงและถอยคํ าท่ีมีความถูกตอง อีกท้ังสามารถใชภาษาทาทางใหสอดคลอง
เหมาะสมกับจุดประสงคหรือเจตนาในการพูดโดยใชคํ าพูดท่ีเหมาะสมกับเหตุการณหรือบุคคลท่ี
เกีย่วของกบัสถานการณนั้นๆ ดังนั้นในการพัฒนาทักษะการพูดนั้น การสอนและกิจกรรมการสอน
จึงมีสวนสํ าคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนและเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการพูดอยาง
เพียงพอ ทักษะการพูดเปนทักษะสํ าคัญในการส่ือสาร ผูท่ีประสบความสํ าเร็จ ในการงานอาชีพมัก
จะเปนผูท่ีมีประสิทธิภาพในการพูดแตทักษะการพูดเปนทักษะท่ีตองอาศัยความรูเกี่ยวกับเสียง ศัพท
โครงสรางและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ตองค ํานึงถึงการแสดงออกใหผูอ่ืนเขาใจ เลือกใชภาษา
ท่ีถูกตองเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของเจาของภาษา จึงตองมีการฝกฝนมีแรงจูงใจและความถนัด
ของผูเรียนและขึ้นอยูกับคุณภาพในการสอน การพูดมีบทบาทในทุกสาขาอาชีพ เชน นักปกครอง 
นกัการเมือง นกัการทูต ทนายความ นักธุรกิจ และผูมีอาชีพในการใชปากพูดดวยกันท้ังนั้น กลวิธี
การพูดในท่ีมีบุคคลมากๆ อยูท่ีเราจะตองมีการคิดใหด ี ตรึกตรองกอนพูดออกไป การพูดถาเราไม
ตรกึตรองกอนอาจจะเกิดอันตรายแกตัวผูพูดได ดังนั้นการพูดเปนตวักลางในการถายทอดความรูสึก
นึกคิดและความตองการของคนหนึ่งไปสูคนหนึ่ง ดังนั้นกระบวนการพูดประกอบดวย การคิด 
การเปลงเสียง ความหมาย การแสดงกิริยาทาทาง การรับฟง และการตีความ โดยเฉพาะเรื่องการ
เปลงเสียงตามความหมายนั้นเปนขั้นตอนสํ าคัญถือเปนตัวก ําหนดใหความรูสึกนึกคิดซ่ึงกันและกัน 
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ดังนั้นทุกสังคมจึงจํ าเปนตองกํ าหนดมาตรฐานความหมายของคํ าเอาไวใหเปนท่ีรับรู และเขาใจ
ตรงกันเพ่ือประสานความสัมพันธของบุคคลในสังคมเอาไว

3.  การพัฒนาทักษะการพูด
การพัฒนาทักษะการพูด เบริ์น (Byrne 1986 : 10 - 11) กลาววาการสอนการพูดจํ าเปน

ตองฝกนักเรียน 2 อยาง คือ
1. ฝกในการใชสวนท่ีคงท่ีของภาษาไดแก เสียง และรูปแบบไวยากรณซ่ึงรวมถึง

ค ําศัพท
2. โอกาสสํ าหรับแตละคนไดแสดงออกผูสอนตองใหความสนใจใน เรื่องของความ

ถูกตองและความคลองแคลวในขั้นท่ีแตกตางกันของระดับการเรียนในขั้นตนควรเนนความถูกตอง 
สวนในขั้นสูงควรเนนความคลองแคลว

การพัฒนาความสามารถในการพูดเปนบอเกิดท่ีดีของแรงจูงใจ สํ าหรับผูเรียน ส่ิงท่ี
ผูสอนควรคํ านึงถึง คือ

1. พยายามหาวิธีแสดงตอผูเรียนวาพวกเขาก ําลังพัฒนาภาษาตลอดเวลา โดยการจัด
กจิกรรมตางๆ เปนครั้งคราว เชน เกม หรือการอภิปราย เพ่ือใหพวกเขาเห็นวา พวกเขาสามารถใช
ภาษาไดมากขนาดไหน

2. ในการฝกแบบควบคุมนั้น ผูสอนจะตองเลือกกิจกรรมและแกไขขอผิดพลาดใน
โอกาสท่ีเหมาะสมผูเรียนไดรับการดลใจอยูเสมอ เม่ือพวกเขาพบวาสามารถทํ าในส่ิงท่ีใชภาษาได 
พวกเขาจะหมดกํ าลังใจเม่ือลมเหลว

3. แสดงใหผูเรียนรูวาจะไดส่ิงท่ีพวกเขารูเพียงเล็กนอยไดอยางไร บางครั้งพวกเขาไม
สามารถแสดงความคิดเห็นได เพราะวาไมมีภาษาท่ีแมนย ําอยูในใจ จึงจ ําเปนตองใชการถอดความ
และการแสดงออกท่ีเปล่ียนแปลง

พิมลรัตน  นิ่มจิตต (2539 : 5 - 6) กลาวไววานักพูดท่ีดีตองประกอบดวยคุณสมบัติ
พ้ืนฐาน 5 ประการ คือ

1. ตองเปนนักฟงท่ีดีกอน นักพูดไมใชฝกพูดอยางเดียว ตองฝกฟงดวย แลวตองรูวา
เม่ือไรควรพูด เม่ือไรควรฟง การฟงคนอ่ืนพูดทํ าใหเราไดรับความรูเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน อยางนอยก็
ไดทบทวนความรูเดิมท่ีเรามีอยูแลว ถาเลือกฟงส่ิงท่ีมีประโยชนก็จะทํ าใหเราเพ่ิมความมีคุณคาใน
ตวัของเรามากขึ้นไปอีก
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2. หม่ันศึกษาหาความรูอยูเสมอ นักพูดท่ีดีตองหม่ันศึกษาหาความรูอยูเสมอ ท้ังการ
ฟง การดูโทรทัศน ฟงขาว แตอยาลืมการอานเปนส่ิงสํ าคัญท่ีสุดเพราะการอานเปนวิธีการท่ีตักตวง
ความรูท่ีรวดเร็ว นกัพูดท่ีดีตองรักการอานดวย

3. ยอมรบัฟงการวิจารณ นักพูดท่ีดีตองยอมรับฟงการวิพากษวจิารณจากผูอ่ืน ค ําติชม
เปนส่ิงท่ีสอนตัวเรา ไมควรหลงคํ าสรรเสริญเยินยอจนเกินไปนัก ค ําติ ถาเรายอมรับแลวนํ ามา
พิจารณาหาขอเท็จจริงเพ่ือปรับปรุงแกไข เพ่ือจะไดเปนนักพูดท่ีดีในอนาคตได

4. ความเปนตัวของตัวเอง นักพูดท่ีดีตองเปนตัวของตัวเอง ไมควรเลียนแบบจนเกิน
ไปจะเปนการไมสรางสรรค ไมเปนตัวของตัวเอง หรือแคจดจ ําบางส่ิงบางอยางของนักพูดช่ือดังมา
พอสมควรแลวน ํามาประยุกตกับบุคลิกของเราจะดีกวา

5. มีความสุขในการถายทอดความรู นักพูดท่ีดีตองมีความสุขและมีความพอใจท่ีจะ
ถายทอดความรูใหแกผูฟงทุกๆ ครั้งท่ีมีโอกาสพูดเราตองระลึกอยูเสมอวาเปนโอกาสทองท่ีเราไดทํ า
ประโยชนแกผูฟงมีเกียรติอยางยิ่งยวด

นอกจากนี้การพูดจะสมบูรณแบบไดตองมีองคประกอบตอไปนี้
1. ผูพูด (speaker) คือ ผูถายทอดความรูสึก ผูสงสาร เพ่ือใหเกิดความเขาใจ ให

ทัศนคตเิสนอความคิดเห็นของตนไปสูผูฟง โดยการใชเสียง กิริยาทาทาง และบุคลิกภาพของตน
อยางมีประสิทธิภาพ

2. เนือ้เรื่องท่ีจะพูด (speech materials) ถือเปนส่ิงสํ าคัญท่ีสุดสํ าหรับการพูดทุกๆ ครั้ง
ผูพูดควรจะตองเลือกเรื่องท่ีตนถนัด เพราะเราจะมีความรูในเรื่องนั้นอยางดยีิ่ง กอนพูดตองมีการ
เตรียมตัวเสมอ เตรียมเรื่องท่ีจะพูดใหพรอม มีค ํานํ า เนื้อเรื่อง และบทสรุป ซ่ึงจะทํ าใหผูฟงเขาใจดี
ยิง่ขึน้ เชน การออกมารายงานหนาช้ันเรียนของนักเรียน ก็จะตองมีการเตรียมตัวใหพรอม มีการ
คนความาเพ่ือใหเกิดความรูแกตนเองและเพ่ือผูฟงดวย

3. ผูฟง (audiences or listener) คือ บุคคลท่ีรับส่ือความหมายจากผูพูดจะประสบความ
สํ าเร็จไดด ี จะตองมีการวิเคราะหผูฟงกอนเพ่ือใหทราบวาเขาเปนใคร อายุเทาใด เพศอะไร การ
ศึกษาระดบัไหน มีความสนใจมากนอยเพียงใด และรูถึงประสบการณทางดานสังคมวาเปนอยางไร 
ส่ิงตางๆ เหลานี้จะทํ าใหผูฟงสนใจ เขาใจท่ีแตกตางกันออกไป

4. โอกาสในการพูด (Opportunity) คือเราจะตองทราบวาเรื่องท่ีเราจะพูดเกี่ยวกับ
โอกาสใดเปนสํ าคัญ เพ่ือเตรียมตัวไดถูกตองเหมาะสมกับงานนั้นๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18

4.  การทดสอบความสามารถในการพูด
นกัภาษาศาสตรและผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศหลายทาน ไดให

แนวทางทดสอบความสามารถในการพูด เชน ใหอานขอความ โคลง หรือบทสนทนาท่ีนักเรียนเคย
เรยีนมาแลว โดยประเมินการพูดจากองคประกอบตางๆ อันไดแก สํ าเนียง ไวยากรณ ศัพท สํ านวน 
ความคลองแคลว ปริมาณขอความในการส่ือสาร คุณภาพของขอความ หรือ เนนการพูดคนเดียว
บันทึกเทปไว หรือ การพูดคนเดียวไมบันทึกเทป ดังนี้
   ฟนอคคิอาโร และซาโก (Finocchiaro and Sako 1980 : 139-143) ไดแนะน ําวิธีการ
ทดสอบทักษะการพูดไวดังนี้ คือใหพูดประโยคส้ันๆ ตามเทป ใหอานออกเสียงประโยคตางๆ ท่ีไม
เคยเห็น ใหบรรยายลักษณะของวัตถุส่ิงของตางๆ จากภาพท่ีกํ าหนดใหบรรยายการกระทํ าหรือ
สถานการณตางๆ ท่ีก ําหนดใหและใหนักเรียนตอบคํ าถามในการสัมภาษณ

นอกจากนี้ ฟนอคคิอาโร และบรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit 1983 : 197-198) ได
แนะนํ าวิธีการทดสอบทักษะการพูดไวเพ่ิมเติมอีกหลายวิธี คือ ใหอานขอความ โคลง หรือบท
สนทนาท่ีนักเรียนเคยเรียนมาแลว ใหพูดตามบทบาทในบทสนทนา ใหตอบคํ าถามประโยคตางๆ ท่ี
ก ําหนดให ใหอานขอความหรือเนื้อเรื่องท่ีนักเรียนไมเคยเห็นมากอน ใหถามค ําถามจากขอความท่ี
ก ําหนดให ใหเปล่ียนรูปประโยคตางๆ ตามท่ีก ําหนดให ใหประโยคส้ันๆ ท่ีไดความหมายเหมือน
กับท่ีเจาของภาษาใช ใหตั้งคํ าถามจากเรื่องท่ีอานใหพูดหรือเลาถึงส่ิงท่ีควรจะทํ าในสถานการณ
ตางๆ ใหเลาเกี่ยวกับกิจวัตรประจํ าวัน ใหวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นตอเรื่องตางๆ ท่ีไดฟงมา 
และใหวิจารณเรื่องท่ีเพ่ือนพูดไปแลว

การประเมินผลทักษะการพูด มีนักการศึกษาหลายทานเสนอแนวทางการประเมินโดย
ก ําหนดองคประกอบของการพูดท่ีจะประเมิน ดังนี้

ลินเดอร (Linder 1977 : 6 - 7) แบงองคประกอบการพูดเปน 4 ดาน คือ ความคลอง
แคลว ความสามารถพูดใหผูอ่ืนเขาใจ ปริมาณของขอความในการส่ือสาร และคุณภาพของขอความ
ท่ีน ํามาส่ือสาร

สกัลซ และบารทซ (Schulz and Bartz 1975 : 18 - 22) แบงองคประกอบของการพูดเปน 
5 ดาน คือ ความเขาใจ ความคลองแคลว ปริมาณของขอมูลท่ีสามารถส่ือสารได คุณภาพของ
ขอความท่ีน ํามาส่ือสารและความพยายามในการส่ือสาร

นอกจากนี ้ สํ านักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ ม.ป.ป. : 
8 - 10) ไดแบงองคประกอบของการพูดไวในคูมือการสรางเครื่องมือภาคปฏิบัตวิิชาภาษาอังกฤษ 
ระดบัมัธยมศึกษาเปน 5 ดาน คือ สํ าเนียงการออกเสียง ความถูกตองตามหลักไวยากรณ ค ําศัพท 
สํ านวน ความคลองแคลวในการสนทนา และความสามารถในการส่ือสาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19

กลาวโดยสรุป ทักษะการพูดเปนการใชภาษาเพ่ือส่ือความหมายดวยค ําพูดในรูปการสง
สารเปนพฤติกรรมการแสดงออกท่ีควรจะทดสอบวัดความสามารถภาคปฏิบัติดวยแบบทดสอบวัด
ตรง (direct test) ท่ีวัดสภาพท่ีแทจริงของการใชภาษาโดยตรง สามารถทดสอบไดหลายวิธี สวนการ
ประเมินผลทักษะการพูดมีนักการศึกษาหลายทานแบงองคประกอบการพูดไวพรอมก ําหนดเกณฑ
การประเมินใหคะแนนท่ีคลายๆ กัน สามารถเลือกน ําไปใชประเมินผลทักษะการพูดไดตามความ
เหมาะสม

วาเลทท (Valette 1972 : 12 - 13, quoting Linder) กลาววาการทดสอบการแสดงออก
อิสระ (a free expresstion test) เปนวิธีทดสอบความสามารถในการพูดอยางหนึ่ง นักเรียนตัดสินใจ
วาจะพูดอะไร และจะพูดอยางไร ถึงแมวาจะกํ าหนดหัวขอกวางหรือแนวทางการสนทนาใหกวางๆ 
ผูสอนไมสามารถคาดคะเนเนื้อหาของการพูดของนักเรียนไดแบบนี้การท่ีนักเรียนไดใชภาษา 
เปาหมายในสถานการณการส่ือสารท่ีเปนจริง แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

1. การพูดคนเดียวบันทึกเทป เปนวิธีการทดสอบการพูดแบบหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ 
นกัเรยีนพูดเกี่ยวกับส่ิงท่ีเห็นและบรรยายเหตุการณกอนทํ าการบันทึก นักเรียนตองรูอยางถูกตองวา
พวกเขาตองทํ าอะไร มีแผนคํ าส่ังควบคุมไปกับค ําส่ังของคร ู การทดสอบแบบนี้ดีท่ีสุดตองทํ าใน
หองปฏิบัติการภาษา ผูสอนอาจไมใชส่ือในการพูดได แตใชวิธีใหหัวขอส้ันๆ 3 – 4 เรื่อง นักเรียนมี
ทางเลือกในการเลือกหัวขอท่ีจะเราใจในการพูดไดดี

2. การพูดคนเดียวไมบันทึกเทป เปนวิธีการทดสอบท่ีนิยมนอยกวาใชการส่ือสารแบบ
เผชิญหนากันจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เม่ือท้ังช้ันมีสวนรวมอยางกระตือรือรน ตัวอยางเชน
นกัเรยีนแตละคนอาจถูกถามใหบรรยายภาพยนตรและนักเรียนท่ีเหลือพยายามอานช่ือเรื่อง

ลินเดอร (Linder 1977 : 5 – 7) กลาววาการวัดความสามารถในการพูดใชเกณฑท่ีสํ าคัญ 
2 ประการ คือ

1. การวดัจะตองขึ้นอยูกับความสามารถในการพูดไมใชองคประกอบอ่ืน เชน ความ
ถูกตองในการออกเสียง และโครงสรางไวยากรณ

2. ผลของการใหคะแนน จะตองเช่ือถือใหเพียงพอ
องคประกอบท่ีสํ าคัญของการพูด ไดแก ความคลองแคลว ความสามารถในการสราง

ความเขาใจใหผูฟง เนื้อหาสาระท่ีผูส่ือสาร คุณภาพในการพูดส่ือสาร องคประกอบเหลานี้เปน
พ้ืนฐานสํ าหรบัการใหคะแนน โดยท่ัวไป ดัดแปลงมาจาก The Foreign Service Institute (FSI) โดย 
Bartz และ  Schulz นักเรียนไดรับคะแนนตั้งแต 0 ถึง 24 ความเปนจริงแลว นักเรียนอาจรูสึกกดดัน
นอยกวา ถาไมมีการแบงแยกท่ีกวางมากระหวางเกรดสูงสุดและตํ ่าสุด พวกเขาสามารถผอนคลายได
มากกวา สนกุกบัส่ิงท่ีทํ ามากกวา และผลท่ีตามมาก็คือเรียนไดดีกวา
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5.  มาตราวัดปฏสัิมพันธในการพูด (Oral Interaction Assessment Scale Band)
ออลเลอร (Oller 1979 : 320 - 326) แบงองคประกอบการพูดเปน 5 ดาน คือ สํ าเนียง 

ไวยากรณ ศัพท ความคลองแคลว และสามารถเขาใจค ําพูดผูอ่ืน เรียกช่ือวาแบบ “FSI” (The Foreign 
Service Institute)

แบบของ FSI
FSI เปน scale การใหคะแนนความสามารถในการพูด (oral proficiency) โดยแบงระดับ

ความสามารถในการพูดเปน 5 ระดับดังนี้
ระดับท่ี 1
สามารถใชภาษาเพ่ือสนทนาในชีวิตประจ ําวันหรือทํ าธุรกิจ เชน การเดินทาง สามารถ

ถามและตอบในเรื่องท่ีมีความคุนเคย แตเนื่องจากมีความจ ํากัดทางดานประสบการณ ทํ าใหเขาใจ
ประโยคคํ าถามและบอกเลาธรรมดาได สามารถเขาใจภาษาในระดับชากวาปกต ิ มีการพูดซ้ํ าๆ 
คํ าศัพทท่ีใชในการสนทนาไมเพียงพอท่ีจะแสดงความคิดเห็น ถาจะพูดก็เปนเรื่องเบ้ืองตนเทานั้น 
ออกเสียงไวยากรณยังผิดๆ อยู แตสามารถส่ือสารไดกับเจาของภาษาท่ีเคยมีประสบการณเกี่ยวกับ
การเรียนภาษาของชาวตางชาติ สามารถส่ังอาหารธรรมดาๆ ตามหาท่ีพักหรือบานเชา ถามหรือบอก
ทิศทาง ซ้ือของและบอกเวลาได

ระดับท่ี 2
สามารถใชภาษาไดเพียงพอท่ีจะอยูในสังคม และในวงจํ ากัดในอาชีพมีความม่ันใจใน

การใชภาษาในสังคมในสถานการณสวนใหญได เชน การสนทนาในชีวิตประจํ าวัน อาชีพ 
ครอบครวั และเรื่องราวของตนเอง สวนการพูดในดานอาชีพยังตองการความชวยเหลือเม่ือพูดเรื่อง
ยากๆ สามารถจับใจความสํ าคัญในบทสนทนาท่ัวๆ ไป รูศัพทพอท่ีจะแสดงความรูสึก แตภาษายัง
ไมกะทัดรัด สํ าเนียงแมจะยังผิดอยูบาง แตก็เขาใจงาย สามารถบอกวิธีทํ าส่ิงตางๆ ในขั้นตนได
ถูกตองพอสมควร มีการใชไวยากรณผิดอยูบาง

ระดับท่ี 3
สามารถพูดไดถูกตองท้ังไวยากรณ และศัพทในการสนทนาอยางเปนพิธีการ และแบบ

เปนกนัเอง ในเรื่องเกี่ยวกับสังคม อาชีพ และวิชาการ สามารถอภิปรายในหัวขอท่ีสนใจ และเฉพาะ
สาขาวชิาอยางมีเหตุผล สามารถเขาใจภาษาท่ีมีความเร็วในอัตราปกต ิ รูศัพทมากพอท่ีจะคุยโดยไม
ตองคิดหาศัพทในขณะพูด สํ าเนียงยังไมเหมือนเจาของภาษา ใชไวยากรณไดถูกตอง แมมีขอ
ผิดพลาดกไ็มไดทํ าใหเสียใจความ หรือกอใหเกิดความร ําคาญแกเจาของภาษา
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ระดับท่ี 4
ใชภาษาไดอยางคลองแคลว และถูกตองเหมาะกับความตองการในสายอาชีพ เขาใจและ

สนทนาในเรื่องประสบการณของตนอยางคลองแคลว โดยใชศัพทไดถูกตองชัดเจน สามารถ 
โตตอบไดถูกตอง แมจะอยูในสถานการณท่ีไมคุนเคย มีขอผิดนอย สามารถเขาใจและส่ือสารไดดี

ระดับท่ี 5
พูดไดเทากับเจาของภาษาท่ีมีการศึกษา ใชภาษาไดดีเปนท่ียอมรับของเจาของภาษาท่ีมี

ความรูในทุกลักษณะ เชน รูศัพทมาก รวมท้ังสํ านวนและภาษาถ่ิน และวัฒนธรรม
FSI แบงเปนระดับโดยดูท่ีสํ าเนียง ไวยากรณ ศัพท ความคลองแคลว และยังแบงเปน

ขอยอยๆ อีก 6 ระดับ จากระดับ 1 (poor) ถึงระดับ 6 (excellent) ดงันี้
นํ ้าเสียง
1. การออกเสียงยังเขาใจไดยาก
2. มีท่ีผิดสํ าคัญๆ บอย ใชนํ้ าเสียงหนกัเขาใจยาก ตองพูดชาๆ หลายๆ ครั้งจึงเขาใจ
3. ยงัมีสํ าเนียงตางชาติตองฟงอยางตั้งใจ การออกเสียงผิดทํ าใหเขาใจผิดบอยๆ มีขอ

ผิดทางศัพทและไวยากรณ
 4. มีรองรอยของสํ าเนียงตางชาต ิออกเสียงผิดเปนบางครั้ง แตไมไดทํ าใหเขาใจผิด

5. ออกเสียงผิดนอยมาก แตยังไมเหมือนเจาของภาษา
 6. มีเสียงเหมือนเจาของภาษา ไมมีรองรอยของสํ าเนียงจากตางประเทศ

ไวยากรณ
1. ใชไวยากรณไมถูกตอง ยกเวนวลีท่ีเตรียมกอนลวงหนา
2. พูดผิดมาก แสดงใหรูวามีความรูไวยากรณนอยมาก ทํ าใหส่ือสารไมได
3. พูดผิดบอยๆ ไมรูหลักไวยากรณสํ าคัญบางอยางทํ าใหเขาใจผิด
4. พูดผิดเปนครั้งคราว ทํ าใหรูวาไมมีความรูทางไวยากรณบางอยาง แตไมถึงกับพูด

แลวไมเขาใจ
5.  ผิดไวยากรณนอยมาก
6. ท่ีผิดเพียง 1 หรือ 2 ครั้ง ในระหวางการสัมภาษณ
ศัพท
1. รูศัพทไมเพียงพอท่ีจะสนทนาไดงายๆ ได
2. รู ศัพทนอยมากใชไดเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเอง และใชภาษาเพ่ือการอยูรอด

เทานั้น เชน (บอกหรือถามเกี่ยวกับเวลา ส่ังอาหาร ถามขอมูลเพ่ือการเดินทาง และสนทนาภายใน
ครอบครัวได)
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3. เลือกใชศัพทไมถูก อภิปรายไมไดแมในเรื่องสังคมและในอาชีพของตนในระดับ
ธรรมดา

4. ศัพททางอาชีพมีมากพอท่ีจะอภิปรายเรื่องท่ีสนใจได ค ําศัพทท่ัวๆ ไปพอจะพูด
อภปิราย ไดในเรื่องเฉพาะสาขาวิชาท่ีตนเกี่ยวของดวย

5.  รูศัพทเกี่ยวกับอาชีพของตนมากและถูกตอง ศัพทท่ัวๆ ไปมากพอท่ีจะพูดเรื่อง
ปญหาซับซอน และเหตุการณในสังคม

6.  ศัพทมีมากและถูกตองเหมือนเจาของภาษาท่ีมีการศึกษา
ความคลองในการพูด
1. การพูดยงัติดตะกุกตะกัก พูดเปนประโยคไมได สนทนายังไมได
2. พูดชามาก และไมสม่ํ าเสมอ ยกเวนประโยคท่ีพูดทุกวัน
3. ยงัพูดไดไมสม่ํ าเสมอ พูดไมจบประโยคก็มี
4. พูดแลวหยุดบาง ความสม่ํ าเสมออาจจะเกิดจากการพูดใหมหรือ มัวคิดหาศัพท
5. พูดไดราบเรียบ ความเร็วและความสม่ํ าเสมอเทานั้น ไมเหมือนเจาของภาษา
6. พูดไดไมวาจะเปนเรื่องท่ัวๆ ไปหรือในวิชาชีพ มีความราบเรียบเหมือนเจาของ

ภาษา
ความเขาใจ
1. เขาใจนอยเกินกวาจะสนทนาในเรื่องธรรมดาท่ีสุด
2.  เขาใจภาษาท่ีมีอัตราความเร็วชามาก และในเรื่องงายๆ ท่ีเกี่ยวกับสังคม การเดินทาง 

ตองการพูดชาๆ และพูดใหม
3.  เขาใจเรื่องงายๆ ท่ีเกี่ยวกับตนเองโดยตรง ตองการพูดชาๆ หรือพูดใหมในบางครั้ง
4.  เขาใจดีพอสมควรในค ําพูดท่ีมีอัตราความเร็วปกติในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ตองการ

พูดซ้ํ าหรือพูดใหมในบางครั้ง
5.  เขาใจบทสนทนาในระดับความเร็วปกต ิ ยกเวนคํ าท่ีเปนภาษาถ่ิน หรือเรื่องท่ีไม

คุนเคย ค ําพูดท่ีเร็วหรือชาไป
6.  เขาใจค ําพูดท่ีเปนพิธีการหรือภาษาถ่ินเปนท่ียอมรับของเจาของภาษาท่ีมีการศึกษา

ผูประเมินใชตารางท่ีจะเสนอตอไปนี ้ โดยใหนํ้ าหนักท่ีไวยากรณ ตอมาศัพทและนํ้ าเสียง
เปนอันดับสุดทาย การใชนํ้ าหนักไมเทากับท่ีไดมีการทํ าวิจัยและพิสูจนมาแลววา สามารถบอกถึง
ความสามารถในการใชภาษาได
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ตารางกํ าหนดนํ้ าหนักคะแนนของ FSI

ค ําอธิบายความสามารถ 1  2  3  4  5  6 _______________
นํ้ าเสียง 0  1  2  2  3  4 _______________

   ไวยากรณ        6  12  18 24 30 36 _______________
ศัพท 4  8  12 16 20 24 _______________
ความคลองในการใชภาษา 2  4  6  8 10 12 _______________
ความเขาใจ 4  8 12  15 19 23 _______________

6.  การละครกับการสงเสริมการพูด
    กจิกรรมการละคร มีผลอยางยิ่งตอการสงเสริมทักษะการพูด เพราะกิจกรรมละครเปน
การสงเสริมประสบการณจริงจากตัวนักเรียนเอง หรือเพ่ือนรวมช้ันเรียน โดยท่ีผูแสดงในละครนั้น
ทองจ ําบทสนทนาและถายทอดบทสนทนาอยางมีความหมายระหวางนักแสดงและผูชม โดยครูควร
สรางบรรยากาศท่ีทํ าใหนักเรียนทุกคนสนุกสนาน และผอนคลาย คอยใหความชวยเหลือ ดังนั้นการ
ละครจะชวยเช่ือมโยงชองวางระหวางสถานการณในช้ันเรียนและสถานการณในชีวิตจริง ซ่ึงมี
นกัภาษาศาสตรหลายทานใหความหมายของ การละคร รวมท้ังแนวทางท่ีการละครท่ีนํ ามาใชเพ่ือ
การสงเสริมทักษะการพูด ไวดังนี้

เวสเซลส (Wessels 1987 : 7) ใหความหมายการละครในการสอนภาษาวา ละคร คือการ
กระทํ าท่ีเปนจริง และทุกคนกระทํ าอยูในชีวิตประจํ าวัน แตในช้ันเรียนครูตองการใหนักเรียนคนหา
ความจรงิ หรือหาประสบการณจริงจากตัวนักเรียนเอง หรือเพ่ือนรวมช้ันเรียนบทละครไมใชอยูแต
ในเนือ้หาวิชาการสอนภาษาเทานั้น ดังนั้นครูตองแสดงอาการ ทาทางเขาชวยเพ่ือใหนักเรียนเขาใจ
ความหมายของคํ า
 เวยี (Via : 110) ใหความหมายของการละครท่ีใชในช้ันเรียนการสอนภาษาดังนี้

การละคร (Drama) หมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ดังนั้นถานักเรียนกํ าลัง
สนทนาอยางมีความหมายโดยทองจ ําบทสนทนา นักเรียนกํ าลังใชการละครเพ่ือการเรียนภาษา

ละคร (Theatre) หมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลเพ่ือผลประโยชนของผูอ่ืน
ผูแสดงตองจํ าบทสนทนาและถายทอดบทสนทนาอยางมีความหมายระหวางนักแสดงและผูชม

กลวิธีการละคร (Drama techniques) หมายถึง กลวิธีท่ีนํ าการละครท้ังสองชนิดดังกลาว
มาแลวมาใชใหเปนประโยชนในช้ันเรียนกิจกรรมนี้นักเรียนนี้นักเรียนไดใชภาษาพูดและไมใช
ภาษาพูดในช้ันเรียน ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการละครเพ่ือใหเหมาะสมกับจุดประสงคท่ีตั้งไว 
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นอกจากนีเ้ขายงัไดเสนอแนะวา ส่ิงท่ีครูควรใหความสํ าคัญในการเรียนการสอนคือ บรรยากาศควร
เปนบรรยากาศท่ีทํ าใหนักเรียนสนุกสนาน และผอนคลาย ครูตองทํ าหนาท่ีเปนผูใหความปลอดภัย
และใหค ําแนะนํ าชวยเหลือ นอกจากนั้นครูตองทํ าใหนักเรียนเกิดความสนใจและมีสวนรวมในการ
ทํ ากิจกรรม กิจกรรมเหลานี้ไดแก นักเรียนจินตนาการวาทุกคนเปนสวนหนึ่งของเครื่องจักร 
(machines) เชนรถยนต เครื่องคอมพิวเตอร การฝกการออกเสียงคอยและดังของนักเรียน (voice)

เวยี (Via 1987 : 110) ไดเสนอหลักเกณฑ 4 ขอสํ าหรับการสอนภาษาโดยใชการละคร
ไวดังนี้

1. ตวัเอง (Self)
ครูตองสนับสนุนใหนักเรียนแสดงออกถึงความรูสึกมากกวาบทบาทท่ีไดรับและ

เพ่ือหาเพ่ือนักเรียนจะรูสึกปลอดภัย ถานักเรียนไมแสดงออกทางความรูสึกของพวกเขา บทสนทนา
จะไมมีความหมาย ครูตองใหนักเรียนเห็นความสํ าคัญของตัวเอง (Self) เพราะจะเปนพ้ืนฐานในการ
สรางภาษาใหม

2. การจินตนาการ (Imagination)
เม่ือนกัเรยีนทํ ากิจกรรมการละคร ครูควรใหเวลานักเรียนคิดและจินตนาการถึงส่ิงท่ี

จะชวยในการตกแตงสภาพแวดลอมใหเหมือนจริง อยางเชนนักเรียนคิดวาจะใชเส้ือผาท่ีสวมใส 
การใชเฟอรนิเจอรแบบใด เปนตน

3. ความรูสึกท้ัง 5 (Five senses)
นกัเรยีนท่ีเรียนภาษาควรมีความรูสึกท้ัง 5 ไดแก ความเปนตัวเอง การเปนผูชม

ความสัมพันธระหวางตัวเองและผูชม ความรูสึกรวมในสถานการณหรือฉาก และนักเรียนทราบถึง
จดุมุงหมายในการทํ ากิจกรรม แตความรูสึกท้ัง 5 นี้ ควรน ํามาสัมพันธกับจินตนาการ การท่ีครูพูดวา 
“Put some life into it”, “Put feeling and emotion in” หรือ “Make it come alive” จะเปนการเสีย
เวลา ถาครูไมใหขอมูลเกี่ยวกับการสนทนาเพ่ือท่ีจะกระตุนใหนักเรียนใชความรูสึกท้ัง 5 อยาง
สรางสรรค

จากรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการละครขางตน ผูวิจัยเห็นดวยกับความคิดของ เวีย ท่ี
สนับสนุนกิจกรรมการละครมาใชในการเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงทํ าใหการเรียนการสอนมีส่ิงแปลก
ใหมดึงดูดใจนักเรียน และทาทายความสามารถของนักเรียนในการแสดงออก และการใชภาษา 
ทาทาง ใหเหมาะสมกับการละครท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงมีผูกลาวถึงประโยชนของกิจกรรมการละคร 
ไวดังนี้

มาลีย และ ดัฟ (Maley and Duff 1982 : 3-  7) มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาการละคร
ท่ีใชในการสอนภาษา ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูภาษาเพราะ
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1. นักเรียนเกิดแรงจูงใจ (Motivation) การละครจะกระตุนใหนักเรียนเกิดความ
ตองการท่ีจะเรียนภาษาอ่ืน กิจกรรมนี้ทํ าใหนักเรียนตองการท่ีจะส่ือสารกับผูอยูในสถานการณท่ี
นกัเรยีนตองใชภาษาในการส่ือสารท่ีเปนธรรมชาติและความถูกตองในบริบท

2. นกัเรยีนเคารพตัวเอง (Self – esteem) การละครทํ าใหนักเรียนเคารพตัวเอง และรูจัก
ตนเองโดยการประเมินผลความสามารถของตนเอง ส่ิงนี้ทํ าใหนักเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเองใน
การพูดภาษาท่ีสอง

3. นักเรียนตองการพูดโตตอบ (Sensitivity to refection) การละครสามารถลด
สถานการณตึงเครียด นักเรียนมีความรูสึกผอนคลาย อยางเชน ในสถานการณบทบาทสมมติทํ าให
นกัเรยีนไมตองกลัวท่ีจะพูดผิด นักเรียนสามารถใชค ําพูดของตนเองได นักเรียนไดแสดงเปนคูหรือ
เปนกลุม ซ่ึงทํ าใหนักเรียนไมมีความกังวล ส่ิงท่ีกลาวมาแลวทํ าใหนักเรียนมีความคลองแคลวใน
การพูด

4. นกัเรยีนมีความรูสึกรวม (Empathy) การรวมแสดงในแตละครั้ง ทํ าใหนักเรียนให
ความสนใจกับบทบาทตัวเองท่ีไดรับ ส่ิงนี้ทํ าใหนักเรียนไดรับรูประสบการณดานอารมณของผูอ่ืน 
และของตัวเอง เพราะนักเรียนตองสวมบทบาทใหมีชีวิตชีวา ในการถายทอดความรูสึก และเขาถึง
บทบาทของตัวละครท่ีแสดงโดยการท้ิงบุคลิกหรือเอกลักษณของตัวเองเพ่ือท่ีจะรับบทบาทในตัว
ละครท่ีจะแสดง

นอกจากนัน้ เดวีส (Davies 1990 : 96 – 97) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชกิจกรรม
ละครในการเรียนการสอนภาษาไววา การละครชวยเช่ือมโยงชองวางระหวางสถานการณในช้ัน
เรียนและสถานการณในชีวิตจริง นักเรียนสามารถเขาใจแกไขสถานการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นไดอยาง
ถองแท เพราะการโตตอบกับบุคคลอ่ืนนั้นในบทสนทนาประกอบดวยการลังเลใจ การชะงัก การ
วาวุนใจ การเขาใจผิดพลาด และความเงียบซ่ึงการละครทํ าใหนักเรียนเช่ือมความคิดกับภาษาพูด 
เพราะนกัเรียนไดฝกประโยคตางๆ ไปพรอมกับภาษาทาทาง และไดฝกทักษะฟงไปพรอมๆ กันดวย
โดยท่ีกจิกรรมการละครทํ าใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการใชภาษา ส่ิงนี้ทํ าใหนักเรียนเกิดความคลอง
ในการพูดภาษาในการมีปฏิสัมพันธ นอกจากนี้ กิจกรรมการละครสามารถรวมความรูทางภาษาใน
ดานตางๆ เชน การเรียนศัพทโครงสรางน ํามาประกอบกันเพ่ือท่ีจะใชในการส่ือสาร ซ่ึงกิจกรรมการ
ละครทํ าใหนักเรียนมีความเช่ือม่ันในการใชภาษาอังกฤษ เพราะไดประสบการณการใชภาษาใน
ช้ันเรยีน นอกจากนั้นกิจกรรมการละครเปนกิจกรรมท่ีมีนักเรียนเปนศูนยกลาง การท่ีนักเรียนเรียนรู
ภาษาโดยการแสดงออกเปนการทํ าใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจและพัฒนาสภาวะการเจริญเติบโตทาง
ดานรางกาย กิจกรรมการละครเปนส่ิงท่ีจํ าเปนอยางยิ่ง ท่ีจะนํ ามาใชในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ เพราะวาผูเรียนมีโอกาสในการใชบุคลิกภาพของตนเอง ผูเรียนสามารถใชความสามารถ
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ตามธรรมชาติท่ีมีอยูในตัวผูเรียนเพ่ือท่ีจะเลียนแบบและการแสดงออก ในดานการมีสวนรวม เชน 
อารมณรัก โกรธ และรวมไปถึงบุคคลหลายประเภท เชน คนแปลกหนา เพ่ือน ญาติ คนรัก ฯลฯ 
นอกจากนั้นกิจกรรมการละครทํ าใหนักเรียนมีความสามารถปรับตัวใหมีความคลองแคลว ใน
สมรรถภาพในการส่ือสาร การท่ีนักเรียนไดใชภาษาในบริบทตางๆ ในชีวิตจริง ส่ิงนี้ทํ าใหนักเรียนมี
ความเช่ือม่ันในการท่ีจะน ําภาษาไปใชนอกช้ันเรียนได

แมจะมีผูเรยีกช่ือกิจกรรมการละครแตกตางกัน แตความหมายของกิจกรรมการละครก็มี
สวนคลายกนั ดังท่ี โฮลเดน (Holden 1981 : 1) ไดใหความหมายกิจกรรมการละคร วาเปนกิจกรรม
ทุกชนดิท่ีมีการสมมติ (Let’s pretend) เปนการประยุกตเอาศิลปะการแสดงมาใชในการเรียนการ
สอนภาษา เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนภาษาดวยการเลียนแบบ และการแสดงทาทาง ไดแสดงออก
ถึงความรูสึกลักษณะนิสัยของตัวเอง หรอืของบุคคลอ่ืนตามสถานการณท่ีสมมติหรือจินตนาการขึ้น 
เปนการจัดเตรียมความพรอมใหแกผูเรียนกอนจะไดใชภาษาในสถานการณจริง สเตวิค (Stevick 
1979 : 201) ใหความหมายวา เปนกิจกรรมท่ีทํ าใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณ เพราะ
นักเรียนแสดงบทบาทไปตามจินตนาการ และสรางบุคลิกลักษณะของตนไปตามบทบาทของตัว
ละครในสถานการณท่ีกํ าหนดมา เปนวิธีการสอนวิธีหนึ่งท่ีสงเสริมการเรียนภาษาโดยเฉพาะทักษะ
ฟง-พูด มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกันในทุกดานท้ังการใชคํ าพูด และทาทางประกอบ 
มาลีย และดัฟ (Maley and Duff 1982 : 6) ใหความหมายวา เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนได
ใชบุคลิกภาพ ความคิดและจินตนาการของตนเองในการทํ ากิจกรรม ท่ีไมใชการเลนละครแสดง
ตอหนาผูชม ฟลลิปส (Phillips 1999 : 5) ใหความหมายวา เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับผลผลิตและ
กระบวนการเรียนรูภาษา ท่ีชวยใหเด็กไดแสดงออกทางดานบุคลิกภาพของตนเอง โดยอาศัยการ
แสดงเขาชวย

สรปุไดวา กิจกรรมการละคร เปนกิจกรรมท่ีอยูในโลกแหงการสมมุต ิโดยนักเรียนตอง
สมมุตตินเองตามบทบาทภายใตสถานการณท่ีสรางขึ้น ซ่ึงประยุกตมาจากการสอนการละครบนเวที
เพ่ือใชสอนทักษะการฟง-พูด ซ่ึงเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความสามารถของตนเองในการ
สนทนาประกอบทาทางอยางเปนธรรมชาติมากท่ีสุด เพ่ือใหนักเรียนสามารถน ําภาษานั้นไปใชใน
ชีวติประจํ าวันไดอยางสมจริง

7.  การจัดกิจกรรมการละครแบบตางๆ
กจิกรรมการละคร ท่ีใชในการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ นั้นมีหลายรูปแบบดวยกัน 

เชน บทบาทสมมติ การแสดงสด สถานการณจํ าลอง การแสดงทาใบ เกมการละคร การแสดงสด 
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การเลาเรื่อง กิจกรรมอุนเครื่อง ใชหุนแสดงละครเวที ซ่ึงนกัการศึกษาหลายทานเสนอแนะการใช
กจิกรรมการละครซ่ึงเปนเทคนิคหนึ่งท่ีนิยมใชในการสอนภาษาอังกฤษ มีหลายรูปแบบดังนี้

โฮลเดน (Holden 1981) เสนอแนะกิจกรรมการแสดงทาใบ (mime) บทบาทสมมติ 
(Role-play) การแสดงสด (Improvisation) สถานการณจํ าลอง (simulation)  ไฮนิก และสติลเวล 
(Heinig and Stillwell 1981) เสนอแนะกิจกรรมฝกการเคล่ือนไหว (movement exercises) การแสดง
ทาใบ (pantomime) เกมการละคร (theatre games) การแสดงสด (improvisation) และการเลาเรื่อง 
(story telling)  มาลีย และดัฟ (Maley and Duff 1982) เสนอแนะกิจกรรมการสังเกต (observation) 
การตคีวามหมาย (interpretation) การมีปฏิสัมพันธ (interaction) และกิจกรรมการอุนเครื่อง (warm 
– up exercises)  โดกลิล (Dougill 1987) เสนอแนะกิจกรรมการแสดงทาใบ (mime) บทบาทสมมติ 
(role – play) การแสดงสด (improvisation) สถานการณจํ าลอง (simulation)  เวสเชลส (Wessels 
1987) เสนอแนะกิจกรรมเกมการละคร (drama games)  ไรท (Wright 1995) เสนอแนะกิจกรรมการ
เลาเรื่อง (story telling)  ลูอิส และเบดสัน (Lewis and Bedson 1999) เสนอแนะกิจกรรมเกมท่ีมีการ
เคล่ือนไหว เคล่ือนท่ี (Movement games) เกมบทบาทสมมติ (role-play games)  ฟลลิปส (Phillips 
1999) เสนอแนะกิจกรรมการแสดงทาใบ (mime) การเลาเรื่อง (story telling) การใชเพลง บททอง
และบทประพันธ (songs, chants, and rhymes) ใชหุนแสดง (puppets and props) ละครเวที (plays) 
บทบาทสมมติ (role-play) การแสดงสด (improvisation)

กิจกรรมการละครท่ีใชในการเรียนการสอนภาษาท่ีกลาวมา สวนใหญเปนกิจกรรมท่ี
คลายๆ กัน สามารถสรุปไดดังนี ้คือ 1) กิจกรรมเตรียมความพรอม (preparatory activities) 2) เกม
การละคร (drama games) 3) การแสดงทาใบ (mime or pantomime) 4) บทบาทสมมุติ (role-play) 5) 
การแสดงสด (improvisation) 6) สถานการณจํ าลอง (simulation) 7) การเลาเรื่อง (story telling) 8) 
การแสดงละครส้ัน (skits or sketch) 9) กิจกรรมการละครอ่ืนๆ

การท่ีเราจะนํ ากิจกรรมการละครมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ครูอาจใช
การละครในบางเนื้อหา โดยใหนักเรียนทํ ากิจกรรมเปนกลุมหรือเปนคู โดยตองเรียนรูรูปแบบของ
วธีิการละครมาใช โดยท่ีครูตองใหนักเรียนไดพูด นักเรียนแสดงบทสนทนาหรือบทบาทสมมต ิ ฝก
ใหนักเรียนไดใชจนิตนาการ มีการฝกซอมอยางสม่ํ าเสมอเพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ัน และไดใชภาษาอยู
เสมอ ซ่ึงเวสเซลส (Wessels 1987 : 11 - 13) ไดเสนอการละครใชในการสอนภาษา ดังนี้

1. การสอนในตํ าราเรียน (course books)
ครูใชหนังสือในการสอนและการใชวิธีการละครในบางเนื้อหา ในหนังสือ

ประกอบดวยบทสนทนา บทบาทสมมติ สถานการณจํ าลอง เกมและเพลง นักเรียนสนุกสนานกับ
การทํ ากิจกรรมเปนกลุมหรือเปนคู กิจกรรมท่ีสนุกสนานทํ าใหนักเรียนจดจํ า และเรียนรูรูปแบบ
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ของวธีิการละครมาใช เชน การพูดท่ีฉับพลัน การแสดงทาทาง การวิเคราะหตัวละคร การสังเกต 
การแปล และการคิดขึ้นเอง ส่ิงเหลานี้ทํ าใหนักเรียนเรียนรูภาษา

2. การสอนท้ัง 4 ทักษะ
การปรบัปรุงการเรียนการสอนแตละทักษะ ซ่ึงมีทักษะการอาน การเขียน การพูด 

และการฟง การละครสามารถน ําไปใชไดท้ัง 4 ทักษะ แตสวนมากใชในการแกไข การออกเสียง 
จงัหวะทํ านองเสียง และบทกวี การออกเสียงตางๆ โดยใชอวัยวะภายในคอและหลอดลม ทํ าให
นกัเรียนปรับปรุงการออกเสียง

3. การสอนทักษะการพูดเพ่ือการส่ือสาร
บทบาทของการละคร คือ นักเรียนไดพูด นักเรียนแสดงบทบาทสนทนา หรือบท

บาทสมมติ หรือ การแกปญหา ส่ิงเหลานี้เนนทักษะการส่ือสารมากกวาการรับสาร และนักเรียนตอง
ไดกระทํ ากิจกรรมอภิปราย โตวาที บทบาทสมมต ิสถานการณจํ าลอง เกม การเตรียมตัวพูด จนถึง
การแสดงบทละคร ในแตละกิจกรรมนักเรียนมีสวนรวมโดยตรง นักเรียนจะใชจินตนาการ มี
ปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในช้ันเรียนโดยไมรูสึกตัววาก ําลังเรียนรูทักษะการส่ือสารภาษาตางประเทศ

4. โครงการละคร
การท่ีครูใหงานนักเรียนเปนโครงการระยะยาวตลอดเทอม โดยมีการซอมอยาง

สม่ํ าเสมอ ทํ าใหนักเรียนมีความเช่ือม่ันและไดใชภาษาอยูเสมอ โครงการละครระยะยาวนี้อาจจะ
เปนประโยชนสํ าหรับนักเรียนท่ีแสดงเทานั้น

เดวีส (Davies 1990 : 80 - 89) ไดแบงขั้นตอนในการใชกิจกรรมการละครออกเปน 5   
ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 การน ําเขาสูบทเรียน (Lead – in) ในขั้นนี้ครูอาจจะตั้งคํ าถาม หรือซักถาม
เกีย่วกับเรื่องท่ีครูจะด ําเนินในเรื่องตอไป

ขั้นตอนท่ี 2 ขัน้เสนอเนื้อหา (The Presentation Stage) ครูเสนอรูปแบบทางภาษาโดย
ใชบทละครจากวีดีทัศนหรือ เทป หรือใหนักเรียนอานบทสนทนาอยางเงียบๆ หรือครูใหอาน ใน
ขณะท่ีฟงครูหรือฟงจากเทป

ขั้นตอนท่ี 3 การฝก (The Practice Stage) ฝกคํ าศัพท โครงสรางท่ีใชแบบฝกท่ีมีความ
หมาย เชน ทํ าแบบฝกจับคูคํ าศัพท กับค ําจํ ากัดความ ทํ าแบบฝกการหาขอมูลท่ีขาดหายไปสํ าหรับ
แบบฝก True / False ใชกับการทดสอบการฟงเพ่ือความเขาใจ

ขั้นตอนท่ี 4 การฝกเพ่ิมเติม (Further Practice Stage) ฝกภาษาในบริบทท่ีมีสถานการณ
ใหม หรือแตกตางจากเดิม เติมขอมูลท่ีขาดหายไปไดถูกตอง ฝกพูดบทสนทนา โดยมีสมาชิกในแต
ละกลุมแตกตางกันออกไป
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 ขั้นตอนท่ี 5 การฝกอยางอิสระ (Free Stage) ครูตองพยายามสรางสถานการณท่ีมีการใช
ภาษาท่ีเรยีนมา นักเรียนจัดการแสดงเปนขั้นตอน เชน นักเรียนกํ าลังเรียนเรื่องการกรอกขอมูลใน
ขั้นตอนท่ี 1 - 4 นัน้ นกัเรียนควรฝกดวยวิธีบทบาทสมมติ ตัวอยางเชน ครูแบงนักเรียนออกเปน 2 
กลุม คือ กลุมเอและกลุมบี โดยกํ าหนดใหกลุมเออยูนอกช้ันเรียน โดยสมาชิกในกลุมรับบทบาท
เปนแขกผูมาเยือนในเมืองนี้ และตองการทราบวาสถานท่ีรถโดยสารอยูท่ีใด ระยะทางเทาไร และ
รถประจํ าทางท่ีจะออกจากกรุงลอนดอน ออกเวลาใด โดยกลุมบี รับบทบาทเปนคนในเมืองนี้กํ าลัง
ยนืคอยรถประจํ าทางอยู ครูบอกนักเรียนกลุมเอ วากอนเขามาในช้ันเรียนครูใชค ําถามตรง ครูให
เวลา 10 นาที สํ าหรับการถามตอบในกิจกรรมนี้

8.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
8.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ

งานวิจัยในประเทศ
อรพิณ  เลิศสัตยาทร (2531) ไดทํ าการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกภาษาอังกฤษ

เฉพาะสํ าหรับเลขานุการ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ช้ันปท่ี 3 สาขา
การเลขานุการ ท่ีเรียนรายวิชาส่ือสารทางธุรกิจ 1 (บธ. 456) ในภาคตน ปการศึกษา 2530 - 2531 
จ ํานวน 15 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการสอนสํ าหรับจัดกิจกรรม ซ่ึงประกอบดวย 4 
ทักษะ คอื ทักษะการจดบันทึกทางโทรศัพท ทักษะการฟงค ําส่ังและจดบันทึกโดยสรุป ทักษะการ
เขียนบันทึกส้ัน และทักษะการเขียนจดหมายขอรองและสอบถาม แบบทดสอบวัดผลปลายภาค 
และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียคะแนน
ของทักษะการจดบันทึกทางโทรศัพท ทักษะการเรียนกี่เขียนบันทึกส้ัน และทักษะการเขียนจดหมาย
ขอรองและสอบถาม อยูในเกณฑดี สวนคาเฉล่ียคะแนนของทักษะการฟงคํ าส่ังและจดบันทึก
โดยสรุปนั้นอยู ในเกณฑปานกลาง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาแบบฝกมีการเตรียมและการใชอยางมี
ประสิทธิภาพ

ดวงใจ  ปนล้ี (2533) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการ
เลขานกุาร เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กอนและ
หลังการเรยีนจากบทเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมปท่ี 6 ปการศึกษา 2533 
จ ํานวน 30 คน โรงเรียนเซนตจอหน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือ
การเลขานุการท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
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รชันีเพ็ญ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2533) ทํ าการสรางและหาประสิทธิภาพของชุด
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานการทองเท่ียวและการโรงแรม เพ่ือเปรียบเทียบความ
สามารถในการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กอนและหลังการใชชุดการ
สอน กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปท่ี 1 สาขาวิชา
การทองเท่ียว สถาบันโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ปการศึกษา 2532 จํ านวน 1 หอง
เรยีน ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 96.31/82.80 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
80/80 ท่ีตั้งไว และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักศึกษาหลังใชชุดการสอนสูงกวากอนใชชุดการ
สอนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงแสดงวาชุดการสอนท่ีสรางขึ้นสามารถน ําไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ

ชไมพร พุทธรัตน (2536) ไดทํ าการวิจัยเรื่องความตองการในการใชภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป : ทัศนะของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ผูเรียน ศิษยเกาและเจาของ
กจิการ ผลการวิจัยพบวา บุคคลท้ัง 4 กลุม ตองการใหพัฒนาหลักสูตรไปในทางท่ีผูเรียนสามารถ
ปฏิบัตปิระสบการณดานการแสดง และวัฒนธรรมท่ีส่ือออกมาในลักษณะของการแสดงจริงๆ

จติรลดา บุญใจเพ็ชร (2535) ไดสํ ารวจความตองการใชภาษาอังกฤษของพนักงาน
เคานเตอรท่ีทํ าการไปรษณียโทรเลข กรุงเทพมหานคร โดยเนนความตองการใชภาษาตามหนาท่ี
ตางๆ และปริมาณท่ีใช รวมท้ังศึกษาปญหาการใชภาษาอังกฤษของพนักงานดวย ผูวิจัยใช
แบบสอบถาม และสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํ านวน 226 คน ประกอบดวย หัวหนาท่ีทํ าการ 14 คน 
พนกังานเคานเตอร จํ านวน 142 คน และลูกคาชาวตางประเทศ จํ านวน 70 คน ผลการวิจัยพบวา 
ทักษะพูดและฟงเปนทักษะท่ีมีผูตองการใชมากท่ีสุด คือใชภาษาเพ่ือใหขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ  
สวนปญหาท่ีพบมากไดแกการไมคุ นเคยกับสํ าเนียงของผูรับบริการชาวตางประเทศซ่ึงพูดเร็ว
เกนิไป และปญหาท่ีเกิดจากพนักงานไมมีความสามารถในการพูดเพ่ือส่ือสาร

กรรณิกา คันธรส (2541) ไดพัฒนากิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการปฏิสัมพันธทาง
สังคมในการสอนวิชาการเขียนและการโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ สํ าหรับผูเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 3 และศึกษาเจตคติของผูเรียนหลังจากไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการปฏิสัมพันธทางสังคม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปท่ี 3 แผนกบัญชี จํ านวน 21 คน ท่ีกํ าลังเรียนวิชาการเขียนและโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษ
ธุรกจิ โรงเรียนพานิชยการเชียงใหม อํ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2540 ขั้นตอนวิจัย
ประกอบดวยการสํ ารวจประเภทและปริมาณการใชจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจของบริษัท หางราน
ตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม ความตองการของผูเรียนในการจัดเรียงลํ าดับเนื้อหาท่ีจะเรียน การสราง
แผนการสอนโดยมีการประเมินประสิทธิภาพของแผนการเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการใชภาษา
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เพ่ือการปฏิสัมพันธทางสังคม ผลการวิจัยพบวา แผนการสอนท่ีเนนกิจกรรมการใชภาษาเพ่ือ
การปฏิสัมพันธทางสังคมในการสอนวิชาการเขียน และโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากและผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมการเรียนการสอน

จากงานวิจัยท่ีกลาวมา สรุปไดวามีผูสนใจและใหความสํ าคัญกับการสรางเอกสาร
หรอืส่ือการสอนสํ าหรับการสอนภาษาเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ซ่ึง
ส่ือการสอนเหลานั้นมีท้ังส่ือการสอนประเภทเอกสารประกอบการสอน แบบฝกหัด บทเรียน และ
กจิกรรมตางๆ เชน กิจกรรมสถานการณจํ าลอง กิจกรรมปฏิสัมพันธ เปนตน ซ่ึงผูวิจัยลวนแลวแต
ตองการพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารเพ่ือจุดประสงคเฉพาะท้ังส้ิน 
และส่ือดังกลาวมีประสิทธิภาพตามเกณฑ สามารถพัฒนาความสามารถของผูเรียน นอกจากนี้ผูเรียน
ยงัมีทัศนคติท่ีดีตอส่ือดังกลาวอีกดวย

จะเห็นไดวามีผูศึกษาความตองการใชภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะหลายทาน
ซ่ึงทํ าใหทราบถึงความตองการใชภาษาอังกฤษท่ีแทจริงในสาขาอาชีพตางๆ ทํ าใหสามารถจัด
หลักสูตรเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน และสถานประกอบการ

งานวิจัยจากตางประเทศ
ซักเฮาล และฮุซเซ็น (Zughoul and Hussein 1986) ไดทํ าการวิจัยเรื่องภาษาอังกฤษ

สํ าหรับการศึกษาระดับสูงในแถบอาหรับกรณีศึกษาวิเคราะหความตองการของมหาวิทยาลัยยามอก 
(English for Higher Education in Arab World : A Case Study of Need Analysis at Yarmouk 
University) ผูวิจัยไดทํ าการศึกษาเพ่ือถามความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัย
ยามอก ในจอรแดน โดยใชแบบสอบถาม 2 ชุด ชุดท่ี 1 ถามนักศึกษา ชุดท่ี 2 ถามความคิดเห็นของ
อาจารยมหาวิทยาลัยถึงความสามารถในการเรียนรูภาษาของนักศึกษาและความตองการใชภาษา ผล
การวจิยัพบวา มีการใชภาษาอังกฤษอยางกวางขวางในการจัดการศึกษา ท้ังนักศึกษาและอาจารยมี
ความคดิเห็นสอดคลองกันวาทักษะฟงมีความสํ าคัญและมีแนวโนมวาจะขยายกวางออกไป สํ าหรับ
เนือ้หาในการสอนจะเนนทางดานภาษาเพ่ือจุดประสงคเฉพาะมากท่ีสุด

วสิซ (Wisch) แหงมหาวิทยาลัย Columbia University Teachers College ไดทํ าการ
วิจัยเรื่องการจัดหลักสูตรการฝกงานอาชีพสํ าหรับโรงเรียนการจัดการโรงแรม ภัตตาคารและการ
ทองเท่ียวท่ี   Fairleigh Dickinson University  ซ่ึงจดัการเรียนการสอนตามความตองการการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพเกี่ยวกับงานดานการบริการและความคาดหวังท่ีจะไดรับท้ังความรูทางทฤษฎีและ
ประสบการณในการฝกปฏิบัติงานพรอมกันไปเพ่ือเปนการเตรียมพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ใน
การสรางหลักสูตรการอบรมนี้ไดน ําหลักการ 8 ประการ ของสมาคมฝกอบรมประสบการณการ
ปฏิบัติงานแหงชาต ิ มาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาประสบการณการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคลอง
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กบัความตองการของหลักสูตรผูเรียน ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังพบวามีปจจัยสํ าคัญ 4 ประการท่ีมี
ความสัมพันธกับหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาว ไดแก ปจจัยทางดานความตองการในการฝกงาน 
ปจจัยดานกิจกรรมการเรียนการสอน ปจจัยดานทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะทางสังคมและปจจัย
ดานการบูรณาการทฤษฎีความรูสูการปฏิบัติจริง

ฟรทิซ (Fritz 1989) ไดวิเคราะหความตองการภาษาตางประเทศของนักเรียนท่ีเรียน
ในคณะวิทยาการจัดการในประเทศฝรั่งเศสท่ีเตรียมเขาสูอาชีพทางดานการจัดการโรงแรม 
ภัตตาคารและการทองเท่ียว โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ พบวาผูเรียนมีความตองการ
เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานในระดับสูงและมีความตองการเกี่ยวกับทักษะการจัดการรองลงมา 
นอกจากนี้ยังไดพิจารณาถึงการพัฒนาจุดประสงคและเนื้อหาของหลักสูตรการเรียน โดยยึดหนาท่ี
ทางภาษาและการส่ือความหมาย ผลการศึกษานี้จึงสามารถประยุกตใชในการสรางหลักสูตรของ
โปรแกรมการเรียนภาษาอ่ืนๆ ได

มอลแล็ท (Moilliet 1996) แหง State University of New York at Buffalo ได
วิเคราะหเนื้อหาของหลักสูตรการตอนรับและอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศแคนาดา โดยใชแบบสอบถามเชิงปริมาณท่ีพัฒนาขึ้นตามรูปแบบของสมาคมการฝกอบรม
และพัฒนาแหงประเทศอเมริกา การวจิยัในครั้งนี้มุงศึกษาถึงระดับความสามารถในขอบเขตความรู
และทักษะการจัดการ การตอนรับบริการอาหารและการจัดการ การจัดอาหารและเครื่องดื่ม การจัด
การบันเทิงและจัดการตลาดการทองเท่ียว และศึกษาทักษะการพัฒนาการปฏิบัติงานระหวางเพศ
หญงิกบัเพศชาย นักศึกษาช้ันปสุดทายกับผูท่ีจบการศึกษาแลวและระหวางครูผูสอนกับผูบริหารการ 
จดัการ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีทักษะดังกลาวขางตนตามการรับรูแตกตางกันนอยมากหรือ
แทบจะไมแตกตางกันเลย ผูเรียนขาดการอบรมในทักษะท่ีแนนอน ดังนั้นหลักสูตรการตอนรับและ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในประเทศแคนาดาจํ าเปนตองปรับปรุงเพ่ือใหมีความเปนมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการจัดการโดยรวม

สรปุไดวา ในการเรียนภาษาในตางประเทศก็ใหความสํ าคัญเกี่ยวกับการเรียนภาษา
เพ่ือจุดประสงคเฉพาะเชนเดียวกัน ผูเรียนตองการเรียนภาษาเพ่ือประโยชนในการประกอบอาชีพ 
สถานศึกษาจึงใหความสํ าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตามความตองการของ
ผูเรียนมากท่ีสุด

8.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการละครและการพัฒนาการพูด
งานวิจัยตางประเทศ
วูลฟ (Wolf 1994 : 7 - 44) ไดทํ าการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนท่ีซอมเสริมการอาน 

(Remedial Reader) ท่ีเรียนโดยการแปลบทอาน แนะนํ าบทอานมาแสดงละคร กลุมตัวอยางเปน
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นกัเรยีนระดบั 3 และ 4 วิธีด ําเนินการ ผูวิจัยมีสวนรวมในการสังเกตบันทึกเสียงและวีดีทัศน นอก
จากนัน้ยงัมีการสัมภาษณนักเรียนและวิเคราะหงานแปลของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนได
เรยีนรูบทบาทของตัวละคร การวิจารณและการประเมินผลของการแสดงของตนเองและผูอ่ืน นอก
จากนั้นนักเรียนมีโอกาสไดแสดงออกอยางเสรี โดยท่ีนักเรียนไมมีความรูสึกขัดขวาง จึงทํ าให
นกัเรียนเจรจาอยางเปนธรรมชาติ

รอสส (Ross 1993 : 849) ทํ าการวิจัยเชิงปฏิบัติการกลุมสัมพันธเพ่ือทดสอบความ
เปนไปไดของการใชกลุมการละคร (Group Drama) กลุมตัวอยางเปนครูสอนภาษาอังกฤษและ
นกัเรยีนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูวิจัยไดทํ างานรวมกันโดยวางแผนการแสดง การสังเกต และ
ผลสะทอนกลับของการละคร ซ่ึงการทํ างานของผูและวิจัยมีสวนรวมในการสอบถามแลกเปล่ียน
ประสบการณและหาทางแกปญหากับส่ิงท่ีเกิดขึ้น ผลของการวิจัยพบวาหัวขอท่ีมีการอภิปราย
เกีย่วกบัการละครในช้ันเรียน คือ 1) เกิดความไมม่ันคง 2) เกิดความตึงเครียด  3) เกี่ยวกับความ
เขาใจ 4) ความตระหนักของเวลา  5) การเสนอสภาพการณ ส่ิงเหลานี้จะเปนประโยชนสํ าหรับครูท่ี
สอนภาษาอังกฤษท่ีจะนํ าการละครมาใชในช้ันเรียน

โคเฮน และโอลซสเตน (Cohen and Olshtain 1992 : 82) ทํ าการวิจัยเพ่ืออภิปรายถึง
วิธีการพูด การวางแผนสถานการณ โดยนักเรียนท่ีไมใชเจาของภาษา ผูวิจัยใชกิจกรรมบทบาท
สมมตเิพ่ือใหนักเรียนไดใชหนาท่ีของภาษา เชน การขอโทษ การรองทุกข และการขอรองโดยมีการ
บันทึกวดีทัีศน ผลของการวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมการพูดของนักเรียนจะเปนการพูด 2 - 3 ภาษา 
ในขณะท่ีนกัเรียนวางแผนการดํ าเนินการพูดในการแสดงบทบาทสมมต ิ(Role – play)

คมูาร (Kumar 1992 : 46-47) ไดทํ าการวิจัยปฏิสัมพันธของนักเรียนในช้ันเรียน
ขนาดใหญและขนาดเล็กกวาช้ันเรียนท้ังสองขนาดมีผลการปฏิสัมพันธของนักเรียนหรือไมกลุม
ตวัอยางเปนนักเรียนระดับกลาง จํ านวน 4 ช้ันเรียน มีขนาดเล็กสองช้ันเรียนและขนาดใหญสอง
ช้ันเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสังเกตโดยการนับจํ านวนครั้งโดยการพูดโตตอบใน
ขณะท่ีนักเรียนทํ ากิจกรรมผลการวิจัยพบวา ขนาดของช้ันเรียนไมมีความจ ําเปนในการจัดการเปด
โอกาสในการปฏิสัมพันธและการเรียนรูของนักเรียน แตธรรมชาติของกิจกรรมการเรียนการสอน
ซ่ึงผูวจิยัใชกจิกรรมบทบาทสมมติและกิจกรรมการสอน โดยมีครูเปนจุดศูนยกลางในการวิจัยครั้งนี้
กิจกรรมบทบาทสมมติมีผลทํ าใหนักเรียนใชจํ านวนคํ ามากกวาการสอนแบบครูเปนจุดศูนยกลาง 
ดงันัน้ขนาดของช้ันเรียนไมมีผลตอการมีปฏิสัมพันธของนักเรียน ส่ิงสํ าคัญคือบทบาททัศนคติของ
ครูมีอิทธิพลตอธรรมชาติ ปฏิสัมพันธของนักเรียนและการสรางรูปแบบของการปฏิสัมพันธ ท่ีมี
อิทธิพลตอการปฏิสัมพันธของนักเรียนไดเชนกัน
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สเตราส (Straus 1993 : 4239-A) ไดทํ าการวิจัยเพ่ือศึกษาวาการเรียนรูในช้ันเรียนจะ
นํ าไปใชใหเปนประโยชนนอกช้ันเรียนไดหรือไม ผูวิจัยไดน ําการละครมาใชเพ่ือใชสอนในทักษะ
ตางๆ และทํ าการสังเกตเปนกรณีศึกษา ผลการวิจัยสรุปไดวา การใชการละครทํ าใหนักเรียนพัฒนา
ทักษะตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนพัฒนาทักษะในตัวเองกับผูอ่ืน เชน เกิดแรงจูงใจการเปน
ผูน ํา การเจรจา การแกปญหาการเลือกพฤติกรรมใหเหมาะสม การจัดการดวยตัวเองและการส่ือสาร

ซู (Su 1990 : 3351) ไดทํ าการวิจัยถึงคุณคาและประโยชนของบทบาทสมมต ิ
(role-play) ซ่ึงชวยใหนักเรียนมีสมรรถภาพในการส่ือสาร (Communicative Competence) ในช้ัน
เรยีนบทบาทสมมติ (Role-play) ทํ าใหนักเรียนภาษาอังกฤษในฐานะของภาษาตางประเทศ (EFL) 
อยูในสถานการณการพูดเพ่ือการส่ือสารท่ีคลายคลึงกับชีวิตจริง สถานการณเชนนี้ทํ าใหนักเรียน
พัฒนาทักษะการพูด ผลการวิจัยพบวาบทบาทสมมต ิ (role-play) มีประสิทธิภาพ โดยลดความกลัว
ของนักเรียนในการพูดและชวยใหนักเรียนรูพฤติกรรมการเรียนภาษายิ่งไปกวานั้น นักเรียนมี
ประสิทธิภาพในการส่ือสารมากขึ้น

โรบิน  (Robin : 1988)  ไดศึกษาถึงประโยชนในการใชการละครการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและงานวิจัยไดแสดงใหเห็นวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีใชการละคร ได
ประสบการณในดานความคิดท่ีเปนลํ าดับ อารมณท่ีแนนอนลดความหวาดกลัว มากกวานักเรียนท่ี
ไมใชการละครรูปแบบของการละครท่ีนํ ามาใชในช้ันเรียน เชน การแสดงสด บทบาทสมมติ การใช
การละครในช้ันเรียน ทํ าใหครูผูสอนอํ านวยความสะดวกมากกวาผูท่ีมีอํ านาจในช้ันเรียน หรือแหลง
ความรู ครูจะเปนผูประสานงานและเปนผูแนะแนวทางโดยการตั้งหัวขอใหนักเรียนเปนผูเลือก ใน
ทางปฏิบัติ ครูท่ีสอนภาษาอังกฤษจะตองคนหาวิธีการละครท่ีสามารถทํ าใหเปนหนึ่งของการสอน

งานวิจัยในประเทศ
นติยา ประพฤติกิจ (2526 : 103) ไดศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการพูดภาษา

อังกฤษของนักศึกษาฝกหัดครูวิชาเอกภาษาอังกฤษท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครกับการฝก
รปูประโยค ตัวอยาง 2 กลุมๆ ละ 22 คน และ 23 คน ตรวจสอบแลวมีความรูพ้ืนฐานทางดานภาษา
อังกฤษไมแตกตางกัน ใชเวลาสอน 24 คาบ แลวทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษพบวา 
นักศึกษาท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครมีความสามารถในทักษะการพูด โดยสวนรวมสูงกวา
นกัศึกษาท่ีเรียนโดยการฝกรูปแบบประโยคอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จุฑารัตน ธานี (2534) ไดทํ าการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษา
อังกฤษ ทักษะการฟง – พูด เพ่ือการส่ือสารและความเขาใจในวัฒนธรรมทางภาษาท่ีไดรับการสอน
ดวยเทคนิคบทบาทสมมติ และการสอนตามคูมือครู โดยกลุมตัวอยาง เปนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนกัณฑรารมณ อํ าเภอกัณฑรารมณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสุมตัวอยางหองหนึ่งเปนกลุม
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ตวัอยาง หองหนึ่งเปนกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน ซ่ึงกลุมทดลอง ไดรับการสอนดวยเทคนิค
บทบาทสมมติ กลุมควบคุมไดรับการสอนโดยวิธีตามคูมือคร ูใชเวลาในการทดลองกลุมละ 12 คาบ
เรียน กอนการทดลองจะมีการทดสอบกอน โดยใชแบบทดสอบแบบวัดความสามารถในการใช
ทักษะการฟง – พูด เพ่ือการส่ือสารและแบบทดสอบวัดความเขาใจในวัฒนธรรม หลังการทดลองมี
การทดลองอีกครั้ง โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนการทดลอง ผลการวิจัย
พบวา ท่ีไดรับการสอนดวยเทคนิคบทบาทสมมติมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ทักษะการ
ฟง – พูด เพ่ือการส่ือสารและความเขาใจในวัฒนธรรมทางภาษาสูงกวากลุมควบคุม อยางมี
นัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

แสงจนัทร เหมเช้ือ (2534) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยใชเทคนิคการละครสํ าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสํ ารวจความคิดเห็นของท่ีมีตอ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการละคร กลุมตัวอยางคือ ระดับช้ันมัธยม
ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทรนอย ท่ีสมัครเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร จํ านวน 38 คน เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยคือ ชุดกิจกรรมการละคร ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น 10 กิจกรรม และแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิของกอนและหลังเขารวมกิจกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็นของท่ีมีตอกิจกรรม 
ผลของการวิจัยสรุปวาเทคนิคการละครมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษา
อังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีบทบาทในการเสริมทักษะและความรูทางภาษา
อังกฤษ

สุธิณ ี เหลืองรุงเรือง (2536) ไดทํ าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและทัศนคติตอ
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใชแผนการสอนตามคู มือครูและเพ่ือศึกษาวา
กิจกรรมการละครสามารถทํ าใหนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนภาษาตํ่ า และมีทัศนคติท่ีไมดี
ตอการเรียนภาษามีการพัฒนาในการเรียนภาษาและทัศนคติตอการเรียนภาษาดีขึ้นหรือไม กลุม
ตวัอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโพธิสารวิทยาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษา
ตํ ่า และทัศนคตไิมดีตอการเรียนภาษา ผลการวิจัยพบวา ไมพบวาการใชกิจกรรมการละครในภาษา
อังกฤษทํ าใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุมนักเรียนท่ีใชกิจกรรมการละครแตกตาง
จากนกัเรยีนตามคูมือครูอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตพบวาการใชกิจกรรมการละครใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสามารถกระตุนใหนักเรียนในกลุมนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาตํ่ าและมีทัศนคติไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาการดานการเรียน มีความ
กระตอืรอืรน และเห็นความจ ําเปนในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยภาษาอังกฤษทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 นอกจากนั้นการใชกิจกรรมการละครในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทํ าใหทัศนคติ
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ของนักเรียนในกลุมทดลอง โดยภาพรวมท่ีมีทัศนคติแตกตางจากทัศนคติของนักเรียนในกลุม
ควบคุมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสํ าคัญ 0.05

ธญวรรณ ทวิสุวรรณ (2536 : 77) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเทคนิคการละคร
ท่ีมีตอการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสาร ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
ปญญาวรคณุ เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํ านวน 33 คน สอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมการละคร  
10 กิจกรรม ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการพูดโดยการสัมภาษณ แลวนํ าจับคู ผลการวิจัยพบวา 
กิจกรรมเทคนิคการละครทํ าใหนักเรียนมีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน

พัชรนิทร อุทัยฉัตร (2537) ไดทํ าการวิจัยศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการละครกับท่ีเรียนดวยกิจกรรมตามคูมือครู ของนกัเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยสุมจาก 10 โรงเรียน ไดโรงเรียนตัวอยาง 6 โรงเรียน ผลของการวิจัยพบวา 
พฤติกรรมท่ีใชภาษาเพ่ือการส่ือสารปฏิสัมพันธทางวาจาของครูและท่ีเรียนดวยกิจกรรมการละคร
กบัท่ีเรยีนดวยกิจกรรมตามคูมือครูมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

รตันา ศิริลักษณ (2540 : 67) ไดพัฒนาบทเรียนท่ีใชกิจกรรมการละครเพ่ือสงเสริม
ทักษะฟง-พูดภาษาอังกฤษ สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนจอมทอง กลุมตัวอยาง 
เปนนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 024) จ ํานวน 13 คน ผูวิจัยสรางบทเรียนท่ีใช
กิจกรรมการละครแบบไมมีบทพูด ท่ีใชเนื้อหาในทองถ่ินในการทดลองสอน ประเมินผลแลว
ปรบัปรงุใหไดบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ พบวา บทเรียนท่ีใชกิจกรรมการละครเพ่ือสงเสริมทักษะ
ฟง - พูด ท่ีพัฒนาขึ้นนี้ เปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมทักษะฟง-พูดไดด ี มีความเหมาะสมกับระดับ
ความรูของนักเรียนและนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนท่ีใชกิจกรรมการละครและครูสอนภาษา
อังกฤษในเชิงบวก

วชัราพงษ ทองงาม (2541 : 53) ไดพัฒนาบทเรียนท่ีใชกิจกรรมการละครแบบมีบท
พูดเพ่ือสงเสริมทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ สํ าหรับนักเรียนนาฏศิลปช้ันกลาง วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 024ก) จ ํานวน 39 คน ผูวิจัย
สรางบทละครแบบมีบทพูด แผนการสอนและเม่ือสอนแลวมีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงใหมี
บทละครท่ีมีประสิทธิภาพ พบวากิจกรรมการละครแบบมีบทพูดท่ีไดพัฒนาขึ้น เปนกิจกรรมท่ี
พัฒนาทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไดดี มีความเหมาะสมกับระดับความรูของ
นกัเรยีนและนักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการละครในเชิงบวก

รชันี จันทรอุไร (2543 : 69) ไดศึกษาทดลองใชส่ือกจิกรรมการละครท่ีมีผลตอการ
เพ่ิมแรงจูงใจภายในของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
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อาชีวศึกษานครปฐม กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม ใชเวลาสอน 15 คาบ สอนกลุมทดลองโดยใช
ส่ือกจิกรรมการละคร เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจภายในของนักเรียนท้ัง 2 กลุม พบวา นักเรียนกลุม
ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครมีแรงจูงใจภายใน ภายหลังการทดลองสูงกวาการทดลอง และมี
แรงจงูใจในการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยกิจกรรมตามปกติ

จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศและงานวิจัยภายในประเทศ พบวาผูทํ าการวิจัย
สวนใหญโดยเฉพาะผูทํ าการวิจัยท่ีตองการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ในทักษะการ
ฟง – พูดนัน้ ไดมีการน ํากิจกรรมการละครเขามารวมในการทดลอง เพราะเปนการสงเสริมใหไดฝก
การพูด และฝกการเปนผูฟงท่ีดีในสถานการณตางๆ นอกจากนี้ยังมีอิสระเสรีภาพทางความคิด ได
ถายทอดออกมาเปนคํ าพูด และเปนการสรางความเช่ือม่ันในการพูดภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนได
มากขึ้น จากงานวิจัยขางตนนั้นผูวิจัยพบวา กิจกรรมการละคร เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีทํ าใหมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีผลสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเปนส่ิงดึงดูดใจใหเกิดความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยท่ีกิจกรรมการละครเปนกิจกรรมท่ีสามารถทํ าเปนกลุมหรือเปนคูก็ได ดวยเหตุนี้
เองกิจกรรมการละครนี้จึงเปนส่ิงท่ีสรางปฏิสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอ่ืนๆ อยางไรก็ตามงานวิจัย
สวนใหญศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ยังไมมีการวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษาสาย
อาชีวศึกษาวาเกี่ยวกับบทบาทการละครจะมีผลตอการพูดและความคิดเห็นตอการเรียนภาษาอังกฤษ
อยางไร ผูวิจัยจึงทํ าการวิจัยกับนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใชกิจกรรมการละครในการสอน
ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 สาขาการบัญชี โรงเรียน
เทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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บทที่ 3
วิธดี ําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือเปรียบเทียบการสอนโดยการใชกิจกรรมการ
ละครและการสอนแบบปกติ โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการ
พูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีการสอนท่ีใชกิจกรรมการละครกับวิธีสอนปกติสํ าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 สาขาการบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
และ 2) เพ่ือสํ ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุมทดลองท่ีมีตอวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร 
ซ่ึงผูวิจัยไดด ําเนินการวิจัยเปนลํ าดับขั้นดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
3. การด ําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 

สาขาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
จ ํานวน 4 หองเรียน จ ํานวน 100 คน

กลุมตัวอยาง
ขัน้ตอนไดมาซ่ึงกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
1. ผูวจิยัใชการเลือกแบบเจาะจงโดยกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพช้ันสูงปท่ี 1 ท่ีก ําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 สาขาการบัญชี โรงเรียน
เทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํ านวน 2 หองเรียน ทํ าการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือก
นักศึกษาท่ีมีความสามารถท่ีใกลเคียงกันซ่ึงพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ
จํ านวน 45 คน
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2. ผูวิจัยสุมหองเรียนดวยวิธีการจับฉลากหองเรียน เพ่ือใหไดนักศึกษากลุมควบคุม 
และกลุมทดลอง และไดนักศึกษาในกลุมควบคุมจ ํานวน 20 คน และนักศึกษาในกลุมทดลอง
จํ านวน 25 คน

รูปแบบการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ใชรูปแบบ Pretest Posttest control group (บํ ารุง 

โตรัตน 2534 : 33 – 34) ซ่ึงมีรูปแบบ ดังนี้

G1 T1  X T2
G2 T1 ~X T2

G1 แทน กลุมทดลอง
G2 แทน กลุมควบคุม
T1 แทน Pre – Test
X แทน การสอนในกลุมทดลองซ่ึงใชแผนการสอนท่ีใชกิจกรรมการละครและ

บทบาทสมมติ
T2 แทน Post – test
~X แทน การสอนในกลุมควบคุมซ่ึงใชแผนการสอนแบบปกติ

2.  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ
แผนการสอน ซ่ึงประกอบไปดวย 2 ประเภท
1. แผนการสอนสํ าหรับกลุมทดลอง เปนแผนการสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยใช

กจิกรรมการละครแผนการสอนวิเคราะหจากรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 สํ าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 จํ านวน 16 แผนการสอน

2. แผนการสอนสํ าหรับกลุมควบคุม เปนแผนการสอนท่ียึดเนื้อหา และการจัด
กิจกรรมท่ีสํ านักพิมพจัดทํ าพรอมกับแบบเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 สํ าหรับนักศึกษา
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 จํ านวน 16 แผนการสอน

การก ําหนดขอบขายเนื้อหาของแผนการสอน ดํ าเนินการดังนี้
1. ศึกษาจดุประสงครายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 มีจุดประสงคดังนี้
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1.1 ใหสามารถสนทนาภาษาอังกฤษดวยถอยค ําสุภาพ ในการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับ
งานธุรกิจในชีวิตประจํ าวัน

1.2 เขยีนบันทึกขอความส้ันๆ และกรอกแบบฟอรมธุรกิจ
1.3 มีความเขาใจในการอานขอความทางธุรกิจ ขอความเสนอขายสินคา และ

โฆษณาสินคา
1.4 เขยีนจดหมายสมัครงาน และอัตชีวประวัติ (สมนึก คูณผล 2537 ก)

2. วิเคราะหจุดประสงคท่ีเหมาะสมจะวัดเนื้อหาทางการพูดเกี่ยวกับธุรกิจสํ าหรับ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 โดยพิจารณาสาระในจุดประสงคของรายวิชาใน
ขอ 1 และศึกษาเนื้อหาจากแบบเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เชน

2.1 Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English, (1980).
2.2 Binn, Colin., and Dummett, Paul. Business first; A first course in Business 

English. (1982).
3. ประมวลหัวเรื่อง (Topic) วิเคราะหหนาท่ีภาษา (Languages Functions) และ

รปูแบบภาษา (Languages Forms) คัดเลือกบทสนทนาท่ีเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษธุรกิจ ท่ีสอดคลอง
กบังานดานธุรกิจ และจุดประสงคจํ านวน 8 เรื่อง ผลจากการคัดเลือกเรื่องจากตํ าราตางๆ มีดังนี้

3.1 Personal Presentation
3.2 Ordering Supplies
3.3 Board Meeting
3.4 Job Description
3.5 Complaint
3.6 Sales: Problem and Perspectives
3.7 Interview
3.8 First Working Day

4. กํ าหนดกรอบเนื้อหาของรายวิชา อันไดแก การกํ าหนดหัวเรื่อง หนาท่ีภาษา 
รปูแบบภาษา กิจกรรมของกลุมทดลอง กลุมควบคุม และแนวทางการประเมินผล เพ่ือเปนแนวทาง
ในการเขียนแผนการสอน  ดงัตารางตอไปนี้
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 บทที่ 1

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language Form Text

Control Group Experimental Group
Evaluation

1 Personal
Presentation

-

Introducing

Vocabulary
- Country
- Nationality
- Language
- Occupation
- Interests

Structure/Expression
- This is                       
- I’m                            
- I’m from                   
- I was born in            
- I work for                 
as a                                
- I’m interested
in                                    
- I like                         

บทสนทนาเกี่ยวกับ
การแนะนํ าตนเอง
บุคคลในหนาท่ี
ตางๆ

- Listen to the
dialogue.
- Filling out task
- Answer

questions.
- Matching.

- Listen to the
dialogue.
- Set up scence,

character for drama
- Write scripts.
- Performance.

แบงเปน 2 แบบ
1. ใชแบบทดสอบการ
พูดทางออมโดยเปนบท
สนทนา เกี่ยวกับการ
แนะน ําบุคคลและเลือก
ศพัทสํ านวน มาเติมใน
Incomplete
2. สมัภาษณ / Role-
play นักศึกษา เพ่ือ
พิจารณาความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษ
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 บทที่ 2

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language Form Text

Control Group Experimental Group
Evaluation

2 Job
Description

- Describing
about the duties
or conditions of
different job
descriptions.
- Finding out
about jobs.
- Introduction

Vocabulary
- President
- Vice – President for
marketing
- Specialists
- Sale manager
- Salesman

Structure/Expression
- What does your job
involve?
- What do you do in
your job?
- Do you have to need
to _______?

บทสนทนาเกี่ยวกับ
หนาท่ีการทํ างาน
ของอาชีพตางๆ

- Answer questions.
- Gap filling.
- Complete the
table.
- Complete the
organization chart.

- Answer questions.
- Set up scence,
character for drama.
- Write scripts.
- Performance.

แบงเปน 2 แบบ
1. ใชแบบทดสอบ
จัดการพูดทางออมท่ี
เกีย่วกับหนาท่ีของงาน
เลอืกศัพทสํ านวนเติม
ใน Incomplete dialogue
2. สัมภาษณนักศึกษา
เพ่ือพิจารณาความ
สามารถในการใชภาษา
เกีย่วกับหนาท่ีของงาน
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 บทที่ 3

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language Form Text

Control Group Experimental Group
Evaluation

3 Interview - Preparing for
job interviews.
- Describing
abilities.

Vocabulary
- Interview
- Export
- Qualification
- Application
- Resume
- Document

Structure/Expression
- How many foreign
languages can you speak?
- What languages do
you speak?
- Can you drive a car?
- S + has  + V.3

Have
- - S + V.2

บทสนทนาเกี่ยวกับ
การสัมภาษณงาน

- Answer questions.
- Gap filling.
- Fill in the blank.
- Make new
sentences.

- Answer questions
- Set up scence,
character for drama.
- Write scripts.
- Performance.

แบงเปน 2 แบบ
1. ใชแบบทดสอบวัด
การพูดทางออมโดยเปน
บทสนทนา เกี่ยวกับการ
แนะน ําบุคคลและเลือก
ศพัทสํ านวน มาเติมใน
Incomplete dialogue.
2. สมัภาษณ / Role-
play นักศึกษา เพ่ือ
พิจารณาความสามารถ
ในการใชภาษาเกี่ยวกับ
การสัมภาษณงาน
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 บทที่ 4

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language Form Text

Control Group Experimental Group
Evaluation

4 Ordering
Supplies

- Ordering
supplies
- Correcting
information

Vocabulary
- Order form
- Numbers
- Abbreviations

Structure/Expression
- I ordered........but you
sent..........
- I didn’t want....... I
want...........
- You didn’t send
enough..........
- What was that again ?
- I’d like to order
some............
- - What would you
like?

บทสนทนาเกี่ยวกับ
Ordering Supplies
ซึง่ในบทสนทนา
เปนเนื้อหาเกี่ยวกับ
การสงของ การ
แกไขขอมูลตัวเลข
ขนาด และตัวยอ
ท่ีรูจักในวงการ
ธุรกิจ

- Listen to the tape.
- Answer questions.
- Gap filling.
- Summarization.

- Listen to the tape.
- Answer questions.
- Set up scence,
character for drama
- Write scripts.
- Performance.

แบงเปน 2 แบบ
1. ใชแบบทดสอบวัด
การพูดทางออมท่ีเกี่ยว
กบัการสงของการแกไข
ขอมูลเลือกศัพทสํ านวน
เติมใน Incomplete
dialogue
2. สมัภาษณ / Role
play นักศึกษา เพ่ือ
พิจารณาความสามารถ
ในการใชภาษาเกี่ยวกับ
การสงของและการแก
ไข
ขอมูล
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 บทที่ 5

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language Form Text

Control Group Experimental Group
Evaluation

5 Complaints
.

Complaining on
complaint letter
and conversation.

Vocabulary
- Complaint
- Error
- Delay
- Apology

Structure/Expression
….Adj….er than…….
More……...Adj……...tha
n…….

บทสนทนาเกี่ยวกับ
ตํ าหนิของสินคา

- Answer questions.
- Gap filling.
- Complete the
blank lines.
- Select the
alternative.
- Make new
sentences.

- Answer questions.
- Set up scence,
character for drama.
- Write scripts.
- Performance.

แบงเปน 2 แบบ
1. ใชแบบทดสอบการ
พูดทางออมโดยเปนบท
สนทนา เกี่ยวกับการ
แนะน ําบุคคลและเลือก
ศพัทสํ านวน มาเติมใน
Incomplete
2. สมัภาษณ / Role-
play นักศึกษา เพ่ือ
พิจารณาความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษ
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 บทที่ 6

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language Form Text

Control Group Experimental Group
Evaluation

6 Sale :
Problems and
perspectives

- Selling
products

Vocabulary
- Sale representative
- Territory
- Sales award
- Price
- Efficiency

Structure/Expression
Much + uncountable
noun.
Many + countable noun.
Name : _________
Company : ______
Tel : ___________
Product : ________
Features : _______
Prices : _________

บทสนทนาเกี่ยวกับ
การจํ าหนายสินคา

- Answer questions.
- Gap Filling.
- Discuss
information in the
dialogue.
- Fill in the blanks.
- Select the
alternative.
- Make new
sentences.

- Answer questions.
- Set up scence,
character for drama.
- Write scripts.
- Performance.

แบงเปน 2 แบบ
1. ใชแบบทดสอบวัด
การพูดทางออมท่ี
เกีย่วกบัการสงของการ
แกไขขอมูลเลือกศัพท
ส ํานวนเติมใน
Incomplete dialogue
3. สมัภาษณ/ Role play
นกัศกึษา เพ่ือพิจารณา
ความสามารถในการใช
ภาษาเกี่ยวกับการ
สงของและการแกไข
ขอมูล
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 บทที่ 7

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language Form Text

Control Group Experimental Group
Evaluation

7 Board
Meeting

- Planning a
meeting .
- Procedure of
meeting.

Vocabulary
- Board meeting
- Discuss
- Progressive
- Chairman
- Campaign

Structure/Expression
- What is the business of
the day?
- How is the meeting
finally back to order?

บทสนทนาเกี่ยวกับ
การประชุม

- Answer questions.
- Select alternative.
- Fill in the blanks.
- Make new
sentences.

- Answer questions.
- Set up scence,
character for drama.
- Write scripts.
- Performance.

แบงเปน 2 แบบ
1. ใชแบบทดสอบการ
พูดทางออมโดยเปนบท
สนทนา เกี่ยวกับการ
แนะน ําบุคคลและเลือก
ศพัทสํ านวน มาเติมใน
Incomplete
2. สมัภาษณ / Role-
play นักศึกษา เพ่ือ
พิจารณาความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษ
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 บทที่ 8

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language Form Text

Control Group Experimental Group
Evaluation

8 First
Working Day

- Speaking
about working
day.

Vocabulary
- Assistant
- Personal manager
- Management
- Comptroller
- Immediately

Structure/Expression
- S + V.to be + V.ing
- I am working in AIS
Company.
- He is studying
business.

บทสนทนาเกี่ยวกับ
การทํ างาน

- Answer questions.
- Gap filling.
- Summary and
present.
- Select the
alternative.
- Fill in the blanks.
- Make new
sentences.

- Answer questions.
- Set up scence,
character for drama.
- Write scripts.
- Performance.

แบงเปน 2 แบบ
1. ใชแบบทดสอบวัด
การพูดทางออมท่ีเกี่ยว
กบัการสงของการแกไข
ขอมูลเลือกศัพทสํ านวน
เติมใน Incomplete
dialogue
2. สมัภาษณ/ Role play
นกัศกึษา เพ่ือพิจารณา
ความสามารถในการใช
ภาษาเกี่ยวกับการ
ทํ างาน
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5. เขยีนแผนการสอน 16 คาบ 8 หัวขอตามกรอบเนื้อหาท่ีวิเคราะห คาบละ 50 นาที 
โดยมีขั้นตอนการสอนท้ังกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ดังนี้

ในกลุมควบคุม ซ่ึงใชวิธีสอนแบบปกติ มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นสรางแรงจูงใจ (Motivation) ครูใหแรงจูงใจแกนักศึกษาเพ่ือกระตุนให

นกัศึกษาเกิดความตองการท่ีจะเรียนรูหรือร ําลึกความรูเดิม
2. ขั้นนํ าเสนอเนื้อหา (Presentation) ครูสอนเนื้อหาใหมเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจ 

จ ําไดและน ําไปใชในการฝกพูดขั้นตอไป สอนคํ าศัพทโครงสรางภาษาอังกฤษ เชน ครูใหนักศึกษา
อานบทสนทนาแลวครตูัง้ค ําถาม นักศึกษาตอบค ําถาม

3. ขั้นการฝก (Practice) ครูเปดโอกาสใหนักศึกษาฝกพูดโดยทํ าเปนกิจกรรมคู
หรือกิจกรรมกลุม

4. ขั้นผลิตภาษา (Production) ครูใหนักศึกษาผลิตภาษาสรางบทสนทนาจาก
เนื้อหาในแบบเรียน

5. ขัน้การประเมิน (Evaluation) ครูและนักศึกษารวมกันประเมินผลจากเนื้อหาท่ี
เรียน

ในกลุมทดลองซ่ึงใชวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร มีขั้นตอนดังนี้
1. ขัน้น ํา (Lead in) ในขั้นนี้ครูจะตั้งคํ าถามหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่อท่ีครูจะสอนใน

เรื่องตอไปนี้
2. ขัน้เสนอเนื้อหา (The Presentation Stage) ครูเสนอรูปแบบทางภาษาจากเนื้อหา

ท่ีวเิคราะหจากจุดประสงควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3. ขัน้การฝก (The Practice Stage) นักศึกษาฝกค ําศัพทโครงสรางในแบบฝกหัดท่ี

มีความหมาย เชน ทํ าแบบฝกหัดจับคูคํ าศัพท เติมคํ าในชองวาง การหาขอมูลท่ีขาดหายไป
4. ขัน้การฝกเพ่ิมเติม (Further Practice Stage) นักศึกษาฝกภาษาในบริบทท่ีมี

สถานการณใหมหรือแตกตางจากเดิม เติมขอมูลท่ีขาดหายไปไดถูกตอง ฝกพูดบทสนทนา
5. ขัน้ฝกอิสระ (Free Stage) ครูสรางสถานการณท่ีมีการใชภาษาท่ีเรียนมา โดย

นกัศึกษาจดัการแสดงเปนขั้นตอน มีการเขียนบท (Script) จากเนื้อหาท่ีเรียนมา โดยแบงเปนคูหรือ
เปนกลุม นักศึกษาแตละคนสวมบทบาทตางๆ ในการแสดงละคร

ในการเขียนแผนการสอนในกลุมทดลองในขั้นการฝกเพ่ิมเติม (Further 
Practice Stage) และขั้นการฝกอิสระ (Free Stage) จัดทํ าในรูปของโครงงานการละคร พิจารณาจัด
กลุมเปนละคร 3 เรื่อง โดยครอบคลุมเนื้อหาเหมือนกลุมควบคุมท้ัง 8 หัวเรื่อง

ละครเรื่องท่ี 1 ไดแก หัวขอท่ี 1 Personal Presentation

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50

หัวขอท่ี 4 Job Description
หัวขอท่ี 7 Interview

ละครเรื่องท่ี 2 ไดแก หัวขอท่ี 2 Ordering Supplies
หัวขอท่ี 5 Complaint
หัวขอท่ี 6 Sale : Problem and perspectives

ละครเรื่องท่ี 3 ไดแก หัวขอท่ี 3 Board Meeting
หัวขอท่ี 8 First Working Day

โดยนํ าบทละครเหลานี้มาจัดกลุม จัดเปนโครงการละคร โดยจัดเปนตาราง
ก ําหนดขอบขายงานตั้งแตการวางฉาก ตัวละคร เขียนบทละคร (Script) การแตงกาย จนถึงขั้น Free 
Stage คือการแสดงการละคร

6. นํ าแผนการสอนใหอาจารยท่ีปรึกษาอาจารยผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ
และการละคร และเจาของภาษาตรวจสอบความถูกตอง และหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา

7. ปรบัปรงุตามค ําแนะนํ าและทดลองใชกับนักศึกษา 3 – 4 คน เพ่ือดูความเหมาะสม
ของบทเรียนกอนน ําไปทดลองใชจริง

8. ทดลองสอนเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 16 คาบเรียน ซ่ึงในกลุมควบคุมด ําเนินการ
ทดลองในวันจันทร คาบเรียนท่ี 5 เวลา 12.50 – 13.40 น. และวันอังคาร ดํ าเนินการทดลอง ในคาบ
เรยีนท่ี 4 เวลา 11.10 – 12.00 น. สวนในกลุมทดลองดํ าเนินการทดลองในวันจันทร คาบเรียนท่ี 6 
เวลา 13.40 – 14.30 น. และวันพุธ คาบเรียนท่ี 6 เวลา 13.40 – 14.30 น.

แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนท่ี 1  แบบทดสอบทางออม เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํ านวน 30 ขอ ใช

เวลาสอบ 50 นาที มีการด ําเนินการพัฒนาดังนี้
1. ศึกษารูปแบบและการสรางแบบทดสอบภาษาอังกฤษจากหนังสือเทคนิค

วธีิการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ (อัจฉรา วงศโสธร 2529)
2 . กํ าหนดจุดประสงคในการทดสอบเนนหนาท่ีของภาษาท่ีใชในภาษา

อังกฤษธุรกิจ โดยกํ าหนดทักษะยอยในการพูดทางออม
3. สรางแบบทดสอบทางออมตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวได แบบทดสอบทาง

ออม ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ จํ านวน 59 ขอ
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4. น ําแบบทดสอบทางออม ท่ีสรางขึ้น จํ านวน 59 ขอ ไปใหอาจารยท่ีปรึกษา
และผูเช่ียวชาญตรวจความตรงตามเนื้อหา และโครงสรางการออกขอสอบและตรวจความถูกของ
ภาษา

5. นํ าแบบทดสอบทางออมท่ีผานการปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักศึกษา
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม ท่ีกํ าลังศึกษาอยูในภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2545 สาขาการบัญชี ท่ีไมใชกลุมทดลอง จํ านวน 37 คน  ใชเวลา 50 นาที

6. นํ ากระดาษคํ าตอบจากการทํ าแบบทดสอบทางออมของนักศึกษา จํ านวน 
37 คน มาตรวจใหคะแนน ค ําตอบท่ีถูกตองให 1 คะแนน ค ําตอบท่ีผิดหรือเวนวางไวหรือขอท่ีเลือก
มากวา 1 แหง ให 0 คะแนน

7. น ําค ําตอบของแบบทดสอบทางออม จํ านวน 37 คน หาคาความยากงาย คา
อํ านาจจํ าแนก และคาความเช่ือม่ัน โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson

8. เลือกขอสอบท่ีมีความยากงาย ระหวาง 0.2 - 0.8 และคาอํ านาจจ ําแนก 0.2 
ขึน้ไป ไดขอสอบท่ีอยูในเกณฑดังกลาว จํ านวน 30 ขอ และหาคาความเช่ือม่ันของขอสอบ ได
เทากับ 0.99

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบทางตรง เปนแบบทดสอบท่ีสรางจากสถานการณสมมติขึ้น 
จ ํานวน 8 หัวขอ ใหนักศึกษา จับฉลาก 1 หัวขอ ใชเวลา 5 นาที มีการด ําเนินการพัฒนาดังนี้

1. กํ าหนดจุดประสงคในการทดสอบโดยเนนหนาท่ีของภาษา รูปแบบของ
ภาษา

2. สรางแบบทดสอบทางตรง ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว จ ํานวน 8 หัวขอ จาก 
8 บทเรียน

3. น ําแบบทดสอบทางตรง ท่ีสรางขึ้นจํ านวน 8 หัวขอ ใหอาจารยท่ีปรึกษา
และผูเช่ียวชาญตรวจความตรงตามเนื้อหาและความถูกตองของภาษา

4. น ําแบบทดสอบทางตรงท่ีผานการปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักศึกษา
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม ท่ีกํ าลังศึกษาอยูในภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2545 สาขาการบัญชี ท่ีไมใชกลุมทดลอง จํ านวน 37 คน โดยใหนักศึกษาสราง
ความพรอมการพูด 5 นาทีลวงหนา โดยใชกรรมการใหคะแนน จํ านวน 2 คน

5. น ําคะแนนจากกรรมการ ท้ัง 2 คน มาหาคาความสอดคลอง ไดเทากับ 0.78
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการละคร เปนแบบสอบถามท่ี
ผูวิจัยสรางขึ้น และพัฒนาขึ้น เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 จํ านวน 20 ขอ

3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบประมาณคา จากหนังสือของ
อัจฉรา วงศโสธร (2529)

3.2 สรางขอความท่ีสอบถามความคิดเห็นตอการสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร โดย
ศึกษาจากงานวิจัยของ สิริพร ปองกงลาด (2540) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบแสดงความ
คดิเห็น จํ านวน 20 ขอ โดยแบงเปน 3 ดานไดแก ดานกิจกรรม จํ านวน 8 ขอ ดานเนื้อหาและ
อุปกรณท่ีใช จํ านวน 5 ขอ และดานประโยชนและการนํ าไปใช จํ านวน 7 ขอ

3.3 การก ําหนดคาระดับขอคํ าถามผูวิจัยใชเกณฑประเมินคา ของ Likert โดยแปล
ความหมายของคะแนนดังนี้  

แบบสอบถามท่ีมีขอความเปนบวก
มากท่ีสุด ใหคาระดับ เทากับ 5   คะแนน
มาก ใหคาระดับ เทากับ 4   คะแนน
ปานกลาง ใหคาระดับ เทากับ 3   คะแนน
นอย ใหคาระดับ เทากับ 2   คะแนน
นอยท่ีสุด ใหคาระดับ เทากับ 1   คะแนน

3.4 นํ าขอความท่ีสรางไปใหอาจารยท่ีปรึกษา และผูเช่ียวชาญตรวจสอบความ
ชัดเจน ของภาษาและรูปแบบของภาษา และแกไขตามค ําแนะนํ า

3.5 น ําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ปท่ี 1 สาขาการบัญชีภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 ท่ีใชกลุมทดลองจํ านวน 37 คน

3.6 นํ าผลการทดลองของแบบสอบถามความคิดเห็น มาวิเคราะหและหาคาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ อัลฟา ของ ครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ัน 
เทากับ 0.7855

3.7 นํ าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดหาคาความเช่ือม่ันแลว และปรับปรุงแกไข
แลว ไปใชกับนักศึกษาในกลุมทดลอง เพ่ือน ําผลของความคิดเห็นไปวิเคราะหตอไป

3.  การด ําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จัดปฐมนิเทศเพ่ือทํ าความเขาใจกับนักศึกษาถึงวิธีการเรียน บทบาทของผูเรียน 

จดุประสงคการเรียน และวิธีการประเมินผล
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2. ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางขึ้นและผานการตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญแลวเพ่ือวัดระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ

3. ด ําเนนิการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง โดยดํ าเนินการสอนในกลุมทดลอง
ใชวธีิการสอนดวยกิจกรรมการละคร และในกลุมควบคมุ ใชวิธีการสอนแบบปกติ ระยะเวลา 16 
คาบเรียน คาบละ 50 นาที

4.  ทํ าการทดสอบหลังการสอน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการพูดทางตรง 
จํ านวน 1 ขอ และแบบทดสอบทางออม จํ านวน 30 ขอ

5.  ใหนกัศึกษาในกลุมทดลอง ทํ าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการเรียนการสอน
โดยใชกิจกรรมการละคร โดยผูวิจัยเปนผูอธิบายถึงวิธีการทํ าแบบสอบถาม และขอความในแบบ
สอบถามทุกขอ และใหนักศึกษาทํ าแบบสอบถามไปพรอมๆ กัน

4.  การวิเคราะหขอมูล
1. ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ระหวางวิธีสอนท่ี

ใช กิจกรรมการละคร  และบทบาทสมมติกับวิ ธีสอนแบบปกติสํ  าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 สาขาการบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of covariance)

2. ในการสํ ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุมทดลองท่ีมีตอกิจกรรมการละคร ใช
คาเฉล่ีย (   ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนํ าคาเฉล่ียไปแปลความหมายโดยปรับปรุงจาก
เกณฑของ Best (Best 1981) ดังนี้

4.50  <    ≤ 5.00 หมายความวา เห็นดวยมากท่ีสุดหรอืมีความคิดเห็นท่ีดีมาก
3.50  <    ≤ 4.50 หมายความวา เห็นดวยมากหรือมีความคิดเห็นท่ีดี
2.50  <   ≤ 3.50 หมายความวา เห็นดวยปานกลางหรอืมีความคิดเห็นท่ีปานกลาง
1.50  <    ≤ 2.50 หมายความวา เห็นดวยนอยหรอืมีความคิดเห็นท่ีไมดี
1.00  <   ≤ 1.50 หมายความวา ไมเห็นดวยหรอืมีความคิดเห็นท่ีไมดีอยางมาก

X

X
X
X
X
X
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

ในการวเิคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงหาคํ าตอบใหกับวัตถุประสงคของการ
วจิยัคอื   1). เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการพูดภาษาอังกฤษ ระหวางวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละครกับ
วิธีสอนแบบปกติสํ าหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 สาขาการบัญชี 
โรงเรยีนเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐมและ 2). เพ่ือสํ ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุม
ทดลองท่ีมีตอวธีิสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร

เพ่ือสนองวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลํ าดับ
ดังนี้

ตอนท่ี 1 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษโดยใช
กจิกรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติ กอนและหลังทดลอง

ตอนท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการ
ละครกับวิธีสอนแบบปกติ ซ่ึงผูวิจัยนํ าคะแนนกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม

ตอนท่ี 3 เพ่ือศึกษาคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม
ความคดิเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร

ตอนที่ 1 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการละครกับ
วิธีสอนแบบปกติ กอนและหลังการทดลอง โดยผูวิจัยใหนักศึกษาทั้งสองกลุมทํ าแบบทดสอบ
จํ านวน 30 ขอ และขอสอบสัมภาษณจํ านวน 1 ขอ เม่ือไดผลแลวนํ ามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไดผลดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี  1 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการละคร
กบัวิธีสอนแบบปกติกอนและหลังการทดลอง

กลุมตัวอยาง สถิติ
Pretest
แบบ

ทดสอบ
(วัดทาง
ออม)
(30)

Posttest
แบบ

ทดสอบ
(วัดทาง
ออม)
(30)

Prespeak
การ

สัมภาษณ
(วัดทาง
ตรง)
(25)

Postspeak
การ

สัมภาษณ
(วัดทาง
ตรง)
(25)

Pretest
แบบทดสอบ
และการ
สัมภาษณ

(วัดทางตรงและ
ทางออม)*

(28)

Posttest
แบบทดสอบ
และการ
สัมภาษณ

(วัดทางตรงและ
ทางออม)*

(28)
กลุมควบคุม
(n = 20) S.D.

7.75
2.75

13.30
3.36

6.70
1.93

8.05
2.76

7.40
2.05

11.55
2.57

กลุมทดลอง
(n = 25) S.D.

7.17
1.92

21.35
2.98

7.91
1.85

14.43
1.77

7.42
1.37

18.94
2.03

*อตัราสวน คะแนนแบบทดสอบตอคะแนนการสัมภาษณ เทากับ 2 : 1

  จากตารางท่ี 1 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิการพูดภาษาอังกฤษ ดังนี้
คะแนนของแบบสอบถามของนักศึกษา กลุมควบคุมกอนการฝก มีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 

7.75 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.75 คะแนน หลังการทดลองคะแนนเฉล่ีย เพ่ิม
ขึ้นเปน 13.30 คะแนน และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.36 คะแนน สวน นักศึกษาในกลุม
ทดลองกอนการฝก มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.17 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.92 
คะแนน หลังการทดลอง คะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้นเปน 21.35 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 2.98 คะแนน

คะแนนของการสัมภาษณของนักศึกษาในกลุมควบคุม กอนการฝกมีคะแนนเฉล่ีย 
เทากับ 6.70 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.93 คะแนน หลังการทดลอง คะแนน
เฉล่ียเพ่ิมขึ้นเปน 8.05 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.76 คะแนน สวนนักศึกษาใน
กลุมทดลองกอนการฝกมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 7.91 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.85 
คะแนน หลังการทดลอง คะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้น เปน 14.43 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 1.77 คะแนน

คะแนนของแบบทดสอบ และการสัมภาษณ หลังจากนํ ามารวมกันในอัตราสวน 2 : 1 
พบวา คะแนนเฉล่ียของกลุมควบคุม กอนการฝก เทากับ 7.40 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทา

X

X 
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กับ 2.05 คะแนน หลังการทดลอง คะแนนเฉล่ีย เพ่ิมขึ้นเปน 11.55 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตร
ฐาน เทากับ 2.57 คะแนน สวนนกัศึกษา ในกลุมทดลอง กอนการฝก มีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 7.42 
คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.37 คะแนน หลังการทดลองพบวา คะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้น
เปน 18.94 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.03 คะแนน

ตอนที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการละครกับวิธีสอน
แบบปกต ิ ซ่ึงผูวิจัยคะแนนกอนการทดลองเปนตัวแปรรวมผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติ

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig of F
คะแนนกอนการทดลอง
วิธีสอน
ความคลาดเคล่ือน

47.40
582.40
168.81

1
1

40

47.40
582.40

4.22

11.23*
138.00*

0.002
0.000

รวม 800.75 42
คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเสนของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 0.789
*มีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนกอนการทดลองมีความสัมพันธกับคะแนนหลังการ
ทดลอง โดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญของตัวอยาง ซ่ึงมีคาเทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวาระดับนัย
สํ าคญัท่ีกํ าหนดไว คือ 0.05 แสดงวา คะแนนกอนการทดลอง และหลังการทดลองมีความสัมพันธ
กนั อยางมีนัยสํ าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเสน ของคะแนนกอนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง เทากับ 0.789 และ

วิธีสอนท่ีแตกตางกัน ทํ าใหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
แตกตางกันดวย โดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญของตัวอยาง ซ่ึงเทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา
ระดบันยัสํ าคญัท่ีกํ าหนดไวคือ 0.05 แสดงวานักศึกษาท่ีไดรับการสอนท่ีแตกตางกัน มีคะแนนเฉล่ีย
ของผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันท่ีระดับนัยสํ าคัญ 0.05
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ตารางท่ี 3  คะแนนเฉล่ียและสวนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการพูด
ภาษาอังกฤษหลังการทดลอง เม่ือปรับดวยคะแนนกอนการเรียน

กลุมตัวอยาง x S.E.
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง

11.56
18.94

0.46
0.43

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการพูด เม่ือปรับดวยคะแนนกอน
การเรยีน คะแนนเฉล่ียของกลุมควบคุม เทากับ 11.56 คะแนน และความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน เทา
กบั 0.46 สวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิการพูดภาษาอังกฤษ  ของกลุมทดลอง เทากับ 18.94 คะแนน และ
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน เทากับ 0.43 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ท่ีเรยีนโดยวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร สูงกวาวิธีการสอนแบบปกติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ
ท่ี 1

ตอนที่ 3 เพ่ือศึกษาคะแนนเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัศกึษาทีมี่ตอวิธีสอนที่ใชกิจกรรมการละคร ในดานกิจกรรมดานเนื้อหาและอุปกรณที่ใช และดาน
 การน ําประโยชนไปใช ไดผลดังตารางที่ 4
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ตารางท่ี 4  คะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีมีตอวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร

ขอความ x S.D. อันดับของ
x

1. ดานกิจกรรม
1.1 ค ําอธบิายเกีย่วกับขั้นตอนในการทํ ากิจกรรมการละครชัดเจน
1.2 มีการก ําหนดระยะเวลาในการทํ ากิจกรรมการละครไวชัดเจน
1.3 ระยะเวลาในการทํ ากิจกรรมการละครมีความเหมาะสม
1.4 นักศึกษาสามารถใชทักษะและกลยุทธตางๆ ในการพูดขณะ

ทํ ากิจกรรมการละคร
1 .5 กิจกรรมการละครเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํ ากิจกรรม 

ทุกคน
1.6 บทบาทท่ีนักศึกษาไดรับนั้น เหมาะสมกับตัวนักศึกษา
1.7 นักศึกษาไดใชกลยุทธและความรูเต็มท่ีในการทํ ากิจกรรมการ

ละคร
1 .8 นักศึกษาไมเกิดความเครงเครียดและสับสนในการทํ ากิจ

กรรมการละคร

3.87
3.74
3.96
4.17

4.39

3.83
3.70

3.70

0.46
0.92
0.82
0.72

0.58

0.78
0.82

0.82

4
6
3
2

1

5
7

7

รวม 3.92 0.48 3
2. ดานเนื้อหาและอุปกรณท่ีใช

2.1 เนื้อหาในกิจกรรมการละครเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของนักศึกษา

2.2 เนือ้หาในกจิกรรมการละครอยูในความสนใจของนักศึกษา
2.3 เนื้อหาในกิจกรรมการละครสงเสริมใหกับนักศึกษาพัฒนา

ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ
2.4 เนื้อหาในกิจกรรมการละครชวยสรางเสริมประสบการณท้ัง

ดานการแกปญหาและการใชภาษาอังกฤษ
2.5 อปุกรณท่ีใชในกิจกรรมการละครมีความเหมาะสม

3.87

3.87
4.48

4.17

3.87

0.69

0.76
0.66

0.83

0.92

3

3
1

2

3
รวม 4.05 0.49 1
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ตารางท่ี 4  (ตอ)

ขอความ x S.D. อันดับของ
x

3. ดานประโยชนและการนํ าไปใช
3.1 กจิกรรมการละครนาสนใจและใหความรูแกนักศึกษา
3.2 กจิกรรมการละครกอใหเกิดความสมัพันธอันดีในชั้นเรียน
3.3 กจิกรรมการละครชวยใหนักศึกษาไดมีการตัดสินใจและการแก

ปญหา
3.4 กจิกรรมการละครชวยใหการเรียนภาษาอังกฤษไมนาเบ่ืองายขึ้น
3 .5 นักศึกษาท่ีไมกลาแสดงออก หรือมีความสามารถระดับต่ํ า

สามารถเขารวมกิจกรรมการละครได
3 .6 นักศึกษามีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันท้ังขณะทํ าและหลังทํ ากิจ

กรรมการละคร
3.7 นักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษอยางแทจริงและสามารถไปใชใน

ชวิีตจริงได

4.26
4.00
4.09
4.09
3.74

3.87
4.22

0.54
0.90
0.73
0.79
0.75

0.69
0.74

1
4
3
3
6

5
2

รวม 4.04 0.47 2
รวมท้ังหมด 3.99 0.43

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวา การสอนโดยใชกิจกรรมการละครนั้น นักศึกษามีความ
คดิเห็นท่ีดีในดานเนื้อหาและอุปกรณท่ีใช ( x  =  3.87, S.D. = 0.92) ดานประโยชนและการน ําไปใช   
( x  = 4.04, S.D. = 0.47) และดานกิจกรรม ( x  = 3.92, S.D. = 0.48) ตามลํ าดับ ซ่ึงแตละดานมี
คะแนนเฉล่ีย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดังนี้

ดานกิจกรรม พบวานักศึกษาเห็นดวยตามลํ าดับ จากมากท่ีสุดไปสูเห็นดวยนอยท่ีสุด
ดังนี้ กจิกรรมการละครเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํ ากิจกรรมทุกคน  นักศึกษาสามารถใชทักษะและ
กลยทุธตางๆ ในการพูดขณะทํ ากิจกรรมการละคร

นักศึกษาเห็นวาระยะเวลาในการทํ ากิจกรรมการละครมีความเหมาะสม คํ าอธิบาย
เกีย่วกบัขัน้ตอนในการทํ ากิจกรรมการละครชัดเจน บทบาทท่ีไดรับนั้นเหมาะสมกับตัวนักศึกษา มี
การก ําหนดระยะเวลาในการทํ ากิจกรรมการละครไวชัดเจน ไดใชกลยุทธและความรูเต็มท่ีในการทํ า
กจิกรรมการละคร และไมเกิดความเครงเครียดและสับสนในการทํ ากิจกรรมการละครตามลํ าดับ
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ดานเนือ้หาและอุปกรณท่ีใช พบวา นักศึกษาเห็นดวยตามลํ าดับจากมากท่ีไปสูเห็นดวย
นอยท่ีสุด เนือ้หาในกจิกรรมการละครสงเสริมใหกับนักศึกษาพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ   
เนือ้หาในกจิกรรมการละคร ชวยสงเสริมประสบการณท้ังดานการแกปญหาและการใชภาษาอังกฤษ 
เนื้อหาในกิจกรรมการละครเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักศึกษา เนื้อหาในกิจกรรมการ
ละครอยูในความสนใจของนักศึกษา และอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมการละครท่ีเหมาะสม

ดานประโยชนและการน ําไปใช พบวา นักศึกษาเห็นดวยตามลํ าดับจากเห็นดวยมากท่ี
สุดไปสูเห็นดวยนอยท่ีสุดดังนี้ กจิกรรมการละครนาสนใจและใหความรูแกนักศึกษา ไดใชภาษา
อังกฤษอยางแทจริงและสามารถไปใชในชีวิตจริงได กิจกรรมการละคร ชวยใหนักศึกษาไดมีการตัด
สินใจและการแกปญหา และกิจกรรมการละครชวยใหการเรียนภาษาอังกฤษไมนาเบ่ือและงายขึ้น 
กจิกรรมการละครกอใหเกิดความสัมพันธอันดีในช้ันเรียน นักศึกษามีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันขณะทํ า
กจิกรรม และหลังทํ ากิจกรรมการละคร นักศึกษาท่ีไมกลาแสดงออกหรือมีความสามารถระดับตํ ่า
สามารถเขารวมกิจกรรมการละคร

จากผลรวมคะแนนความคิดเห็นท้ังหมด มีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 3.99 คะแนน และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.43 คะแนน แสดงวา นักศึกษาในกลุมทดลอง มีความคิดเห็นท่ีเห็นดวย
ในระดับดีมากตอการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการละคร ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ขอท่ี 2
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บทที่   5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวจิยันี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ การพูดภาษาอังกฤษระหวาง
วธีิสอนท่ีใชกิจกรรมการละครกับวิธีสอนปกติ สํ าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ปท่ี 1 สาขาการบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม และเพ่ือสํ ารวจความคิดเห็น
ของนกัศึกษาในกลุมทดลอง ท่ีมีตอวิธีสอนท่ีใชในกิจกรรมการละคร

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปท่ี 1 
สาขาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
จ ํานวน 4 หองเรียน จ ํานวน 100 คน ผูวิจัยใชการเลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากความสามารถ
ของนกัศึกษาท่ีมีความสามารถใกลเคียงกัน เลือกได 2 หองเรียน นักศึกษาจ ํานวน 45 คน และสุม
นกัศึกษา 2 ช้ันเรียน ออกเปน 2 กลุม โดยการจับฉลากหองเรียน อีกครั้ง เพ่ือแบงเปนกลุมควบคุม
และกลุมทดลอง ไดนกัศึกษาในกลุมควบคุม จํ านวน 20 คน และนักศึกษาในกลุมทดลอง จํ านวน 
25 คน

เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัยมีดังนี้ คือ
1. แผนการสอนสํ าหรับกลุมทดลอง เปนแผนการสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยใช

กจิกรรมการละคร ในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 สํ าหรับนักศึกษา ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ปท่ี 1 จํ านวน 16 แผนการสอน

2. แผนการสอน สํ าหรับกลุมควบคุม เปนแผนการสอนท่ียึดเนื้อหาและจัดกิจกรรมท่ี
สํ านกัพิมพจัดทํ า พรอมกับแบบเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ปท่ี 1 จํ านวน 16 แผนการสอน

3. เนือ้หาของบทเรียนจะเปนเนื้อหาทางการพูดเกี่ยวกับธุรกิจ สํ าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปท่ี 1 โดยพิจารณาสาระ ในจุดประสงครายวิชา และศึกษาเนื้อหาจาก
แบบเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ และทํ าการคัดเลือกบทสนทนาท่ีสอดคลองกับงานธุรกิจ จํ านวน 8 
เรื่อง ดังนี้

3.1 Personal Presentation
3.2 Ordering  Supplies
3.3 Board Meeting
3.4 Job Description
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3.5 Complaint
3.6 Sales : Problem and Perspectives
3.7 Interview
3.8 First Working Day

4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สํ าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปท่ี 1 เปนแบบทดสอบวัดทางออม แบบปรนัย 30 ขอ แบบทดสอบ
วดัการพูดโดยตรง เปนแบบสัมภาษณ จ ํานวน 8 ขอ แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสราง
ขึน้ดวยตนเอง แบบทดสอบนี้ไดผานการแกไขจากผูเช่ียวชาญ โดยมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.99

5.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเปนแบบสอบถามหลังการเรียน เพ่ือสอบ
ถามความคิดเห็นของนักศึกษากลุมทดลอง ท่ีมีตอวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร แบงเปน 5 ระดับ 
ตัง้แต นอยท่ีสุด (1) ถึงมากท่ีสุด (5) แบบสอบถามนี้ไดผานการตรวจแกไข และทดลองใชมีคาความ
เช่ือม่ันเทากับ 0.79

เม่ือไดกลุมตัวอยางและจัดเตรียมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยได
เริม่ตนทํ าการทดลองสอน และเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีลํ าดับขั้นการทดลองดังนี้

กอนการทดลองผูวิจัยนํ าแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้น ไปใหผู
เช่ียวชาญตรวจความตรงตามเนื้อหา และตรวจความถูกตองของภาษา แลวปรับปรุงแบบทดสอบ
แลวน ําแบบทดสอบท่ีผานการปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ปท่ี 1 โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม ท่ีกํ าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 สาขาการ
บัญชี ท่ีไมใชกลุมทดลอง ประมาณ 37 คน แลวนํ ามาตรวจใหคะแนน โดยคํ าตอบท่ีถูกตองให 1 
คะแนน และคํ าตอบท่ีผิดหรือเวนไว หรือเลือกมากกวา 1 แหง ได 0 คะแนน แลวนํ ามาหาคาความ
ยากงาย และคาอํ านาจจํ าแนก เลือกขอสอบท่ีมีความยากงายระหวาง 0.2 ถึง 0.8 และคาอํ านาจ
จ ําแนก ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป จํ านวน 30 ขอ หลังจากนั้นผูวิจัยทํ าการทดลองสอนกับนักศึกษาท้ัง 2 กลุม 
ตามแผนการสอน ท่ีเตรียมไว ใชเวลาในการทดลองรวม 8 สัปดาห รวม 16 คาบเรียน

เม่ือสอนจบตามแผนการสอน ใหนักศึกษาเฉพาะกลุมทดลอง ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นหลังจบการทดลองทันที หลังจากนั้นใหนักศึกษาท้ัง 2 กลุม ทํ าแบบทดสอบวัดความ
สามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ในวันและเวลาเดียวกัน

ผูวิจัยไดนํ าผลการสอบของนักศึกษาท้ัง 2 กลุม และบันทึกคะแนนไวเพ่ือทํ าการ
วเิคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ียของคะแนน ( x ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการละคร
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1.  สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สรุปผลไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธ์ิการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการ

ละครสูงกวาวิธีสอนปกติ อยางมีระดับนัยสํ าคัญท่ี 0.05 โดย คะแนนผลสัมฤทธ์ิการพูด เม่ือปรับ
ดวยคะแนนกอนการเรียน คะแนนเฉล่ียของกลุมควบคุมเทากับ 11.56 คะแนน และความคลาด
เคล่ือนมาตรฐานเทากับ 0.46 สวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิคะแนนพูดภาษาอังกฤษ ของกลุมทดลองเทา
กบั 18.94 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ 0.43

ผลสัมฤทธ์ิการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการ
ละคร มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ีย กอนการทดลอง เทากับ 7.42 คะแนน แตหลังการทดลอง พบวา 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิคะแนนเฉล่ีย เพ่ิมขึ้นเปน 18.94 คะแนน ซ่ึงสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียของ
นักศึกษาท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ ซ่ึงมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียกอนการทดลอง เทากับ 7.40 
คะแนน และหลังการทดลอง เทากับ 11.55 คะแนน

2.  นกัศึกษาในกลุมทดลองมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช
กจิกรรมการละคร โดยมีคะแนนเฉล่ีย รวมท้ังหมด เทากับ 3.99 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตร
ฐาน เทากับ 0.43 คะแนน เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา

ในดานกิจกรรมนักศึกษาในกลุมทดลองมีความคิดเห็นท่ีดีตอกิจกรรมการละคร 
โดยมีคะแนนเฉล่ียรวมเทากับ 3.92 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.48 คะแนน 
โดยลํ าดบัท่ี 1 กิจกรรมการละครเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํ ากิจกรรมทุกคน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
เทากับ 4.39 คะแนน สวนลํ าดับสุดทาย คือ นักศึกษาไดใชกลุยทธและความรูเต็มท่ีในการทํ า 
กจิกรรมการละคร ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 3.70 คะแนน

ในดานเนื้อหาและอุปกรณท่ีใช นักศึกษาในกลุมทดลองมีความคิดเห็นท่ีดีตอ 
กจิกรรมการละคร โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม เทากับ 4.05 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.49 คะแนน โดย ลํ าดับท่ี 1 เนื้อหาในกิจกรรมการละครสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาทักษะในการ
พูดภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.48 คะแนน สวนลํ าดับสุดทาย มีคะแนนเฉล่ีย 
เทากนั 3 ขอความ คือ เนื้อหาในกิจกรรมการละครเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักศึกษา 
เนือ้หาในกจิกรรมการละครอยูในความสนใจของนักศึกษา และอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมการละครมี
ความเหมาะสม ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.87 คะแนน

ในดานประโยชนและการนํ าไปใช นักศึกษาในกลุมทดลองมีความคิดเห็นท่ีดีตอ 
กจิกรรมการละคร โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม เทากับ 4.04 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
4.07 คะแนน โดยลํ าดับท่ี 1 กิจกรรมการละครนาสนใจและใหความรูแกนักศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 
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เทากับ 4.26 คะแนน สวนลํ าดับสุดทาย นักศึกษาท่ีไมกลาแสดงออกหรือมีความสามารถระดับตํ ่า 
สามารถเขารวมกิจกรรมการละครได ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 3.74 คะแนน

2.  การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถน ําไปอภิปรายผลไดดังนี้
1. การท่ีนักศึกษาในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษหลังการเรียนท่ี

ใชกิจกรรมการละครสูงกวา กอนการเรียนท่ีใชกิจกรรมดังกลาว อาจเปนเพราะวิธีสอนท่ีใช
กจิกรรมการละครเปนวิธีสอนท่ีมุงเนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะการพูด นักศึกษามีความกลาในการ
แสดงออก อีกท้ังยังไดฝกใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงเปนการเนนใหนักศึกษาน ําภาษาไปใชไดจริง
ในสถานการณตาง ๆ ฝกใหนักศึกษากลาพูดและโตตอบเปนภาษาอังกฤษ จนเกิดทักษะและความ
คลองในการใชภาษา นักศึกษาไดมีโอกาสทํ างานเปนกลุม มีโอกาสเตรียมบทพูด และนักศึกษาไดมี
โอกาสไดทํ าภาระงานท่ีไดแสดงออกทางภาษา (Harmer 1991)

2. การท่ีนักศึกษาในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวากลุม
ควบคมุ อาจเปนเพราะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละครมีลักษณะ
เดนแตกตางจากการสอนแบบปกติดังนี้

วิธีสอนโดยใชกิจกรรมการละครนั้นเปนกระบวนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนเกิด
การเรยีนรูภาษา ดังท่ี มาลียและดัฟ (Maley and Duff 1982 : 3-7) กลาวไวดังนี้

1. การละครจะกระตุนใหนักเรียนมีความตองการท่ีจะเรียนภาษาอ่ืน กิจกรรมท่ีทํ า
ใหนักเรียนตอง การท่ีจะส่ือสารกับผูอ่ืนในสถานการณท่ีนักเรียนตองใชภาษาในการส่ือสารท่ีเปน
ธรรมชาติและความหมายถูกตองในบริษัท

2. การละครทํ าใหนักเรียนเคารพตัวเอง และรูจักตนเองโดยจากการประเมินความ
สามารถของตนเอง ส่ิงนี้ทํ าใหนักเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเองในการพูดภาษาท่ีสอง

3. การละครสามารถลดสถานการณท่ีตึงเครียด นักเรียนมีความรูสึกผอนคลาย ซ่ึง
ทํ าใหนกัเรียนไมมีความกังวล ส่ิงท่ีกลาวมาแลว ทํ าใหนักเรียนมีความคลองในการพูด

4. การรวมแสดงละครแตละครั้ง ทํ าใหนักเรียนใหความสนใจกับบทบาทตัวเองท่ี
ไดรบั ส่ิงท่ีทํ าใหนักเรียนไดรับรูประสบการณดานอารมณของผูอ่ืนและตัวเอง เพราะนักเรียนตอง
สวมบทบาทใหมีชีวิตชีวา ในการถายทอดความรูสึกและเขาถึงบทบาทของตัวละครท่ีแสดงโดยท้ิง
บุคลิกหรือเอกลักษณของตัวเอง

นอกจากนี้ เดวีส (Davies 1990 : 96 - 97) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชกิจกรรม
ละครในการเรียนการสอนภาษาไววา การละครชวยเช่ือมโยงระหวางสถานการณในช้ันเรียนและ
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สถานการณในชีวิตจริง นักเรียนสามารถเขาใจแกไขสถานการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นอยางถองแท เพราะ
นกัเรยีนไดฝกประโยคตาง ๆ ไปพรอมกับภาษาทาทางและไดฝกทักษะฟงไปพรอมๆ กันดวย โดยท่ี
กิจกรรมการละครทํ าใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการใชภาษา ส่ิงนี้ทํ าใหนักเรียนเกิดความคลองใน
การพูดภาษาในการมีปฏิสัมพันธ และผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของ วูลฟ (Wolf 
1994 : 7 - 44) ไดทํ าการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนท่ีซอมเสริมการอาน (Remedial Reader) ท่ีเรียนโดย
การแปลบทอาน แนะนํ าบทอานมาแสดงละคร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 3 และ 4 วิธีด ําเนิน
การ ผูวจิยัมีสวนรวมในการสังเกตบันทึกเสียงและวีดีทัศน นอกจากนั้นยังมีการสัมภาษณนักเรียน
และวเิคราะหงานแปลของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนไดเรียนรูบทบาทของตัวละคร การ
วิจารณและการประเมินผลของการแสดงของตนเองและผูอ่ืน นอกจากนั้นนักเรียนมีโอกาสได
แสดงออกอยางเสรี โดยท่ีนักเรียนไมมีความรูสึกขัดขวาง จึงทํ าใหนักเรียนเจรจาอยางเปนธรรมชาติ 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รอสส (Ross 1993) ทํ าการวิจัยเชิงปฏิบัติการกลุมสัมพันธ
เพ่ือทดสอบความเปนไปไดของการใชกลุมการละคร (group drama) กลุมตัวอยางเปนครูสอนภาษา
อังกฤษและนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูวิจัยไดทํ างานรวมกันโดยวางแผนการแสดง การ
สังเกต และผลสะทอนกลับของการละคร ซ่ึงการทํ างานผูวิจัยมีสวนรวมในการสอบถามแลกเปล่ียน
ประสบการณและหาทางแกปญหากับส่ิงท่ีเกิดขึ้น ผลของการวิจัยพบวา หัวขอท่ีมีการอภิปราย
เกีย่วกับการละครในช้ันเรียน คือ  1) เกิดความไมม่ันคง  2) เกิดความตึงเครียด  3) เกี่ยวกับความ
เขาใจ  4) ความตระหนักของเวลา  5) การเสนอสภาพการณ ส่ิงเหลานี้จะเปนประโยชนสํ าหรับครูท่ี
สอนภาษาอังกฤษท่ีจะนํ าการละครมาใชในช้ันเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สเตราส (Straus 
1991) ไดทํ าการวิจัยเพ่ือศึกษาวา การเรียนรูในช้ันเรียนจะนํ าไปใชใหเปนประโยชนนอกช้ันเรียนได
หรอืไม ผูวิจัยไดน ําการละครมาใชเพ่ือใชสอนในทักษะตางๆ และทํ าการสังเกตเปนกรณีศึกษา ผล
การวิจัยสรุปไดวา การใชการละครทํ าใหนักเรียนพัฒนาทักษะตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักเรียน
พัฒนาทักษะในตัวเองกับผูอ่ืน เชน เกิดแรงจูงใจการเปนผูนํ า การเจรจา การแกปญหา การเลือก
พฤตกิรรมใหเหมาะสม การจัดการดวยตัวเอง และการส่ือสาร นอกจากนี้ ซู (Su 1990) ไดทํ าการ
วจิยัถึงคณุคาและประโยชนของบทบาทสมมต ิ (role-play) ซ่ึงชวยใหนักเรียนมีสมรรถภาพในการ
ส่ือสาร (communicative competence) ในช้ันเรียน บทบาทสมมติ (role-play) ทํ าใหนักเรียนภาษา
อังกฤษในฐานะของภาษาตางประเทศ (EFL) อยูในสถานการณการพูดเพ่ือการส่ือสารท่ีคลายคลึง
กบัชีวติจรงิ สถานการณเชนนี้ทํ าใหนักเรียนพัฒนาทักษะการพูด ผลการวิจัยพบวา บทบาทสมมติ 
(role-play) มีประสิทธิภาพ โดยลดความกลัวของนักเรียนในการพูดและชวยใหนักเรียนเรียนรู
พฤตกิรรมการเรียนภาษา ยิ่งไปกวานั้น  นักเรียนมีประสิทธิภาพในการส่ือสารมากขึ้น และงานวิจัย
ของ โรบิน (Robbin : 1988) ไดศึกษาถึงประโยชนในการใชการละครการเรียนการสอนภาษา
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อังกฤษและงานวิจัยไดแสดงใหเห็นวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีใชการละคร ไดประสบการณใน
ดานความคิดท่ีเปนลํ าดับ อารมณท่ีแนนอน ลดความหวาดกลัว มากกวานักเรียนท่ีไมใชการละคร
รปูแบบของการละครท่ีนํ ามาใชในช้ันเรียน เชน การแสดงสด บทบาทสมมติ การใชการละครใน
ช้ันเรยีน ทํ าใหครูผูสอนอํ านวยความสะดวกมากกวาผูท่ีมีอํ านาจในช้ันเรียน หรือแหลงความรู ครู
จะเปนผูประสานงานและเปนผูแนะแนวทางโดยการตั้งหัวขอใหนักเรียนเปนผูเลือก ในทางปฏิบัติ 
ครท่ีูสอนภาษาอังกฤษจะตองคนหาวิธีการละครท่ีสามารถทํ าใหเปนหนึ่งของการสอน

สวนงานวิจัยภายในประเทศนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ แสงจันทร เหมเช้ือ 
(2534) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการละคร สํ าหรับ
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย และสํ ารวจความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
โดยใชเทคนิคการละคร กลุมตัวอยางคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดไทรนอย ท่ี
สามารถเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร จํ านวน 38 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ ชุดกิจกรรมการ
ละคร ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น 10 กิจกรรม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของกอนและหลังเขารวมกิจ
กรรม และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรม ผลของการวิจัยสรุปวา เทคนิคการละครมี
ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
มีบทบาทในการเสริมทักษะและความรูทางภาษาอังกฤษ และ พัชรินทร อุทัยฉัตร (2537) ไดทํ าการ
วจิยัศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการละครกับท่ี
เรยีนดวยกจิกรรมตามคูมือคร ูของมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยสุมจาก 10 โรงเรียน ไดโรงเรียนตัวอยาง 6 
โรงเรยีน ผลของการวิจัยพบวา พฤติกรรมท่ีใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร ปฏิสัมพันธทางวาจาจากครูและ
ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการละครกับท่ีเรียนดวยกิจกรรมตามคูมือมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา  ศิริลักษณ (2540 : 67) ไดพัฒนา
บทเรียนท่ีใชกิจกรรมการละครเพ่ือสงเสริมทักษะฟง-พูดภาษาอังกฤษ สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนจอมทอง กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 024) 
จ ํานวน 13 คน ผูวิจัยสรางบทเรียนท่ีใชกิจกรรมการละครแบบไมมีบทพูด ท่ีใชเนื้อหาในทองถ่ินใน
การทดลองสอน ประเมินผลแลวปรับปรุงใหไดบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ พบวา บทเรียนท่ีใช
กจิกรรมการละครเพ่ือสงเสริมทักษะฟง-พูด ท่ีพัฒนาขึ้นนี้ เปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมทักษะฟง-พูด
ไดดี มีความเหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียนและนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนท่ีใช
กจิกรรมการละครและครูสอนภาษาอังกฤษในเชิงบวก

และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชราพงษ  ทองงาม (2541 : 53) ไดพัฒนาบทเรียนท่ี
ใชกิจกรรมการละครแบบมีบทพูดเพ่ือสงเสริมทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ สํ าหรับนักเรียน
นาฎศิลปช้ันกลาง วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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ฟง-พูด (อ 024ก) จ ํานวน 39 คน ผูวิจัยสรางบทละครแบบมีบทพูดแผนการสอนและเม่ือสอนแลวมี
การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงใหมีบทละครท่ีมีประสิทธิภาพ พบวากิจกรรมการละครแบบมีบทพูดท่ี
ไดพัฒนาขึน้ เปนกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไดดี มีความเหมาะสม
กบัระดบัความรูของนักเรียนและนักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการละครในเชิงบวก

และสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนี  จันทรอุไร (2543 : 69) ไดศึกษาทดลองใชส่ิง
กจิกรรมการละครท่ีมีผลตอการเพ่ิมแรงจูงใจภายในของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชาบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม ใชเวลาสอน 15 คาบ
สอนกลุมทดลองโดยใชส่ือกิจกรรมการละคร เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจภายในของนักเรียนท้ัง 2 
กลุม พบวา นกัเรยีนกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการละครมีแรงจูงใจภายใน ภายหลังการทดลองสูง
กวาการทดลอง และมีแรงจูงใจในการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยกิจกรรมตามปกติ

3 . การท่ีนักศึกษาในกลุมทดลองมีความคิดเห็นท่ีดีตอการนํ าวิธีสอนโดยการใช
กจิกรรมการละคร อาจเปนเพราะสาเหตุดังนี้

การเรียนการสอนดวยวิธีการใชกิจกรรมการละครกอใหเกิดบรรยากาศท่ีสนุก
สนาน นกัศึกษาไดมีปฏิสัมพันธกันตลอดเวลาภายใตบรรยากาศท่ีคลายกับชีวิตประจํ าวันท่ีนักศึกษา
ไดสัมผัสจริง โดยท่ีครูเปนเพียงผูสังเกตการณ และคอยใหความชวยเหลือแกนักศึกษาเทานั้น ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริพร  ปองกงลาด (2540) ทํ าการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการ
สอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีสอนท่ีใชกิจกรรม สถานการณจํ าลอง (simulation) 
บทบาทสมมติ (role-play) และเกมส (games) กับวิธีสอนแบบปกติ สํ าหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผล
การวิจัยสรุปไดวา  1) ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังจากการใช
กิจกรรมเพ่ือการส่ือสารสูงกวากอนการใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารสูงกวาการเรียนโดยวิธีการสอน
แบบปกติ  2) เห็นดวยกับการเรียนเพ่ือการส่ือสารมาประกอบการสอนการพูดตามแนวเพ่ือการ
ศึกษา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ แบล็ค (Black 1983) ไดปรึกษาเปรียบเทียบผลของการ
ศึกษาวชิาพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการสอนอาน ปกติและพิเศษ โดยมีการแสดงบทบาท
สมมติและไมใชการแสดงบทบาทสมมต ิ กลุมตัวอยาง คือ 15 คน กลุมทดลองจะใชกิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมต ิ หลังจากนั้นผูวิจัยจะสังเกตการสอนของนักศึกษา 2 กลุม ผลการวิจัยพบวา 
นักศึกษาในกลุมทดลองกับกลุมควบคุม มีความสามารถในการสาธิตการสอนอานไดอยางมีความ
ม่ันใจในตนเอง ในระดับใกลเคียงกัน และวิธีการเตรียมแผนการสอนท่ีคลายคลึงกัน แตอยางไร
กต็าม การใชกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติก็ยังเปนวิธีหนึ่งท่ีนักศึกษายอมรับวาเปนวิธีการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนวิธีการอานใหแกครูประจํ าการ
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จากผลการวิจัย ท่ีสํ  ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุ มทดลองท่ีมีต อ
กิจกรรมการละคร นักศึกษาสวนใหญ เห็นดวยมากท่ีใชกิจกรรมการละครในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ท้ังดานกิจกรรม ดานเนื้อหาและอุปกรณท่ีใช และดานประโยชนและการนํ าไปใช 
โดยท่ีนักศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุดวา เนื้อหาในกิจกรรมการละครสงเสริมให
นักศึกษาพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ ( x = 4.48) และกจิกรรมการละครเปดโอกาสให
นักศึกษาไดทํ ากิจกรรมทุกคน ( x  = 4.39)  และกจิกรรมการละครนาสนใจและใหความรูแก
นกัศึกษา ( x  = 4.26) ซ่ึงนักศึกษามีความคิดเห็นมากเปนลํ าดับท่ี 2 และ 3 ตามลํ าดับ ท้ังนี้อาจจะ
เปนเพราะ

1. กจิกรรมการละครทํ าใหนักศึกษาไดฝกประโยคตางๆ ไปพรอมกับภาษาทาทาง
และไดฝกทักษะการฟงไปพรอมๆ กัน โดยท่ีกิจกรรมการละครทํ าใหนักศึกษาเกิดพฤติกรรมการใช
ภาษา

2. กิจกรรมการละครทํ าใหนักศึกษาเกิดความเช่ือม่ันในการใชภาษาอังกฤษ เกิด
ความคลองในการพูดภาษาในการปฏิสัมพันธ

3. กจิกรรมการละครเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํ ากิจกรรมทุกคน เพราะกอนการ
ทํ ากจิกรรมการละครนั้น ตองมีการเขียนบทละคร กํ าหนดสถานการณ กํ าหนดตัวละคร เปนการ
ทํ างานเปนกลุม หรือเปนคู ทํ าใหบรรยากาศท่ีเครียดหายไป มีการฝกเปนผูนํ ากลุม ซ่ึงชวยใหเกิด
ความรับผิดชอบในการเรียน และสามารถทํ างานรวมกับผูอ่ืนๆ ได

4. กิจกรรมการละครชวยใหนักศึกษาไดพูดภาษาอังกฤษ แตงบทสนทนา ได
แสดงบทบาทสมมติ หรือการแกปญหา สถานการณจํ าลองตางๆ นักศึกษามีสวนรวมโดยตรงและ
ตองใชจินตนาการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในช้ันเรียน

3.  ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการละคร
ในการทํ าวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยพบขอสังเกต และปญหาและขอจํ ากัดในการวิจัยดงันี้เรียนการ

สอน
1. ควรค ํานึงถึงระยะเวลาใหสัมพันธกับจํ านวนภาระงาน นอกจากนี้ ผูสอนอาจจะตอง

ตัดกิจกรรมท่ีไมจ ําเปนออกไปหรือเพ่ิมกิจกรรมท่ีเห็นวาจ ําเปนในระหวางปฏิบัติกิจกรรมการละคร
ใหเหมาะสมกับระยะเวลา และความตองการของผูเรียนในสถานการณตางๆ

2. ควรเชิญบุคคลภายนอกมารวมประเมินกิจกรรมการละครดวย เชน อาจารยสอน
ภาษาอังกฤษในสาขาอ่ืนๆ หรือชาวตางประเทศ เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศการวัดผลประเมินผล อีกท้ัง
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ยงัฝกความกลาแสดงออกใหผูเรียน นอกจากนี้ยังทํ าใหผลการประเมินโครงงานมีความเช่ือม่ันและ
เท่ียงตรงอีกดวย

3. ผูสอนควรเตรียมรายการแหลงขอมูลใหผูเรียนไดคนควาเอง เชน รายช่ือของ
หนงัสือประกอบการเรียน รายช่ือของบทบาทสมมต ิ สถานการณ และตัวละคร เพ่ือประโยชนแก
ผูเรยีนและไมเสียเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการละคร

4 . ผูสอนควรรวมมือกับคณาจารยวิชาอ่ืนๆ รวมทํ าบูรณาการการสอน โดยใช
กจิกรรมการละครในทุกวิชา ภายใตหัวขอเดียวกัน เพ่ือลดปญหาและภาระงานในวิชาตางๆ อีกท้ัง
ยงัใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาในทุกสาขาวิชาไดดีขึ้น

5. ผูสอนควรเลือกใชภาษาท่ีเขาใจงายระหวางท่ีนักศึกษาแสดงกิจกรรมการละคร อาจ
มีการสอนประโยคคํ าส่ัง ประโยคค ําถามเพ่ิมเติม หรือเขียนประโยคดังกลาวติดไวบริเวณขางฝาของ
หองเรยีน ซ่ึงทํ าใหนักศึกษา สามารถเขาใจภาษางายขึ้น และฝกทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา

6. ผูสอนตองจัดสภาพหองเรียนใหมีความคลองตัวในการเคล่ือนไหว เพราะการทํ า
กจิกรรมการละครนั้น ตองมีการเคล่ือนไหวระหวางการแสดง นอกจากนี้สภาพหองเรียน ควรอยู
บรเิวณท่ีเหมาะสม เพราะอาจเกิดเสียงดังในการแสดงกิจกรรมการละคร และอาจรบกวนหองเรียน
หองขางเคียง ท่ีเรียนวิชาอ่ืนพรอมๆ กัน

7. ในระหวางท่ีนกัศึกษาแสดงกิจกรรมการละครนั้น นักศึกษาอาจเกิดความสับสนกับ
ขัน้ตอนตาง ๆ ดังนั้นผูสอนควรก ําหนดขั้นตอนใหละเอียดท่ีกํ าหนดก็เลาใหชัดเจน แตละขั้นตอน
นักศึกษาตองทํ าอยางไร ซ่ึงในระหวางทํ ากิจกรรมการละครนั้น นักศึกษาอาจตองระดมสมองใน
การทํ างานเปนกลุม หรือ ผูสอนตองสังเกตแตละกลุมวาเกิดปญหาอะไรบาง โดยผูสอนตองให
ความชวยเหลือนักศึกษาใหด ําเนินกิจกรรมการละครใหสํ าเร็จ โดยหลังจากแสดงกิจกรรมการละคร
เสรจ็ส้ินแลว ผูสอนและนักศึกษาอาจหาขอสรุปรวมกันวาในกิจกรรมการละครนั้นเกิดปญหาอะไร
บาง และนักศึกษาแตละกลุมมีวิธีการแกปญหาเหลานั้นอยางไร โดยท่ีผูสอนตองรับฟงความคิดเห็น
ของนกัศึกษา และใหขอเสนอแนะ ขอความปรับปรุงในการแสดงกิจกรรมการละคร ของนักศึกษา
ครั้งตอไป

4.  ปญหาและขอจํ ากัดในการน ําผลการวิจัยไปใช
ในการทํ าวจิยัครั้งนี้ผูวิจัยพบวา ปญหาและขอจํ ากัดในการนํ าผลการวิจัยไปใช มีดังนี้
1. การดํ าเนินกิจกรรมการละครในคาบเรียนนั้นๆ นักศึกษามีความรูสึกสับสนกับ

ขัน้ตอนในการทํ ากิจกรรมเนื่องมาจากนักศึกษาบางคนเขาหองเรียนชากวาปกต ิ จึงทํ าใหไมเขาใจวา
ผูสอนใหนักศึกษาทํ าอะไรบาง และนักศึกษาบางคนอาจไมกลาถาม จึงเกิดความสับสนกับขั้นตอน
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และเนื้อหาและอาจเปนเพราะนักศึกษาไมเคยทํ ากิจกรรมทางภาษาท่ีตองแสดงทาทางและมี
ปฏิสัมพันธทางวาจากับเพ่ือนรวมช้ัน หรือบุคคลอ่ืนมากอน ทํ าใหผูเรียนเกิดความประหมา ไมกลา
แสดงออก

2. ครจู ําเปนตองใชภาษาไทยอธิบายขั้นตอน และวิธีดํ าเนินกิจกรรมในคาบแรกๆ ของ
การทํ ากิจกรรมเนื่องจากนักศึกษายังขาดความรูในดานประโยคคํ าส่ังและประโยคคํ าถาม ซ่ึงถาครู
สามารถใชภาษาอังกฤษในการอธิบายใหนักศึกษาเขาใจไดจะเปนการดีมากกวา เพราะเปนการชวย
ฝกทักษะฟงและทักษะพูดใหกับนักศึกษาไปในตัวดวย

3. นกัศึกษาบางคนไมเห็นดวยกับการใชกิจกรรมการละคร เชน นักศึกษาบางคนอาจ
คดิวาการละครเปนเรื่องไรสาระและไมเห็นประโยชนของกิจกรรมการละครและบางคนจะใหความ
สํ าคญักบัการเรียนภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับโครงสราง ไวยากรณ เพราะตองใชในการสอบเรียนตอ ถึง
แมครไูดอธิบายหลักสูตรและแนวทาง การเรียนการสอนในปจจุบันใหนักศึกษาทราบอยางละเอียด
แลวกต็าม แตนักศึกษาบางคนยังชอบใหครูสอนแบบดั้งเดิมและยึดแบบเรียนเปนหลัก

4. ในการด ําเนนิกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการละคร นักศึกษาจะตอง
มีปฏิสัมพันธทางวาจา และมีปฏิกิริยาโตตอบ จึงหลีกเล่ียงการสงเสียงรบกวนหองเรียนขางเคียง
ไมได

5. ครูตองพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของเวลา เชน กอนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
นกัศึกษาเรยีนวิชาอ่ืนมากอน ซ่ึงมีผลใหสภาพรางกายอาจออนลา เพราะการใชกิจกรรมการละคร
ในการเรียนการสอน อาจทํ าใหเสียเวลามากในการปฏิบัติ ครูควรจัดแบงเวลาในการปฏิบัติแตละ
กจิกรรมใหเหมาะสม อยาใชกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนานจนสรางความเบ่ือหนายแกนักศึกษา โดย
เฉพาะคาบเรยีนสุดทาย นักศึกษาก็ตองการท่ีจะกลับบาน ดังนั้นจึงไมคอยใหความสนใจในการทํ า
กจิกรรมการละครเทาท่ีควร

6. สภาพหองเรียนตองมีความคลองตัว สะดวกตอการเคล่ือนไหวขณะปฏิบัติกิจกรรม
อุปกรณการสอนมีพรอมใหทุกคนไดมีสวนรวม ครูตองรูบทบาทตนเองวามีแคไหน ควรขัดจังหวะ
นกัศึกษาเม่ือใด ครูตองสรางความเปนกันเองและความรูสึกอบอุน ม่ันใจแกนักศึกษา ตองคอยชวย
เหลือนกัศึกษาใหประสบความสํ าเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน

7. การสอบวดัความสามารถทางการพูดโดยตรงมีขอจ ํากัด โดยท่ีนักศึกษาเลือกหัวขอ
จากการสัมภาษณ เพียง 1 หัวขอเทานั้น  จากท้ังหมด 8 หัวขอ โดยใหคะแนนดวยกรรมการ 2 คน 
และ นํ ามาหาคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.78 ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันไมสูง อาจเปนเพราะในการสัมภาษณ
นัน้ใชเวลาคอนขางนอย และกรรมการท้ัง 2 คน ใชเวลาการฟงการสัมภาษณของนักศึกษาจ ํากัด 
และไมไดอัดเทปไว
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8. กิจกรรมการละครท่ีเกิดขึ้นนั้นนักศึกษาสวนใหญจะแสดงละครจากเนื้อเรื่องท่ีแตง
ไวเทานั้นยังไมไดผลิตภาษาขึ้นเองขณะทํ ากิจกรรมการละคร

9. การจัดทํ ากิจกรรมการละครของนักศึกษานั้น ยังไมเต็มรูปแบบซ่ึงนักศึกษาจัด
แสดงกิจกรรมการละครเฉพาะในหองเรียนเทานั้นไมไดน ําเสนอในเวทีใหญๆ มีเครื่องเสียงพรอม 
ไฟ แสง สี ท่ีทันสมัย 

5.  ขอเสนอแนะในการทํ าวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรทํ าการวิจัยเรื่องนี้กับนักศึกษาในระดับช้ันอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลกับการวิจัย

ครัง้นี ้และเพ่ือเปนการสงเสริมวิธีสอนโดยใชกิจกรรมการละคร
2. ควรทํ าการวิจัยเรื่องนี้กับนักศึกษาในสาขาอ่ืนๆ นอกจากสาขาการบัญชีบาง เพ่ือ

เปรียบเทียบผลการวิจัยครั้งนี้
3. ควรปรับลักษณะกิจกรรมใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความรูของนักศึกษาและ

ควรเขยีนขอมูลทางภาษาใหชัดเจนตลอดจน ควรมีการสรุปส่ิงท่ีเรียนทุกคาบเรียน และควรใชเวลา
ในการทดลองอยางนอย 1 ภาคเรียน

4 . กิจกรรมการละครเปนกิจกรรมท่ีตองใชเวลาในการปฏิบัติและตองการความ
ตอเนือ่งในการดํ าเนินกิจกรรม ฉะนั้นการทํ าวิจัยครั้งตอไป ควรใชคาบเรียนคู เพ่ือใหกระบวนการ
เรียนการสอนไมขาดตอน

5. กลุมตัวอยางท่ีใชกิจกรรมการละคร ควรเริ่มตนสอนกิจกรรมการละครตั้งแตแรก 
เริม่ตนในคาบแรก จนขั้นตอนสุดทาย ควรมีจัดแสดงละคร จัดฉากเวทีการแสดง พรอมระบบเสียงท่ี
ทันสมัย
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หลกัเกณฑการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540

1.  การเรียนการสอน
การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนท่ี

ก ําหนด และนํ าผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียนและขอเทียบ
ความรูและประสบการณไดดวย

2. เวลาเรียน
2.1 ในปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปนภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 18 

สัปดาห และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคฤดูรอนไดอีกตามความตองการท่ีเห็นสมควร โดยมีเวลา
เรยีนและจํ านวนหนวยกิตตามท่ีก ําหนด

2.2 ในกรณกีารเรียนระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาเปดทํ าการสอน สัปดาหละ 5 วัน  
วันละไมเกิน 7 คาบ คาบละ 50 นาที

2.3 เวลาเรียนตามปกติ สํ าหรับผูสํ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเทา ในประเภทวิชาและสาชาวิชาท่ีกํ าหนด ประมาณ 2 ป สวนผูสํ าเร็จการศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา
วชิาอ่ืนๆ จะใชเวลาเรียนประมาณ 3 ป ยกเวนผูท่ีไดเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพท่ีกํ าหนดไวใน
หลักสูตรมากอนแลว หรือผูท่ีขอโอนผลการเรียน

3.  หนวยกิต
ใหมีจ ํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 80 หนวยกิต และไมเกิน 110 หนวยกิต 

การคิดหนวยกิตถือเกณฑ ดังนี้
3.1 รายวชิาภาคทฤษฎี 1 คาบเรียนตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 16 คาบเรียน 

รวมกบัเวลาของการวัดผล ไมนอยกวา 18 คาบเรียน มีคา 1 หนวยกิต
3.2 รายวชิาภาคปฏิบัติ 2 – 3 คาบเรียนตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 32 – 48 

คาบเรยีน รวมกับเวลาของการวัดผล ไมนอยกวา 36 – 54 คาบเรียน มีคา 1 หนวยกิต
3.3 การฝกงานหรือการทํ าโครงงาน หรือการทํ าโครงการวิชาชีพ ใหเปนไปตามท่ี

ก ําหนดไวในหลักสูตร มีคา 4 หนวยกิต
3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 72 ช่ัวโมง มีคา 1 หนวยกิต
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 4.  โครงสราง
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540 แบงเปน 3 หมวด

วิชา ดังนี้
4.1 หมวดวิชาพ้ืนฐาน
4.2 หมวดวิชาชีพ เปน

4.2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน
4.2.2 วิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 วิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกงาน / โครงงาน / โครงการวิชาชีพ

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํ านวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามท่ี

ก ําหนดไวในโครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา

5.  ฝกงาน / โครงงาน / โครงการวิชาชีพ
5.1 นักเรียนทุกคนตองผานการฝกงานในแหลงวิทยาการ สถานประกอบการหรือ

สถานประกอบอาชีพอิสระอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 350 ช่ัวโมง ตามท่ีก ําหนดไวในหลักสูตร 
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือทํ าโครงงานหรือโครงการวิชาชีพ กํ าหนดใหมีคา 4 หนวยกิต

5.2 สถานศึกษาจะจัดใหนักเรียนฝกงานในชวงระยะเวลาใดก็ไดตามความเหมาะสม  
ตัง้แตประกาศผลสอบภาคเรียนท่ี 2 ของนักเรียนเปนตนไป ถาสถานศึกษาจัดใหนักเรียนฝกงานใน
ภาคเรียนปกติ ใหเพ่ิมเวลาตอสัปดาหของรายวิชาเปน 2 เทาของภาคเรียน

5.3 ใหสถานศึกษาดํ าเนินการใหนักเรียนท่ีประสงคจะทํ าโครงงานหรือโครงการวิชา
ชีพใหทํ าในภาคเรียนท่ี 4

5.4 การตดัสินผลการเรียน และการใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชา

6.  การเขาเรียน
นกัเรียนตองมีพ้ืนความรูและคุณสมบัต ิดังนี้
พ้ืนความรู
สํ าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาหรือสํ าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
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ผูเขาเรียนท่ีไมไดสํ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชาและ
สาขาวิชาท่ีกํ าหนด ตองผานการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพใหครบตามท่ีระบุไวในหลักสูตร
แตละประเภทและสาขาวิชากอน

คุณสมบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540 พ.ศ. 2540

7.  การประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช พ.ศ. 2540

8.  การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
8.1 สอบไดรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีตามท่ี

ก ําหนดไวในหลักสูตรของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
8.2 ไดจ ํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสราง
8.3 ไดคาระดับคะแนนสะสมไมตํ่ ากวา 2.00
8.4 สํ าหรับนักศึกษาระบบทวิภาค ีตองสอบผานมาตรฐานฝมือ

9.  การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
9.1 ใหปลัดกระทรงศึกษาธิการเปนผูมีอํ านาจในการเพ่ิมเติม แกไข หรือยกเลิกสาขา

วชิาประเภทวิชา หรือเปล่ียนแปลงโครงสรางหลักสูตร
9.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวการศึกษาเปนผูมีอํ านาจในการแกไข เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง

หรอืยกเลิกรายวิชา หรือคํ าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2540

เม่ือมีการแกไขเปล่ียนแปลงหลักสูตรตามขอ 9.2 แลวใหนํ าเสนอกระทรวงศึกษา 
ธิการทราบ
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สาขาวิชาการบัญชี

จุดประสงค

1. เพ่ือใหทราบหลักการและเทคนิค ของการบันทึกท่ีมีระบบซับซอนยิ่งขึ้น
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานบัญชีในเชิงวิเคราะห วางแผนและจัดระบบบัญชีให

เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจนั้นๆ
3. เพ่ือใหมีพ้ืนฐานของประสบการณในงานอาชีพดานการบัญชีอยางมีคุณธรรม  

รอบคอบ ประหยัด รวดเร็ว ตรงตอเวลา แกปญหาดวยหลักการและเหตุผล และรับผิดชอบตอหนาท่ี
4. มีคณุธรรม ระเบียบวินัย มีความคิดสรางสรรค ปรับปรุงตนเองใหกาวหนาอยูเสมอ 

มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตยสุจริต ความสํ านึกในจรรยาบรรณของนักบัญชีและหนาท่ีรับผิดชอบ
ตอสังคม

โครงสราง
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี

------------------------------------

ผูสํ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540 สาขาวิชา
การบัญชี ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตางๆ ไมนอยกวา 89 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้

1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 18 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 61 หนวยกิต

2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน (12 หนวยกิต)
2.2 วิชาชีพเฉพาะ (15 หนวยกิต)
2.3 วิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 30 หนวยกิต)
2.4 ฝกงาน / โครงงาน / โครงการวิชาชีพ (4 หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสร ีไมนอยกวา 10 หนวยกิต
รวมไมนอยกวา 89 หนวยกิต
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1  บทที่ 1

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language  Form Text

Control  Group Experimental Group
Evaluation

1 Personal
Presentation

- Introducing Vocabulary
- Country
- Nationality
- Language
- Occupation
- Interests

Structure/Expression
- This  is                    
- I’m                          
- I’m from                 
- I was born in           
- I work for                
as  a                              
- I’m interested in     
- I  like                       

บทสนทนาเกี่ยวกับ
การแนะนํ าตนเอง
บุคคลในหนาท่ี
ตางๆ

- Listen  to  the
dialogue
- Filling  out  task
- Answer questions
- Matching

- Listen  to  the
dialogue
- Set  up  scence
Character  for  drama
- write  script
- Performance

แบงเปน  2  แบบ
1.  ใชแบบทดสอบการ
พูดทางออมโดยเปนบท
สนทนา  เกี่ยวกับการ
แนะน ําบุคคลและเลือก
ศพัทสํ านวน  มาเติมใน
Incomplete
2.  สมัภาษณ / Role-
play  นักศึกษา  เพ่ือ
พิจารณาความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษ
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1  บทที่ 2

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language  Form Text

Control  Group Experimental Group
Evaluation

2 Job
Description

- Describing
about the duties
or conditions of
different job
descriptions.
- Finding out
about jobs.
- Introductions.

Vocabulary
- President
- Vice – President of
marketing
- Specialists
- Sale manager
- Salesman

Structure/Expression
- What does your job
involve?
- What do you do in
your job?
- Do you have to need to
_______?

บทสนทนาเกี่ยวกับ
หนาท่ีการทํ างาน
ของอาชีพตางๆ

- Answer questions.
- Gap filling.
- Complete the
table.
- Complete the
organization chart.

- Answer questions.
- Set up Scence,
character for drama.
- Write script.
- Performance.

แบงเปน 2 แบบ
1. ใชแบบทดสอบจัด
การพูดทางออมท่ี
เกีย่วกับหนาท่ีของงาน
เลอืกศัพทสํ านวนเติม
ใน Incomplete dialogue
2.  สมัภาษณนักศึกษา
เพ่ือพิจารณาความ
สามารถในการใชภาษา
เกีย่วกับหนาท่ีของงาน
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1  บทที่ 3

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language  Form Text

Control  Group Experimental Group
Evaluation

3 Interview - Preparing for
job interviews.
- Describing
abilities.

Vocabulary
- Interview
- Export
- Qualification
- Application
- Resume
- Document
Structure/Expression
- How many foreign
languages can you speak?
- What languages do
you speak?
- Can you drive a car?
- S + has    + V.3
- have
- S + V.2

บทสนทนาเกี่ยวกับ
การสัมภาษณงาน

- Answer questions.
- Gap filling.
- Fill in the blank.
- Make new
sentences.

- Answer questions
- Set up scence,
character for drama.
- Write script.
- Performance.

แบงเปน  2  แบบ
1.  ใชแบบทดสอบวัด
การพูดทางออมโดยเปน
บทสนทนา  เกี่ยวกับ
การแนะนํ าบุคคลและ
เลอืกศัพทสํ านวน  มา
เติมใน  Incomplete
dialogue.
2.  สมัภาษณ / Role-
play  นักศึกษา  เพ่ือ
พิจารณาความสามารถ
ในการใชภาษาเกี่ยวกับ
การสัมภาษณงาน
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1  บทที่ 4

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language  Form Text

Control  Group Experimental Group
Evaluation

4 Ordering
Supplies

- Ordering
Supplies
- Correcting
information

Vocabulary
- Order  form
- Numbers
- Abbreviation

Structure/Expression
- - I  ordered         but
you  sent               
- I didn’t  want              
I  want
- You  didn’t  send
enough                  
- What  was  that  again?
- I’d like  to  order
some                      
- What  would  you
like?

บทสนทนาเกี่ยวกับ
Ordering  Supplies
ซึง่ในบทสนทนา
เปนเนื้อหาเกี่ยวกับ
การสงของ  การ
แกไขขอมูลตัวเลข
ขนาด  และตัวยอ  ท่ี
รูจักในวงการธุรกิจ

- Listen  to  the
tape.
- Answer questions.
- Gap  filling.
- Summarization.

- Listen  to  the  tape.
- Answer  questions.
- Set  up  scence,
character  for  drama.
- Write  script.
- Performance

แบงเปน  2  แบบ
1.  ใชแบบทดสอบวัด
การพูดทางออมท่ีเกี่ยว
กบัการสงของการแกไข
ขอมูลเลือกศัพทสํ านวน
เติมใน  Incomplete
dialogue
2.  สมัภาษณ/ Role
play  นักศึกษา  เพ่ือ
พิจารณาความสามารถ
ในการใชภาษาเกี่ยวกับ
การสงของและการแก
ไขขอมูล
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1  บทที่ 5

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language  Form Text

Control  Group Experimental Group
Evaluation

5 Complaints Complaining on
complaint letter
and conversation.

Vocabulary
- Complaint
- Error
- Delay
- Apology

Structure/Expression
               Adj         er
than        
More      .Adj        
than        

บทสนทนาเกี่ยวกับ
การตํ าหนิของ
สินคา

- Answer questions.
- Gap filling.
- Complete the
blank lines.
- Select the
alternative.
- Make new
sentences.

- Answer questions.
- Set up scence,
character for drama.
- Write script.
- Performance.

แบงเปน  2  แบบ
1.  ใชแบบทดสอบการ
พูดทางออมโดยเปนบท
สนทนา  เกี่ยวกับการ
แนะน ําบุคคลและเลือก
ศพัทสํ านวน  มาเติมใน
Incomplete
2.  สมัภาษณ / Role-
play  นักศึกษา  เพ่ือ
พิจารณาความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษ
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1  บทที่ 6

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language  Form Text

Control  Group Experimental Group
Evaluation

6 Sale :
Problems
and
perspectives

- Selling
products.

Vocabulary
- Sale representative
- Territory
- Sales award
- Price
- Efficiency

Structure/Expression
Much + uncountable
noun.
Many + countable noun.
Name : _________
Company : ______
Tel : ___________
Product : ________
Features : _______
Prices : _________

บทสนทนาเกี่ยวกับ
การจํ าหนายสินคา

- Answer questions.
- Gap Filling.
- Discuss about
dialogue.
- Fill in the blanks.
- Select the
alternative.
- Make new
sentences.

- Answer questions.
- Set up scence,
character for drama.
- Write script.
- Performance.

แบงเปน  2  แบบ
1.  ใชแบบทดสอบวัด
การพูดทางออมท่ีเกี่ยว
กบัการสงของการแกไข
ขอมูลเลือกศัพทสํ านวน
เติมใน  Incomplete
dialogue
2.  สมัภาษณ/ Role
play  นักศึกษา  เพ่ือ
พิจารณาความสามารถ
ในการใชภาษาเกี่ยวกับ
การสงของและการแก
ไขขอมูล
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1  บทที่ 7

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language  Form Text

Control  Group Experimental Group
Evaluation

7 Board
Meeting

- Planning a
meeting .
- Procedure of
meeting.

Vocabulary
- Board meeting
- Discuss
- Progressive
- Chairman
- Campaign

Structure/Expression
- What is the business
of the day?
- How is the meeting
finally bough back to
order?

บทสนทนาเกี่ยวกับ
การประชุม

- Answer questions.
- Select alternative.
- Fill in the blanks.
- Make new
sentences.

- Answer questions.
- Set up scence,
character for drama.
- Write script.
- Performance.

แบงเปน  2  แบบ
1. ใชแบบทดสอบการ
พูดทางออมโดยเปนบท
สนทนา  เกี่ยวกับการ
แนะน ําบุคคลและเลือก
ศพัทสํ านวน  มาเติมใน
Incomplete
2.  สมัภาษณ / Role-
play  นักศึกษา  เพ่ือ
พิจารณาความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษ
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กรอบเนือ้หาของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1  บทที่ 8

ActivitiesUnit Topic Language
Function Language  Form Text

Control  Group Experimental Group
Evaluation

8 First
Working
Day

- Speaking
about working
day.

Vocabulary
- assistant
- personal manager
- management
- comptroller
- immediately

Structure/Expression
- S + V.to be + V.ing
- I am working in AIS
Company.
- He is studying
business.

บทสนทนาเกี่ยวกับ
การทํ างาน

- Answer questions.
- Gap filling.
- Summary and
present.
- Select the
alternative.
- Fill in the blanks.
- Make new
sentences.

- Answer questions.
- Set up scence,
character for drama.
- Write script.
- Performance.

แบงเปน  2  แบบ
1.  ใชแบบทดสอบวัด
การพูดทางออมท่ี
เกีย่วกบัการสงของการ
แกไขขอมูลเลือกศัพท
ส ํานวนเติมใน
Incomplete  dialogue
2.  สมัภาษณ/ Role
play  นักศึกษา  เพ่ือ
พิจารณาความสามารถ
ในการใชภาษาเกี่ยวกับ
การทํ างาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

- แผนการสอนที่ใชกิจกรรมการละคร และวิธีสอนแบบปกติ 
- ภาระงาน 
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Lesson Plan 1 (Period 1-2) for Controlled Group 
 

Subject : Business English 1 Time :   100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective :  The student are able to introduce themselves correctly. 
Enabling Objective  :  1.  The students are able to describe about themselves. 
  2. The students are able to inform their personal details correctly. 
 
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1. Motivation. 
    (5 minutes) 

-   Good morning / Good afternoon, 
everybody. 
- How are you today? 

-  Greets the students in the class. -   Greet the teacher.  
 
 
 

2.  Presentation. 
    (25 minutes) 

-   What is you first name and last 
name? 
-   How should I call you shortly? 
-   Where do you came from? 
-   How old are you? 

-  Asks the students some questions. 
-  Shows expression and ask for more 
information. 

- Listen and study how to 
answer the question. 
 

- The expression 
chart. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 - What was your previous school? 

-   What are you hobbies or  personal 
interest? 

   

 Country         Nationality 
Japan  Japanese 
Sweden Swedish 
U.S.A. American 
Brazil Brazillian 
Germany German 
Switzerland          Swiss 
Portugal                 Portuguese 
What is your country? 
What is your nationality? 
What language do you speak? 
      

- Gives the list of Countries and     
Nationalities. 

- Lets the students ask and answer 
about countries and nationalities. 

- Gives examples of questions for 
personal information. 

Ex: 
- What is his job? 
- What does he do for a living? 
- Would you mind telling me what 
collage you went to? 
- Where does she work? 
 

 
 
- Ask and answer 

questions with their 
friends. 

-   Take note and study. 

- Sheet 1 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 Information : 

First name : _____________ 
Last name : ____________ 
Occupation : _____________ 
Work experience : ____________ 
Personal interest : ____________ 
 
Detail needed 
Name : ________________ 
Age : _________________ 
Hometown : ____________ 
Place of Birth : _______________ 
Marital status : _______________ 
Children : _________________ 
Occupation : ______________ 
Interest : _______________ 
Company details : ___________ 

-  Asks the students, “What details do 
you want to tell people in a business 
situation?”. 
- Talks about each detail needed in 
the business formal presentation. 
- Teaches the Present and past     
Tenses and how they are use in giving 
personal information. 
 

- List the information 
needed to introduce 
themselves. 
- Take note and study. 
- Study about present/Past   
Tense. 
 

-   Worksheet 1 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
3. Production. 
     (20 Minutes) 

Present Tense  = S + V.1 
Past Tense      =  S + V.2 
 
Country             Nationality 
Australia                  
Spain                      
Canada                    
Singapore                 

-   Lets student prepare their 
information and practice by their 
own. 
- Lets the students write a short 
description of themselves. 
- Lets the students find the  
nationalities for the given countries. 

-   Prepare the information. 
 
 
 
-   Write a short 
description. 
 
 
-   Write the nationalities. 

 
 
 
 
 
 
 
- Worksheet 2 

4.  Production. 
     (50 Minutes) 

-   Where do you come from? 
-   What is your nationality? 
-   What language do you speak in     
your country? 
 

-   Gives examples of present     
information. 
-   Lets the students make a speech     
based on their own information. 
-   Lets them practice speaking     
about their information. 

-  Make a speech based on   
their own information. 
-  Present in front of  
classroom. 

 

5.  Evaluation.  -   Checks the students understanding 
on listening to the question. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Checks the correctness of the     
sentence and speaking. 
-   Gives the point of each  students. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
99

 

Lesson Plan 1 (Period 1-2) for Experimental Group 
 
Subject :   Business English 1 Time :   100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :  The student are able to introduce themselves correctly. 
Enabling Objective  :  1. The students are able to describe about themselves. 

2. The students are able to inform their personal details correctly. 
 
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1. Lead in. 
   (5 minutes) 

- Good morning / Good   afternoon, 
everybody. 
-  How are you today? 

-  Greets the students in the 
class. 

-  Greet the teacher.  

2. The 
Presentation 
Stage. 
(25 minutes) 

- What is you first name and last name? 
- How should I call you shortly? 
- Where do you came from? 
- How old are you? 
- What is your previous school? 
- What are you hobbies or personal 
interest? 

- Asks the students some 
questions. 
- Shows expression and ask 
for  more information. 

- Listen and study how to 
answer the question. 

 

- The expression 
chart. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 Country                   Nationality 

Japan                        Japanese 
Sweden                     Swedish 
U.S.A                       American 
Brazil                       Brazilian 
Germany                   German 
Switzerland             Swiss 
Portugal                    Portuguese 
What is your country? 
What is your nationality? 
What language do you speak? 

- Gives the list of Countries and 
Nationalities. 
- Lets the students ask and answer 
about countries and nationalities. 
- Gives examples of questions for 
personal information. 
Ex: 
- What is his job?  
- What does he do for a living? 
- Would you mind telling me what 
collage you went to? 
- Where does she work? 

 
 
- Ask and answer 
questions with their friends. 
- Take note and study. 

- Sheet 1 
 
 
 
 
 
 
 

 Information : 
First name : _____________ 
Last name : ____________ 
Occupation : _____________ 
Work experience : ____________ 
Personal interest : ____________ 

- Asks the students, “What details 
do you want to tell people in a 
business situation?”. 
- Talks about each detail needed in 
the business formal presentation. 
 

- List the information 
needed  to introduce 
themselves. 
- Take note and study. 
 
 

- Worksheet 1 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
  

Detail needed 
Name : ________________ 
Age : _________________ 
Hometown : ____________ 
Place of Birth : _______________ 
Marital status : _______________ 
Children : ______________ 
Occupation : ______________ 
Interest : _______________ 
Company details : ___________ 

- Teaches the Present and past tenses 
and how they are use in giving 
personal information. 

- Study about present/Past 
Tense. 

 

3.  The Practice 
Stage. 
(20 Minutes) 

Present Tense  =  S + V.1 
Past Tense      =  S + V.2 
Country               Nationality 
Australia                  
Spain                      
Canada                    
Singapore                 

- Let student prepare their 
information and practice by their 
own. 
- Lets the students write a short 
description of themselves. 
- Lets the students find the 
nationalities for the given countries. 

- Prepare the information. 
 
 
- Write a short 
description. 
- Write the nationalities. 

-   Worksheet 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
102

 

Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
4.  Further 
Practice Stage. 
(50 Minutes) 

-   Well. I don’t think so…………., 
    I think he/she……………………. 

- Lets the students work in group of 
5 and gather pictures of famous 
people like film stars, pop singers 
using possible resources in school. 

-   Gather pictures of 
famous people. 

 

  - Lets students work with another 
group. Take turns describing 2-3 
famous people. 
- Lets students make a poster  
presentation for class. 

- Describe 2-3 famous 
people. 
 
- Present for class. 

 

5.  Free Stage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Lets students work in pairs to write 
some conversations about personal 
presentation. 
- Examines some conversation. 
 

- Write some 
conversations. 
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Lesson Plan 2 (Period 3-4) for Controlled Group 
 
Subject : Business English 1 Time : 100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :  The student are able to recognize and describe about the duties or conditions of different job descriptions. 
Enabling Objective  :  1. The students are able to tell about the job advertisements. 
  2.  The students are able to describe the details of job descriptions. 
 
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Motivation. 
    (5 minutes) 
 

 - Greet the students. -   Greet the teacher.  

2.  Presentation. 
    (25 minutes) 

Function 
- negotiate agreements 
- attend appointments. 
- deal with inquires. 
- present new products. 
- discuss marketing strategies. 

- Explains the duty for the job and 
let the students guess. 
- Lets the students look at the list of 
functions and decide who does what? 

- Listen and guess them. 
 
- Look at the list of 
functions and guess about 
job. 
 

 
 
-  Worksheet 1. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 - visit clients. 

- type letters. 
- attend meetings. 
-  answer the phone. 
    Questions 
-  What does the police do? 
-  What does an architect do? 
-  What do you do in your job? 
-  What does your job involve? 
 
Job 
- Auditor 
- Solicitor 
- Equity manager 
- Copywriter 
- Tax consultant 

- Gives the example of questions for 
asking for the job’s duty. 
- Shows the chart of jobs and asks 
students to describe the jobs. 
 

- Answer the job’s duty. 
 
- Describe jobs. 

 
 
-   Sheet 1 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
3.  Practice. 
     (20 Minutes) 

Wh – Questions 
- What ____________? 
- When____________? 
- Where___________? 
- Why_____________? 
- Who_____________? 
A : Who is Mr.A? 
B :  He is a pilot. 

- Explains how to ask someone     
about his/her job and how to    
introduce to classmate using  
Wh- Questions. 

- Ask friends about 
his/her     job. 

 

 Finding out about jobs 
- What does your job involve? 
- What do you do in your job? 
- Do you have to / need to …….? 
- Yes,I do./No,I don’t. 
Introductions 
- This is ………. She’s a …….. . 
- I’d like you to meet ……….. . 
- How do you do? 
- Pleased to meet you. 

- Teaches about finding out about 
jobs and introductions. 
- Lets students take notes about jobs 
and introductions. 
- Gives examples of conversation 
about introductions. 
 

- Study it. 
 
- Take note about Jobs 
and Introductions. 
- Study it. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
4.  Production. 
     (50 Minutes) 

 
POSITION FUNCTIONS

President
Vice - President
of marketing
specialists
sale manager
salesman  

 
 

- Lets students complete the table 
with functions of each position. 
- Lets students work in group of 5. 
- Lets each groups look at the 
organization chart and use these job 
titles and company departments to 
complete it. 

 

- Complete the table. 
 
 
- Work in group. 
 
- Complete the 
organization chart. 

- Worksheet 2. 
 
 
 
 
- Worksheet 3. 

5.  Evaluation.  
 
 
 
 
 
 
 

- Checks from students’s 
worksheets. 
 
- Gives students the suggestion; 
correct their exercise. 
 
- Gives points to each student. 
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Lesson Plan 2 (Period 3-4) for Experimental Group 
 
Subject :  Business English 1 Time : 100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :  The student are able to recognize and describe about duties or conditions of different job descriptions. 
Enabling Objective  :  1.  The students are able to understand the job advertisements. 
    2.  The students are able to describe the details of job description. 
 
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Lead in. 
    (5 minutes) 
 

 -   Greet the students. -   Greet the teacher.  

2.  The 
Presentation 
Stage. 
(25 minutes) 

Function 
- negotiate agreements 
- attend appointments. 
- deal with inquires. 
- present new products. 
- discuss marketing strategies. 
- visit clients. 

- Explains the duty for the job and 
let the students guess. 
- Lets the students look at the list of 
functions and decide who does what? 

- Listen and guess them. 
 
- Look at the list of 
functions and guess about 
job. 

 

 
 
-  Worksheet 1. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 - type letters. 

- attend meetings. 
- answer the phone. 
 
Questions 
-   What does the police do? 
-   What does an architect do? 
-   What do you do in your job? 
-   What does your job involve? 
 
 Job 
- Auditor 
- Solicitor 
- Equity manager 
- Copywriter 
- Tax consultant 

- Gives the example of questions for 
asking for the job’s duty. 
- Shows the chart of jobs and asks 
students to describe the jobs. 
 

- Answer the job’s duty. 
 
- Describe jobs. 

 
 
-   Sheet 1 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
3.  The Practice 
Stage. 
(20 Minutes) 

Wh – Questions 
- What ____________? 
- When____________? 
- Where___________? 
- Why_____________? 
- Who_____________? 
A :  Who is Mr.A? 
B :  He is a pilot. 

- Explains how to ask someone 
about his/her job and how to 
introduce to classmate using   
Wh- Questions 

- Ask friends about 
his/her job. 

 

 Finding out about jobs 
- What does your job involve? 
- What do you do in your job? 
- Do you have to / need to …..? 
- Yes, I do./No, I don’t. 
Introductions 
- This is …… She’s a …… . 
- I’d like you to meet ………. . 
- How do you do? 
- -  Pleased to meet you. 

- Teaches about finding out about 
jobs and introductions. 
- Lets students take notes about jobs 
and introductions. 
- Gives examples of conversation 
about introductions. 
 

- Study it. 
 
- Take note about Jobs 
and Introductions. 
- Study it. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
4.  Further 
Practice Stage. 
(50 Minutes) 

Likes and dislikes 
He really likes ………. Because …… 
They like Computers 
You don’t mind using computers. 
I’m not keep on. 
A  : Do you like making  
      presentations? 
B  :  Yes, I do. / No, not really. 

- Lets students look at two job 
advertisements then write one for 
their job. 
- Lets students give the reason of 
likes/dislikes their job Why? 
- Lets students work in group of 5 
and present job advertisements and 
tell about likes and dislikes. 
- Asks students if they like or dislike 
their jobs why/why not? 

- Write one job from job 
advertisement. 
 
- Give the reason of their 
job. 
 
- Present in front of the 
class. 

-   Worksheet 2. 
 

5.  Free Stage. 
 
 
 
 
 
 
 

 - Lets students write conversation 
from advertisement. 
 
- Lets students take a note play from 
advertisement. 
 

- Write conversation. 
 
 
 
- Role play. 
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Lesson Plan 3 (Period 5-6) for Controlled Group 
 
Subject :   Business English 1 Time :   100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :     The student are able to answer interview questions. 
Enabling Objective  :  Students are able to define the common expressions used in interviews. 
  Students are able to prepare themselves for job interviews. 

Students are able to use the Present Perfect and Simple Past Tenses in the correct way. 
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Motivation. 
    (5 minutes) 

- What will you do if you finish this 
school? 
- What would you like to be in the 
future? 

-   Asks students some questions. -   Answer the questions. -   Sheet 1. 
 

2.  Presentation. 
     (25  Minutes) 

Job Interview 
- Which university did you attend? 
- Why do you want to join our firm? 
- Where would you be interested in 
working? 
 

- Lets students read the dialogue of 
an interview. 
- Asks questions from dialogue. 
- Summaries dialogue to students. 
- Teaches about how to say in job  
interview and describing abilities. 

- Read dialogue. 
 
- Answer the questions. 
- Listen and take notes. 
- Get the sheet of Job 
Interview and Describing  

 
 
 
 
-   Sheet 2. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 - What position are you interested 

in? 
- What sort of salary would you 
expect? 

- Gives the sheet of Job Interview 
and Describing abilities. 
- Teaches questions used in 
interviews. 

abilities. 
- Copy questions. 

 

 New vocabulary 
-   interview         -   application 
-   export             -   personal 
-   qualification     -   resume 
-   experience       -   document 
Describing abilities 
- How many foreign languages can 
you speak? 
- What languages do you speak? 
- Can you take shorthand? 
- How long have you been studying 
English? 
- Can you drive a car? 
- Do you have a driving-license? 

- Teaches new vocabulary about 
interview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   Study about vocabulary. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
  

 
 

Examples: 
- He has written a letter for an hour. 
- They have gone to school since six 
o’clock. 

 

- Teaches about Present perfect and 
Simple Past Tense and gives 
examples. 
- Lets students put the verb into the 
correct form : present perfect or 
simple past in the sheet. 

- Take note. 
 
- Put the verb into the 
correct form. 

 
 
- Worksheet 1. 

 Simple past 
 

Example :  
- We waited for an hour. 
- Pierre lived in Quebee for ten 
years. 

   

3.   Practice. 
     (20 Minutes) 

1. Has Magaret had the right  
experience for the job? 
 

- Lets students answer 4 questions 
about the dialogue. 
 

- Answer 4 questions. 
 
 

 
 
 

       Present 
Perfect Tense 
      S +    has      +  
V 3

S + 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 2. What does Bill talk about his  

friend Dick Clark. 
- Lets students select the alternative 
which best describes what happen in 
the conversation. 
- Lets students fill in the blanks 
using the most appropriate word form 
the right-hand column. 
- Lets students work in pairs then 
make new sentences by using the 
word or phrase from the left column 
in place of the corresponding past of 
the  preceding sentence. 

- Select the alternative. 
 
 
- Fill in the blank. 
 
 
-   Make new sentences. 

-   Worksheet 2. 
 
 
-   Worksheet 3. 
 
 
-   Worksheet 4. 

4.   Production. 
     (50  Minutes) 

1. What is your name?________ . 
2. What is your surname?______ . 
3. Please write you date of birth, your 
place of birth______ . 
4. Can you speak English?_____ . 
5. What is your height?______ . 
 

-  Lets students read the instructions 
and write the information in each one. 
- Lets students read each personal 
wanted advertisements then 
summarize. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 From No.1 

1. Position : ______________. 
2. Qualifications : __________. 
                         ____________. 
3. How to apply :  
                   By ___________. 
                         __________. 

- Lets students suppose to apply for 
the position of sales manager and 
complete the resume. 
- Lets students read the questions 
and choose the correct responses by 
writing 1,2,3… in front of the 
response. 
- Checks from students’ Worksheets. 
Evaluation the students by observing. 

  

5. Evaluation.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Checks from students’ worksheets. 
- Evaluate the students by observing. 
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Lesson Plan 3 (Period 5-6) for Experimental Group 
 
Subject : Business English 1 Time :   100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :     The student are able to answer interview questions. 
Enabling Objective  :  Students are able to define the common expressions used in interviews. 
  Students are able to prepare themselves for job interviews. 

Students are able to use the Present Perfect and Simple Past Tenses in the correct way. 
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Lead in. 
    (5 minutes) 

- What will you do if you finish this 
school? 
- What would you like to be in the 
future? 

- Asks students some questions. - Answer the questions. -  Sheet 1. 
 

2.  The   
Presentation  
Stage. 
 (25  Minutes) 

Job Interview 
- Which university did you attend? 
- Why do you want to join our firm? 
- Where would you be interested in 
working? 
 

- Lets students read the dialogue of 
an interview. 
- Asks questions from dialogue. 
- Summaries dialogue to students. 
- Teaches about how to say in job 
interview and describing abilities. 

- Read dialogue. 
 
- Answer the questions. 
- Listen and take notes. 
 
 

 
 
 
-  Sheet 2. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 - What position are you interested 

in? 
- What sort of salary would you 
expect? 

- Gives the sheet of Job Interview 
and Describing abilities. 
- Teaches questions used in 
interviews. 

- Get the sheet of Job 
Interview and Describing 
abilities. 

 

 New vocabulary 
-   interview    - application 
-   export            -   personal 
-   qualification - resume 
-   experience   - document 
Describing abilities 
- How many foreign languages can 
you speak? 
- What languages do you speak? 
- Can you take shorthand? 
- How long have you been studying 
English? 
- Can you drive a car? 
- Do you have a driving-licence? 

- Teaches new vocabulary about 
interview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Study about vocabulary. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
  

 
 
 
Examples: 
- He has written a letter for an hour. 
- They have gone to school since six 
o’clock. 

- Teaches about Present perfect and 
Simple Past Tense and gives 
examples. 
- Lets students put the verb into the 
correct form : present perfect or 
simple past in the sheet. 

- Take note. 
 
 
- Put the verb into the 
correct form. 

 
 
 
- Worksheet 1. 

 

 Simple past 
 

Example :  
- We waited for an hour. 
- Pierre lived in Quebee for ten 
years. 

   

3. The Practice 
Stage. 
 (20 Minutes) 

1. Has Magaret had the right 
experience for the job? 
2. What does Bill talk about his 
friend Dick Clark. 

- Lets students answer 4 questions 
about the dialogue. 
- Lets students select the alternative 
which best describes  

- Answer 4 questions. 
 
- Select the alternative. 
 

-  
 
- Worksheet 2. 
 

Present Perfect Tense 
S +    has      +  

V.3 

S + 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
119

 

Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
  what happen in the conversation. 

- Lets students fill in the blanks 
using the most appropriate word form 
the right-hand column. 
- Lets students work in pairs then 
make new sentences by using the 
word or pharse from the left column 
in place of the  corresponding past of 
the  preceding sentence. 

 
- Fill in the blank. 
 
 
- Make new sentences. 

 
- Worksheet 3. 
 
 
- Worksheet 4. 

4.  Further 
Practice  
    Stage. 
    (20 Minutes) 

Role 1 : You’ve applied for a position 
in the sales department of a toy 
manufacturing company. 
You can speak and write English and 
have worked for a year in a candy 
company. 
Role 2 : You’re the personal manager 
of a toy manufacturing company and 
are interviewing an applicant for a  

- Gives example of dialogue for 
guide. 
- Lets students act out with a partner. 
One partner will take Role 1 and the 
other will take Role 2. 
- Divides students in to group of     
four to write conversations using 
topics, a personal presentation, a job 
description and an interview. 

- Study it. 
 
- Act out with the partner. 
 
 
 
 
 
 

-  Role 1 and Role 2. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 job. - Lets students write the 

conversation using their own words. 
- Write the conversation 
using their own words. 

 

5.   Free Stage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  Lets students take role  
    according to the conversation  
    they wrote. 
-  Examines the production of  
    activities, exercises and  
    interactive in the classroom. 

-  Act out the role play 
using  
    the conversation they 
wrote. 
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Lesson Plan 4 (Period 7-8) for Control Group 
 

Subject :   Business English 1 Time : 100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :     The students have learnt about an invoice form and vocabulary for ordering goods. 
Enabling Objective  :  The students are able to understand and recognize the invoice form. 

Stage of 
teaching 

Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 

1. Motivation. 
   (5 minutes) 

  Number 
1,2,3,……………,100 

-   Shows the exercise about the 
numbers by using part of the body. 
-   Shows twice and lets students 
follow him. 

-   Look and Listen to the     
teacher. 
-   Follow the teacher. 

-   Real Objects. 
 

2.  Presentation. 
     (25  Minutes) 

                   Cardinal Numbers. 
Numbers 
                   Ordinal Numbers. 
Cardinal Numbers / Ordinal Numbers 
1  =  one                   The first 
2  =  two                   The second 
3  =  three  The third 

-   Shows the background 
knowledge about the kind of 
numbers. 
-   Gives the sheet dealing with 
numbers to students. 
-   Lets students study by 
themselves. 

 
 
 
 
 
-  Study by themselves 
 

 
 
 
-  Sheet 1. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 New Vocabulary 

-  letter orders      -  order form 
-  invoice            -  assurance 
-  goods   - confirmation 

-   Teaches new vocabulary about 
ordering goods. 
-   Writes example sentences from 
new vocabulary.  
-   Lets students discuss about 
numbers. 
-   Gives some suggestions about 
numbers. 

-  Study them. 
 
-   Copy example 
sentences.  
- Discuss. 

 

  
 
 
Correcting Information. 
I ordered………but you sent……… 
I didn’t want……….. I wanted…… 
You sent us the wrong … to many … 

Checking facts and reacting 
What was that again? 
Did you say TWENTY-TWO? 

-  Shows the functions of correcting 
information and checking facts and 
reacting. 

 -   Sheet 2. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 So, that’s 

…………………………………… 
I see. 
I’m sorry about that. 

   

3.  Practice. 
    (20  Minutes) 

 -   Gives worksheet of ten steps to 
students. 
-   Lets students put them in the 
correct order (1-10) 

-   Get worksheet. 
-   Put them in the correct     
order. 

-   Sheet 1. 
 
 
 

4.  Production. 
    (50 Minutes) 

 -   Lets students use information to 
find answers to the questions. 
-   Lets students rearrange the pieces 
of all parts of the covering letter of 
order. 

-   Answer the questions 
 
-   Rearrange the pieces    
of all parts. 
 

-   Worksheet 2. 
 
-   Worksheet 3. 
 

5.  Evaluation.  -   Checks from students’ worksheets. 
-   Checks the correctness of the 
covering letter of order. 
-   Gives the point to each students. 
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Lesson Plan 4 (Period 7-8) for Experimental Group 
 

Subject :  Business English 1           Time :  100 minutes 
Class :  Higher Vocational 1           School :  Technology 
Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective :    The students have learnt about an invoice form and vocabulary for ordering goods. 
Enabling Objective :  The students are able to understand and recognize the invoice form. 
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Lea in. 
    (5 minutes) 

  Number 
1,2,3,……………,100 

-   Shows the exercise about the 
numbers by using part of the body. 
-   Shows twice and lets students 
follow him. 

-  Look and Listen to the  
    teacher. 
-  Follow the teacher. 

-  Real Objects. 
 

2.  The  
Presentation  
Stage. 
(25  Minutes) 

                   Cardinal Numbers. 
Numbers 
                   Ordinal Numbers. 
Cardinal Numbers / Ordinal Numbers 
1 = one                  The first 
2 = two                  The second 
3 = three                The third 

-   Shows the background 
knowledge about the kind of 
numbers. 
-   Gives the sheet dealing with 
numbers to students. 
-   Lets students study by 
themselves. 

 
 
 
 
 
-   Study by themselves 
 

 
 
 
-   Sheet 1. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 New Vocabulary 

-  letter orders   -  order form 
-  invoice           -  assurance 
-  goods             -  confirmation 

-   Teaches new vocabulary about 
ordering goods. 
-   Writes example sentences from 
new vocabulary. 

-   Study them. 
-   Copy example   
sentences. 

 

  
 
 
 
 
 
Correcting Information. 
I ordered………but you sent……… 
I didn’t want……….. I wanted…… 
You sent us the wrong …to many … 

Checking facts and reacting 
What was that again? 
Did you say TWENTY-TWO? 

-   Lets students discuss about 
numbers. 
-   Gives some suggestions about 
numbers. 
-   Shows the functions of correcting    
information and checking facts and     
reacting. 

-  Discuss.  
 
-  Sheet 2. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 So, that’s 

……………………………………… 
I see. 
I’m sorry about that. 

   

3. The Practice    
Stage. 
 (20  Minutes) 

 -   Gives worksheet of ten steps to 
students. 
-   Lets students put them in the 
correct order (1-10) 

-   Get worksheet. 
-   Put them in the correct     
order. 

-   Sheet 1. 
 
 
 
 

4.   Further  
Practice Stage. 
 (50  Minutes) 

Role 1 : You are Martin. You receive 
invoice form SIC. Look at the invoice 
and the order form and telephone 
Naria at SIC to tell her about the 
mistakes. 
Role 2 : You are Naria at SIC. Look 
at the invoice and correct it when tells 
you about the mistakes. 

-   Give example of conversation 
about invoice. 
-   Lets students work in pairs to 
write a conversation following to 
situation. 

-   Study it. 
 
-   Write conversation    
from this situation. 

-   An invoice from    
a supplier. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
5.  Free stage.  -  Asks students to role play Role 1 

and Role 2 using the same 
conversation for guide in front of the 
class. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Role play to Role 1 and 
Role 2 in the conversation. 
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Lesson Plan 5 (Period 9-10) for Control Group 
 
Subject :  Business English 1           Time :  100 minutes 
Class :  Higher Vocational 1           School :  Technology 
Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective :    The students are able to complaint on complaint letter and complaint conversation. 
Enabling Objective :  1. The students are able to create the complaint conversation. 
   2. The students are able to recognize the complaint conversation. 
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Motivation. 
    (5 minutes) 

 -   Shows some broken dishes 
-   Asks students about the problem 
with goods that they bought and how to 
solve the problems. 

-   Discuss about causes. 
-   Tells the problems    
about their goods. 

-  Broken dishes. 
 

2.  Presentation. 
     (25  Minutes) 

New Vocabulary 
-  complaint              -  apology 
-  error                      -  package 
-  inquire                  -  adjust 
-  delay                     -  extremely 
 

-   Teaches new vocabulary about     
complaint. 
-   Shows some real objects to the 
students. 
-   Makes the sentences about real 
objects by using comparative sentences 

-   Study them. 
 
 
 
-   Take note. 

-   Real Objects. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 Comparative Degree 

……..Adj. ……..er than…………… 
More………Adj………than……… 

-   Shows the patterns of comparative   
sentences on the board. 

  

 -   Comparative degree is comparison 
for two thing. 
-   We can find that Sanyo is newer 
than the others. 
-   This one is better than that one. 

-   Gives the examples of 
comparative sentences 
-   Reads the sentences and lets the 
students repeat after him. 
-   Gives the sheet of comparative 
degree to students. 

 
 
-   Repeat after the teacher. 

 
 
 
 
-   Sheet 1. 
 

3.  Practice. 
     (20 Minutes) 

 
 
 
 
 
1. Why is Mr.Helke complaining? 
2. Why is Doug Oliver sure that the 
order was complete when it left 
allgood? 

-   Lets students complete the blank 
lines with the opposite meaning. 
-   Gives the sheet of complaint to 
students. 
-   Lets students study by themselves. 
-   Lets students discuss complaint. 
-   Gives some suggestions about    
complaint. 
-  Summaries about sheet 2. 

-   Complete the blank    
lines. 
-   Get sheet 2. 
 
-   Study by themselves. 
-   Discuss. 
 
 
-   Take note. 

-   Worksheet 1. 
 
-   Sheet 2. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 3. How could Allgood solve the 

problem easily? 
4. What is Doug going to do to find 
out more? 

-   Lets students answer four 
questions in sheet. 

-   Answer 4 questions.  

4.   Production. 
     (50 Minutes) 

 -   Lets students select the alternative 
which best describes what happens in 
the conversation. 
-   Lets students fill in the blanks 
using the most appropriate word form 
the right-hand column. 
-   Lets students work in pairs then 
make sentences by using the word or 
phrase from the left column in place 
of the corresponding part of the 
preceding sentence. 
-   Lets students read the sentences to 
their friends in front of the class. 

-   Select the alternative. 
 
 
-   Fill in the blanks. 
 
 
-   Make new sentences. 
 
 
 
 
-   Read sentences. 

-   Worksheet 2. 
 
 
-   Worksheet 3. 
 
 
- Worksheet 4. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
5.   Evaluation.  -   Checks from students’ worksheet. 

-   Answers four questions. 
-   Checks the correctness of reading. 
-   Gives the point to each students. 
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Lesson Plan 5 (Period 9-10) for Experimental Group 
 
Subject :   Business English 1 Time :   100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :     The students are able to complaint on complaint letter and complaint conversation. 
Enabling Objective  :  1.  The students are able to create the complaint conversation. 
  2.  The students are able to recognize the complaint conversation. 
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Lead in. 
    (5 minutes) 

 -   Shows some broken dishes 
-   Asks students about the problem 
with goods that they bought and how 
to solve the problems. 

-   Discuss about causes. 
-   Tells the problems   
about their goods. 

-   Broken dishes. 
 

2.  The  
Presentation 
Stage. 
 (25  Minutes) 

New Vocabulary 
-  complaint          -  apology 
-  error                     -  package 
-  inquire                 -  adjust 
-  delay                  -  extremely 
 

-   Teaches new vocabulary about   
complaint. 
-   Shows some real objects to the 
students. 
-   Makes the sentences about real 
objects by using comparative 
sentences. 

-   Study them. 
 
-   Take note. 

-   Real Objects. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 Comparative Degree 

……..Adj. ……..er than…………… 
More…………Adj……….than…… 

-   Shows the patterns of comparative   
sentences on the board. 

  

 -   Comparative degree is comparison 
for two thing. 
-   We can find that Sanyo is newer 
than the others. 
-   This one is better than that one. 

-   Gives the examples of 
comparative sentences 
-   Reads the sentences and lets the 
students repeat after him. 
-   Gives the sheet of comparative 
degree to students. 

 
 
-   Repeat after the teacher. 

 
 
 
 
-   Sheet 1. 
 

3.  The Practice   
Stage. 
     (20 Minutes) 

 
 
 
 
 
1. Why is Mr.Helke complaining? 
2. Why is Doug Oliver sure that the 
order was complete when it left 
allgood? 

-   Lets students complete the blank 
lines with the opposite meaning. 
-   Gives the sheet of complaint to 
students. 
-   Lets students study by themselves. 
-   Lets students discuss complaint. 
-   Gives some suggestions about   
complaint. 
-   Summaries about sheet 2. 

-   Complete the blank    
lines. 
-   Get sheet 2. 
 
-   Study by themselves. 
-   Discuss. 
 
 
-   Take note. 

-   Worksheet 1. 
 
-   Sheet 2. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 3. How could Allgood solve the 

problem easily? 
4. What is Doug going to do to find 
out more? 

-   Lets students answer four 
questions in sheet 2. 

-   Answer 4 questions.  

4.   Further    
Practice Stage. 
     (50  Minutes) 

Role 1 : You have ordered 100 
electric pots, but they have not 
arrived yet. You telephone to 
complain with that company. 
Role 2 : You receive a complaint 
letter from a customer asking you the 
reason why the 100 electric pots they 
ordered have not arrive yet. 

-   Lets students write a conversation   
according to situation with partner. 
One will take Role 1, and the other 
will take Role 2. 

-   Write a conversation    
according to the situation 
with a partner. 

 

5.   Free Stage.  -   Lets students role : play following   
conversation with a partner will take     
Role 1 and the other will take Role2. 

-   Role play  
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Lesson Plan 6 (Period 11-12) for Controlled Group 
 
Subject : Business English 1 Time :   100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :     The students are able to speak to sell the products. 
Enabling Objective  :  1.  The students are able to use appropriate words in selling products. 
  2.  The students are able to use how much and how many. 
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Motivation. 
    (5 minutes) 

 -   Shows the advertisements to the     
students. 
-   Asks the students about the 
advertisements and lets the students    
answer the question. 

 
 
-   Answer the questions. 

-   The   
advertisements. 

2.  Presentation. 
     (25  Minutes) 

New Vocabulary 
- sale representative 
- territory. 
- Sales award 
- Price 

 

-   Explains new vocabulary. 
-   Writes sentences about much and 
many. 
-   Shows the differences between 
much and many. 
 

-   Take note. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 - efficiency 

- damage 
 - department 

-   Gives sheet 1 and lets students 
study by themselves. 
-   Lets students discuss about sheet 
1. 

-   Get sheet 1. 
 
-   Discuss about dialogue. 

-   Sheet 1. 

 Much / Many 
Much + uncountable noun. 
Many + countable noun. 

-   Shows the structure of “much” 
and “many” on the board. 

-   Take one  

3.   Practice. 
     (20  Minutes) 

 
 
 
Name : _______________________. 
Company : _________Tel : _______. 
Product : ______________________. 
Features : _____________________. 
Price :  _______________________. 
 

-   Gives sheet 2 and lets students 
practice saying 2 dialogues. (A,B) 
-   After saying with their friends, 
lets students act out from the two 
dialogues by working in a group of 4. 
-   Lets each group study the situation 
B again and note down the sales    
presentation in the worksheet. 
 
 

-   Practice saying. 
 
-   Act out by working in     
group of 4. 
 
-   Note down in work     
sheet. 

-   Sheet 2. 
 
 
 
 

- Worksheet 
1. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
4.  Production. 
    (50 Minutes) 
 
 

 -   Lets students fill in the blanks 
with “much” or “many”. 
-   Lets students select the alternative 
which best describes what happens in 
the conversation. 

-   Fill in the blanks. 
 
-   Select the alternative. 

-   Worksheet 2. 
 
-   Worksheet 3. 
 

  -   Lets students fill in the blanks 
using the most appropriate words 
from the right-hand column. 
-   Lets students work in pairs then 
make new sentences by using the 
words or phrases from the left 
column. 
-   Lets each pairs present new 
sentences in front of the class. 

-   Fill in the blanks. 
 
 
-   Make new sentences. 
 
 
-   Present in front of the     
class. 

-   Worksheet 4. 
 
 
-   Worksheet 5. 
 

5.  Evaluation.  
 
 
 

-   Checks from students’ worksheet 
-   Evaluates students by using the 
process of observing, doing the 
exercises from worksheet 1-4. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
  -   Gives some suggestions from 

evaluation to students. 
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Lesson Plan 6 (Period 11-12) for Experimental Group 
 
Subject :   Business English 1 Time :   100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :     The students are able to speak to sell the products. 
Enabling Objective  :  1.  The students are able to use appropriate words in selling products. 
  2.  The students are able to use how much and how many. 

    
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Lead in. 
    (5 minutes) 

 -   Shows the advertisements to the     
students. 
-   Asks the students about the 
advertisements and lets the students  
answer the question. 

 
 
-   Answer the questions. 

-   The     
advertisements. 

2.  The  
Presentation 
Stage. 
 (25  Minutes) 

New Vocabulary 
- sale representative 
- territory. 
- Sales award 
- Price 

-   Explains new vocabulary. 
-   Writes sentences about much and 
many. 
-   Shows the differences between 
much and many. 

-   Take note. 
 
 
 
-   Get sheet 1. 

 
 
 
 
-  Sheet 1. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 - Efficiency 

- Damage 
- department 

-   Gives sheet 1 and lets students 
study by themselves. 
-   Lets students discuss about sheet 
1. 

 
 
-   Discuss about   
dialogue. 

 

 Much / Many 
Much + uncountable noun. 
Many + countable noun. 

-   Shows the structure of “much” 
and “many” on the board. 

-   Take one  

3.   The Practice    
Stage. 
     (20  Minutes) 

 
 
 
Name : _______________________. 
Company : _________Tel : _______. 
Product : ______________________. 
Features :______________________. 
Price : ________________________. 
 

-   Gives sheet 2 and lets students 
practice saying 2 dialogues. (A,B) 
-   After saying with their friends, 
lets students act out from the two 
dialogues by working in a group of 4. 
-   Lets each group study the situation 
B again and note down the sales   
presentation in the worksheet. 
 

-   Practice saying. 
 
-   Act out by working in     
group of 4. 
 
-   Note down in work     
sheet. 

-   Sheet 2. 
 
 
 
 
-   Worksheet 1. 
 

4.   Further    
Practice Stage. 

 -   Divides students into a groups of 
four to write conversations : Ordering  

-   Write the conversations 
using their own words. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 (50 Minutes)  supplies, Complaint and Sale; 

Problem and perspectives. Using their 
own words. 

  

5.   Free Stage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   Lets students take roles according 
to the conversation they wrote. 
-   Examines the production of 
activities, exercises and interaction in 
the classroom. 

-   Act out the role play   
using the conversation they 
wrote. 
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Lesson Plan 7 (Period 13-14) for Control Group 
 
Subject :   Business English 1 Time :   100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :     The students are able to speak in planning a meeting. 
Enabling Objective  :  1.  The students are able to answer questions from the conversation “A Board Meeting”. 
  2.  The students are able create the conversation in the meeting.      
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Motivation. 
    (5 minutes) 

Questions 
- What are they doing? 
- Who is the chairman? 
- Who is the secretary? 

-   Shows pictures of a meeting 
including representatives in the AIS 
Company. 
-   Explains the role of each person 
in the meeting. 
-   Asks students about the pictures. 

 
 
 
 
 
-   Answer the questions. 

-   The pictures. 

2.  Presentation. 
     (25  Minutes) 

New Vocabulary 
-   Board meeting    -  chance 
-   discuss                 -   interrupts 
-   director                -   suggest 
 

-   Explains new vocabulary and    
expressions. 
-   Shows the stages of meeting to 
students. 
 

-   Take note. 
 
-   Take note. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 -   general manager  -   chairman 

-   progressive        -  campaign 
-   Shows and example of a teacher 
meeting. 

  

  
 
 

Procedure of meeting 
- Opening 
- Agenda 
- Suggestion 
- Closing 

-   Gives sheet 1 to students and lets 
them study by themselves. 
-   Gives the form of a meeting. 
-   Gives the procedure of meeting. 

 
 
-   Take notes. 
-   Take notes. 

-   Sheet 1. 
 
 
-   The form. 
 

3.  Practice. 
     (20 Minutes) 

 
 
 
 

Questions 
1. What is the business of the day? 
 

-   Lets students work in groups of 
four, then summarize dialogue about 
sheet 1 and present in front of the 
class. 
-   Asks some questions from the 
dialogues. 

-   Summary and present. 
 
 
 
-   Answer the question. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 2. How is the meeting finally bough 

back to order? 
3. What does the company need to 
do? 

   

4.  Production. 
     (50 Minutes) 

 -   Lets students select an alternatives   
which best describes what happens in   
the conversation. 
-   Lets students fill in the blanks 
using the most appropriate word from 
the right hand. 
-   Lets students work in pairs, then 
make new sentences by using the 
words or phrases from the left 
column. 

-   Select alternative. 
 
 
-   Fill in the blanks. 
 
 
-   Make new sentences. 

-   Worksheet 1. 
 
 
-   Worksheet 2. 
 
 
-   Worksheet 3. 

5.  Evaluation.  -   Checks from students’ worksheet. 
-   Evaluates students by using the 
process of observing, doing the 
exercise from worksheet. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-   Gives some suggestions from 
evaluation to students. 
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Lesson Plan 7 (Period 13-14) for Experimental Group 
 
Subject :   Business English 1 Time :   100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :  The students are able to speak in planning a meeting. 
Enabling Objective  :  1.  The students are able to answer questions from the conversation “A Board Meeting”. 
  2.  The students are able create the conversation in the meeting.      
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Lead in. 
    (5 minutes) 

Questions 
- What are they doing? 
- Who is the chairman? 
- Who is the secretary? 

-   Shows pictures of a meeting 
including  representatives in the AIS 
Company. 
-   Explains the role of each person in 
the meeting. 
-   Asks students about the pictures. 

 
 
 
 
-   Answer the questions. 

-   The pictures. 

2.  The     
Presentation 
Stage. 
     (25  Minutes) 

New Vocabulary 
-   Board meeting  -   chance 
-   discuss                 -   interrupts 
-   director                -   suggest 
 

-   Explains new vocabulary and  
expressions. 
-   Shows the stages of meeting to 
students. 
 

-   Take note. 
 
-   Take note. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 -   general manager  -   chairman 

-   progressive          -  campaign 
 
 
 

Procedure of meeting 
- Opening 
- Agenda 
- Suggestion 
- Closing 

-   Shows and example of a teacher     
meeting. 
-   Gives sheet 1 to students and lets 
them study by themselves. 
-   Gives the form of a meeting. 
-   Gives the procedure of meeting. 

 
 
 
 
-   Take notes. 
-   Take notes. 

 
 
-   Sheet 1. 
 
 
-   The form. 
 

3.  The Production  
Stage. 
     (20 Minutes) 

 
 
 
 

Questions 
1. What is the business of the day? 
2. How is the meeting finally bough 
back to order? 

-   Lets students work in groups of 
four, then summarize dialogue about 
sheet 1 and present in front of the 
class. 
-   Asks some questions from the 
dialogues. 

-   Summary and present. 
 
 
-   Answer the question. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 3. What does the company need to 

do? 
   

4.   Further    
Practice Stage. 
     (50 Minutes) 

Role 1 : You are the chairman of the 
board of directors. 
Role 2 : You are a general manager. 
Role 3 : You are an advertising 
manager. 
    Role 1, Role 2 and Role 3 have 
discussed the advertising campaign.  

-   Lets students work in pairs to 
write a conversations following a 
situation. 

-   Write conversation   
from this situation. 

 

5.   Free Stage.  -   Checks from students’ worksheet. 
-   Lets each group role play by 
following the written conversation. 

 
-   Role play 
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Lesson Plan 8 (Period 15-16) for Controlled Group 
 
Subject : Business English 1 Time :   100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :     The students are able to speak about working day. 
Enabling Objective  :  1.  The students are able to make conversation about working day. 
  2.  The students are able to use Past Continuous tense in working day.      
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Motivation. 
    (5 minutes) 

 -   Tells the teacher’s experience 
about his first job. 
-   Asks students about their 
experience in the first day in any 
situation. 

 
 
-   Share their experience. 

 

2.  Presentation. 
     (25  Minutes) 
 
 
 
 

New Vocabulary 
-   assistant            -   comptroller 
-   team                    -   immediately 
-   personal manager                
-   management     

-   Teaches new vocabulary about 
working day. 
-   Asks students about their parent’s 
job. 
-   Gives example sentences 
including Present Continuous and  

-   Study them. 
 
-   Answer the questions. 
 
-   Take note and speak. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
  asks students to say sentences of 

Present Continuous. 
  

 Present Continuous Tense 
 
 
 

- I am working in AIS Company. 
- He is studying Business. 

-   Shows the Present Continuous. 
-   Gives sheet 1 and lets students 
study by themselves. 

-   Take notes. 
-   Get sheet 1. 
 

 
-   Sheet 1. 
 

3.  Practice. 
     (20 Minutes) 

 
 
 
 
 

Questions 
1. Did Jim know that there was a 
meeting in Bill’s office? 
2. Has Jim come at a good time? 

-   Lets students work in groups of 
four, then summarize dialogue about 
sheet 1 and present in front of the 
class. 
-   Suggests about dialogue summary. 
-   Asks some questions to students. 

-   Summary and present. 
 
 
 
 
-   Answer the questions. 

-   Lecture. 
 
 
 
 
-   Passage : 
Magarets’s First 
Day. 

 

S + V. to be + 
V ing   
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 3. Who introduce Margaret to the all 

good team? 
   

4.   Production. 
     (50 Minutes)  

 -   Lets students select the alternative 
which best describes what happens in 
the conversation. 
-   Lets students fill in the blanks 
using the most appropriate word from 
the right hand column. 
-   Lets students work in pairs then 
make new sentences by using the 
words or phrases from the left 
column. 

-   Select the alternative. 
 
 
-   Fill in the blanks. 
 
 
-   Make new sentences. 

-   Worksheet 1. 
 
 
-   Worksheet 2. 
 
 
-   Worksheet 3. 
 

5.   Evaluation.  -   Checks from students’ worksheet. 
-   Evaluate students by using the 
process of observing, going the 
exercise from worksheets. 
-   Gives some suggestions from 
evaluation to students. 
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Lesson Plan 8 (Period 15-16) for Experimental Group 
 
Subject :   Business English 1 Time :   100 minutes 
Class :   Higher Vocational 1 School :   Technology Nakhonpathom Institute 
Terminal Objective  :     The students are able to speak about working day. 
Enabling Objective  :  1.  The students are able to make conversation about working day. 
  2.  The students are able to use Past Continuous tense in working day.     
Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
1.  Lead in. 
    (5 minutes) 

 -   Tells the teacher’s experience 
about his first job. 
-   Asks students about their 
experience in the first day in any 
situation. 

 
 
-   Share their experience. 

 

2.  The   
Presentation   
Stage. 
     (25  Minutes) 
 
 

New Vocabulary 
-   assistant            -  comptroller 
-   team                    -   immediately 
-   personal manager                
-   management     

-   Teaches new vocabulary about 
working day. 
-   Asks students about their parent’s 
job. 
-   Gives example sentences 
including Present Continuous  and  

-   Study them. 
 
-   Answer the questions. 
 
-   Take note and speak. 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
  

 
Present Continuous Tense 

 
 
 

- I am working in AIS Company. 
- He is studying Business. 
 
 
 

asks students to say sentences of 
Present Continuous. 
-   Shows the Present Continuous. 
-   Gives sheet 1 and lets students 
study by themselves. 

 
 
-   Take notes. 
-   Get sheet 1. 
 

 
 
 
-   Sheet 1. 
 

3.  Practice. 
     (20 Minutes) 

 
 
 
 
 
 
 

-   Lets students work in groups of 
four, then summarize dialogue about 
sheet 1 and present in front of the 
class. 
-   Suggests about dialogue summary. 
 

-   Summary and present. 
 
 
 
 
 

-   Lecture. 
 
 
 
 

S + V. to be + 
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Stage of teaching Content Teacher’s Activities Student’s Activities Media Instruments 
 Questions 

1. Did Jim know that there was a     
meeting in Bill’s office? 
2. Has Jim come at a good time? 
3. Who introduce Margaret to the all 
good team? 

-   Asks some questions to students. -   Answer the questions. -   Passage : 
Magarets’s First  
Day. 

4. Further  
Practice Stage. 
(50  Minutes) 

 -   Divides students into a groups of 
four and write a conversations using 
topic : Board Meeting and first 
working day using their own words. 

-   Write the conversation    
using their own words. 

 

5.   Free Stage.  -   Lets students take roles according 
to the conversation they wrote. 
-   Examines the production of the 
activities, exercises and interaction in   
the classroom. 
 
 

-   Act out the role play  
using the conversation they 
wrote. 
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ภาระงาน

Unit Sheet 1

Country Nationality
Japan Japanese
Sweden Swedish
U.S.A American
Brazil Brazilian
Germany German
Pakistan Pakistani
Switzerland Swiss
Portugal Portuguese
Turkey Turkish
Russia Russian
Nigeria Nigerian
Saudi Arabia Saudi
Pakistan Pakistani
France French
Greece Greek

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



156

Unit 1 Worksheet 1
Name :…………………………………………………………
Age : ………………………………………………………….
Hometown : ………………………………………………….
Place of Birth : ……………………………………………….
Marital status : ……………………………………………….
Children : …………………………………………………….
Occupation : …………………………………………………
Interest : ……………………………………………………..
Company Detail : ……………………………………………

Unit 1   Worksheet 2

Country Nationality
Australia ………….
Spain ………….
Canada ………….
China ………….
China ………….
Belgium ………….
Kuwait ………….
Mexico ………….
Italy ………….
Denmark ………….
The Netherlands ………….

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



157

Unit Sheet 2

Talking about yourself
I am……………….. I am married / single.
I am 32 years old. I have three children.
I am form………… I am interested in ………..
I was born in……………. I like …………………….
I live in / near……………. I play…………………….

Unit 2 Sheet 1
The chat of jobs

- Maintenance Engineer
- Auditor
- Solicitor
- Equity Manager
- Copywriter
- Medical Research Assistant
- Tax Consultant
- Air Traffic Controller
- Air Traffic Controller
- Public Relations Officer
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Unit 2 Worksheet 1

List of function Positions
- negotiate agrments ………………….
- arrange appointment ………………….
- deal with inquires ………………….
- present new products ………………….
- discuss marketing stratagy ………………….
- visit clients ………………….
- type letters ………………….
- attend meetings ………………….
- answer the phone ………………….

Unit 2   Worksheet 2

The table with functions of each position

POSITION FUNCTIONS
PRESIDENT
VICE-PRESIDENT OF MARKETING
SPECIALIST
SALES MANAGER
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Unit 2  Worksheet 3
Company Organization

Look at the organization chart and use these job titles and company departments to complete it.
u  Stores and Transport u MARKETING DIRECTOR
u PROCUCTION DIRECTOR (VICE-PRESIDENT MAKETING)

(VICE-PRESIDENT PRODUCTION) u Production Foreman
u Export Sales Manager u Development Manager

(Export Sales Director) (Director R & D)
u Chief Accountant u Company Training Manager

(Financial Controller)
u Health & Safety
uAdvertising & Sales Promotion manager

(Advertising Director)                            (NOTE : (…….)indicates American titles.

ท่ีมา : Benn, Colin., and Dummett, Paul. Business first : A first course in Business English. (New
York : Oxford University Press, 1992), 7.

Distribution
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Unit 3 Sheet 1
Bill Roy is reading the sports section of the New York Times. He has forgotten that
Margaret Smollar is about to arrive for an interview.
Characters : Bill Roy

  Janet Casella
  Margaret Smolla,applicant for Janet Casella  s position

Scene : Bill s office
Janet : (The intercom buzzes and Janet speaks from the reception desk.)
Bill : Semd her in, please. (He opens his door and they shake hands.)

  How do you do, Ms.Smollar?Please come in and sit down.
Margaret : Thank you, Mr.Roy. I am pleased to meet you.
Bill : (He speaks to Janet over the intercom.) Could you birng in

  Ms. Smollar s papers, please?
Janer : I believe they re on your desk.
Bill : Oh, here they are. That s the trouble around here.

  My assistant is always putting things in the most unlikely places,
  So I Never know where they are when I need them.

Margaret : I am sure you have a great deal to think about.
Bill : (He glances at the paper.)

  Ms.smollar, I  ve looked over your resume. You seem to have
  Just the sort of experience we need.

Margaret : I believe I do. I………………………………..
Janet : (The intercom buzzes and Janet speaks again.) Sorry to disturb you.

  Mr. Clark is on the line. He says he  s about to leave of lunch.
Bill : Dick Clark? Okay, I  ll take it. ( To Margaret) Could you excuse me

  For a minutes? I won}t be long. (To Dick Clark) Hello, Dick?………...
  Much better, thanks----those golf lessons are really topnotch.
  The pro fixed my swing in no time.

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 17.
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Unit 3 Sheet 2

The sheet of Job Interview

- How much would you expect to earn?
- Which university did you attend?
- Why do you want to join our firm?
- Where would you like to work?
- Where would you be interested in working?
- What position are you interested in?
- What sort of salary would you expect?
- Do you have the right qualifications for that job?
- Do you have any working experience?
- Why do you wish to leane your present job?
- Which is more important to you.the money or the type of job?

Describing abilities

- What about you written………………………….?
- Can you read………………………………well?
- Do you know anyting about marketing?
- How many foreign languages can you speak?
- What languages do you speak?
- Can you take shorthand?
- How long have you been studying English?
- Can you drive a car ?
- Can you work on Saturday?
- When would you be able to start?
- Do you have a driving-licence?
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Unit 3 Worksheet 1

Put the verb into the correct form : Present Perfect or Simple past
                Example : : I didn’t play (not / play)golf when I was on vacation last summer.

1.Mr. Clark……………(work) in a bank for 15 years.  Then he gave it up.
2. Georage lives in Athens. He……………(live) there all his life.
3. Bob and Alice are married. They…………..(be) married for 20 years.
4. When we were on vacation, the weather…………..(be) terrible.
5. The weather………………..(be) very nice lately.
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Unit 3 Worksheet 2

Select the alternative which best describes what happens in the conversation.
    1. a.   Janet Casella has just arrived for an interview with Bill Roy.

b. Margaret Smolla
c. Ken Ling

 2.  Bill has been reading a.  a novel.
b. the sports section of the Times.
c. a sales report.

 3.  Bill      a.  has’t been informed about the interview.
                      b.  is well prepared for
                      c.  has forgotten all about

4.  Ms. Smollar    a. seems to has the experience Mr.Roy wants.
                                 b. isn’t suitable for the job.

        c. has never been an administrative assistant.
5. The interview is interrupted by   a. the personal manager.

b. Janet, who knocks at the door.
c. a buzz on the intercom.

6.  There is a a.  phone call form Bill’s friend.
b. phone call form the advertising manager.
c. telegram from a representative.

  7.  Mr. Clark is a. invitin Bill to lunch.
b. about to leave for
c. having hamburgers for

 8.  Bill tells his friend Dick about a. the company’s financial policy.
b. a professional football player.
c. his golf instructor.

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 19.
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Unit 3 Worksheet 3

Fill in the blanks using the most appropriate word from the right-hand column.
1. I feel much……………….,thanks. A. administrative
2. She’s looking for an………………….assistant. B. better
3. He’s forgotten about her………………… C. appointment
4.  I am………………….that you can do it. D. confident

5. You may reach me…………….the office. A. to
6. He’s the assistant………….the general manager. B. for
7. I’d like to apply……………the position. C. at
8. Please send her……………….. . D. in

9. She sent her…………….to the personnel department. A. convenience
10. She has the right…………..for the job. B. deal
11. He has a great…………………to do. C. resume
12. I’d like an interview at your…………………. D. experience

13. What does he think…………..it? A. very
14. They’re ………………..her desk. B. about
15. We won’t be………………… long. C. over
16. Janet spoke……………..the intercom. D. on

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 19 – 20.
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Unit 3 Worksheet 4

Work in pairs. Make new sentences by using the word or phrase from the left column
 in place of corresponding  part of the preceding sentence. Read the sentences to your partner.
1.

Bring in Ms. Smolla’s papers, please.
Resume
Fine
Mr.Snith’s
Application
Give me

2.
I’m sure you have a great deal to think about.

a lot
I realize
to worry about
too much
to do

3.
I’ve looked over your resume.

a lot
I realize
to worry about
too much
to do
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4.
You Seem to have just the sort of experience we need.

Back ground
appear to have
trhe kind of
exectly
we want

5.
Mr. Clark is about to leave for lunch.

Work
I’m
Home
Go
Ready to

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 20 – 21.
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Unit 3 Worksheet 5

Read the instructions and write the information in each one.
1. What is your name? ………………………………
2. What is your surname? ………………………………
3. Please write your address. Give number ………………………………

and street, then the city and province. ………………………………
4. What is your telephone number? ………………………………
5. Please write your date of birth, ………………………………

Your place of birth ………………………………
What is your of birth? ………………………………

6. How much do you weigh? ………………………………
7. What nationality are you? ………………………………
8. Write the name of the institution. ………………………………
9. What was your major subject? ………………………………
10. Can you speak English? ………………………………
11. Do you speak any foreign languages ………………………………

(other than English). If so, which? ………………………………
12. Do you have a hobby ? ………………………………
13. Write the names and addresses of two ………………………………

references other than relatives. ………………………………
14. Sign your name here. Write the date, ………………………………

month and year under your name. ………………………………
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Unit 3 Worksheet 6
                               1.                                                                 3.

2.

URGENTLY REQUIED
Technical Sales Manager

 Bachelor ‘s degree in chemistry/
pharmaceutical

 30 years of age or higher
 Fluent in spooken and written English
 Mininum 2 years of experience in the

Pharmaceutical industry
Interested persons please apply in person or send
resume with recent photograph to :

ESEDO CORPORATION (THAI) CO.,LTD.
24/91 Moo 6 Tambon Bangsaothong,

Bangsaothong sub-District, Samutprakarn 10540
Thailand. Tel. 740-10312, 740-0742-4

(Personal Department)

Boots
STORE MANAGER/ASSISTANT

STORE MANAGER
ϖ Bachelor’s degree in Pharmacy with

MBA (but not essential)
ϖ At least 8 Years’work experience for

Store Manager and 5 years’work
experience for Assistant Store Manager

ϖ Team management skills; experience in
retail business will be an advantage

ϖ Good command of English and able to
use PC

PHAMACIST
+ Bachelor’s degree in Pharmacy
+ 0-3 years’ work experience; experience   
   in retail business will be an advantage
+ Good command of English and able to use

PC Please apply in person with your resume
and other important document a every
Tuesday, Wednesday and Friday from
14.00-17.00 p.m. or send a detailed resume.
Stating urgent and expected salary with a
recent photograph to:

Director of Human Resources and Property
BOOTS RETAIL (THAILAND) LTD.

26 F1., Charn Issara Tower 2,
New Petchburi rd., Bangkapi,
Huay-Kwang, Bangkok 10320

CLOSING DATE : 15 OCTOBER 1998

URGENTLY REQUIRED
1) MERCHANDISER FOR GARMENT
Applicant must have good command of oral and
written English and good in details
2) GARMENT TECHNICIAN/DETAILS
Applicant should have a degree or diploma
major in clothing/garment manufacturing

FEDURA LTD
65/2  Moo 12 Kingdaew Rd., Bangpleeyai,

Bangplee, Samutprakarn 10540
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 Read in personal wanted advertisement, then summarize each as follows :
From No.1
1.   Position: ………………………………………………….
2.  Qualification : ………………………………………………….

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

3. How to apply:
            By …………………………………………………
Form No.2
1.   Position : ……………………………… ……………………………….
2.   Qualification:…………………………….. ……………………………….

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

3. How to apply:
          By……………………………. ………………………………..

…………………………….. ………………………………..
Form No.3
1.   Position : ……………………………. ………………………………...
2.   Qualifications:………………………….. …………………………………

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

3. How to apply :
            By …………………………. …………………………………...

…………………………… ……………………………………
…………………………… ……………………………………
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Unit 3 Worksheet 7

   Suppose you wish to apply for the position of sales manager, complete the resume below.

R e s u m e
       Of
………………………….

Address : ………………………………………………………………………………
Tel. No:……………………………………………………………… ……………….
Date of Birth :…………………………………………………………………………
Education :

Primay ……………………………………………………………………..…
Secondary………………………………………………………………….…
Vocational / Commercial………………………………………………….…
Grade average……………………………………………………………..…
Hobbies, interests, activities…………………………………………………
…………………………………………………………………………….…
Present employment : …………………………………………………….…

(Position) (Company)
Present employment :…………………………………………………….. …

(Position) (Company)
References:
1. Name………………………………………………………………………

Address……………………………………………………………………
2. Name………………………………………………………………………

Address……………………………………………………………………

Date when able to start work………………………………………………
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Unit 3 Worksheet 8

A job interview.
Read the questions and choose the correct response by writing 1,2,3……

in front of the response
1. What do you like to do when you have some free time?
2. Are you single?
3. Where did you study?
4. How is your English?
5. Do you have any hobbies?
6. What activities did you take part in at school?
7. When would you be able to start work?
8. What is your favorite subject?
9. What position are you applying for?
10. Do you know how to operate a computer?

Response

………………. I am good at reading.
………………. Right away.
………………. Yes, collecting all kinds of coins.
………………. I joined the typing club.
………………. Accounting.
……………… Listen to music.
……………… A sales assistant.
……………… Yes, I am.
……………… Yes, I can operate a PC.
……………… I graduated from Saha Commercial College.
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Unit 4 Sheet 1

DEALING WITH NUMBERS Look at these numbers.
108
2000
643,218

1001
18,000,000

One hundred and eight
Two thousand
Six hundred and forty-three thousand,
two hundred and eighteen
One thousand and one
Eighteen million

Tel : 010 221 42486

105   Kg
0.005   mm
27.27

Oh one oh double two one four two
four eight six
One point five kilos
Point oh oh five of a millimetre
Twenty-seven point two seven

½  L
£ 750,000

Half a litre
Three-quarters of a milion pounds

28%
1:20

Twenty-eight percent
One in twenty

3 x 4  m Three metres by four metres
$2.40
¥250

Two dollars forty cents
Two hundred and fifty yen

½    a half              1/3    a third               ¼    a quarter
1/5    a fifth           1/8    an eighth           1/10  a tenth
2/3    two-thirds       ¾    three-quarters     5/8  five eighths
  +   plus          -  minus         ÷  divided by          x  times

ท่ีมา : Benn, Colin., and Dummett, Paul. Business first : A first course in Business English. (New
York : Oxford University Press, 1992), 15.
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Unit 4 Sheet 2

       Correcting information Checking facts and reactive
I ordered…………but you sent……………….. What was that again?
I didn’t want…………..I wanted……………... Did you say Twenty – two?
You sent us the wrong…………/too many……. So, that’s………………….

I see
I am sorry about that.

Unit 4 Worksheet 1

Here are ten steps in ordering goods. The ones on the left are for the purchaser, the ones
on the right for the supplier. Put them in the correct order (1-10)
…..Telephone the supplier …..Dispatch the goods
…..Sign the delivery note …..Pass the order on to the store
…..Check the goods on arrival        manager
…..Do a stock check …..Fill out an order form
…..Place an order …..Make up the order

ท่ีมา : Benn, Colin., and Dummett, Paul. Business first : A first course in Business English. (New
York : Oxford University Press, 1992), 17.
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Unit 4  Worksheet 2

Use the information below to find answers to the questions.
GSA WATER PURIFIERS    Our purifiers are unique because they contain a carbon filter which is

inpregnated silver. Silver stops the growth of bacteria inside the unit. The
results of a government test show how GSA products compare with
ordinary water filters.

       GSA 200T                                       GSA 500T                 GAS 10 D
- economical - large capacity - portable
- no installation - professional - lightweight

necessary installation - good for travel.
- cleaner water recommended camping, etc.

from your tap - cleans all the Height 150 mm
Height 280 mm water you use Width   80 mm
Width  100 mm Height 410 mm Weight 0.5  KG
Weight  3.2  Kg Width  150 mm Capacity  18,00 L
Capacity 50,000 L Weight 15.4 Kg

Capacity  290,000 L
Test TN 1 (After passing 1000 litres through the unit

Unit Organisms
Introduced

Organisms after
   Treatment

GSA 200T 600 3
GSA 500T 600 1
GSA 10D 300 5
Ordinaty filter 1 300 740
Ordinaty filter 2 600 3010

1. What is the main selling point of the GSA 200T?
2. There is one unit which you cannot put in yourself. Which one?
3. The GSA 10D is the same size as:

a) a bottle of wine b) a jar of marmalade c) a tube of toothpaste
4. What is the problem with ordinary filters?

ท่ีมา : Benn, Colin., and Dummett, Paul. Business first : A first course in Business English. (New
York : Oxford University Press, 1992), 20.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



175

Unit 4  Worksheet 3

Directions : Rearrange the following pieces of all parts of the covering letter of order.

     Our order number 3241 is enclosed for the goods mentioned in our original enquiry.
Then are urgently needed and as they are available from stock we hope you will arrage
prompt delivery.

We have had regular dealing with the following suppliers for the past 4 or 5 years.
They will be happy to provide the necessary references.

Dear Mr. Thomas I appreciate your agreement to allow 2 months
Credit on receipt of satisfactory  references

Thank you for your letter. Of 17 November
quoting for domestic appliances and enclosing
copies of your current catalogue and price list.

 G WOOD & SONS
36 Castle Street
Bristol BS1 2BQ
Telephone 0117954967

Johnson Traders Ltd., The Haues, Cardoff CF1 jJW
J Williamson & Co,Southey House, Conventry CV1 5RU

GW / ST
24 November 19……
Mr Henry Thomas
Electric Supplies Ltd
29-31 Broad Street
Birmingham
B1 2HE

ORDER NUMBER 3241

Gordon Wood
Manager
Enc Yours sincerely
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Unit 5  Sheet 1

Comparative degree

Smaller
Bigger
Lighter

Two pieces Stronger The others
We find that This one are Better than That one

Sunyo is Older Sony
Newer
Heavier
Prettier(

More beautiful

(
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Unit 5 Sheet 2

       Fred Miller has immediately sent a copy of Mr. Helek’s letter to Allgood’s
shipping department supervisor, together with a memo asking him to come in for a
meeting. Fred wants to know to what extent Allgood is responsible for the losses.

Character : Fred millor
Doug oliver, shipping department supervisor.

Scene : Fred’s office.
Fred : You’re Mr. Helke’s letter. What do you think?
Doug : The order was complete and undamaged when it left here. I checked it myself.
Fred : You are absolutely sure nothing was missing?
Doug : Ninety-nine percent sure.
Ferd : Okay, Now. What happens when the order arrive at he other end?
Doug :   When it get there , someone in their warchouse has to sing a delivoy

Receipt and make sure the order is complete.
Fred : Do you no what happens to the delivery after that ?
Doug : I am not positives, but I suppose that it’s put into a warehouse and use as needed
Fred : Then there much be a record of this order at the warehouse.
Doug : Of course . You know, we have had problems only with Helke’s shipments

I’ll bet if we could take a look at his inventory records, we’d ve able to solved
this easily.

Fred : I agree with you but I somehow doubt that Helke will let us do that.
Doug : You are right. Well, may be I could deliver the next order myself and look round

a little while I am out there.
Fred : Good idea. But be careful, and tell me if you up with anything.

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 121 – 122.
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Unit 5 Worksheet 1

Select the alternative which best describes what happen in the conversation.
1. A 1. letter brought about a meeting in Fred Miler’s office

       2. telegram
3. visit

2. The customer wants All good to 1. Replace the missing goods.
2.  make another delivery.

 3.  fine the thief.
3. Doug Oliver is 1. 99% sure that nothing was missing.

2. 50%
3. 40%

4.  All good has had proplemes with 1.  The marketing department.
 2. their truck drivers.

 3. Only Mr. Helke is shipments.
5.  All good would be able to sole the mystery if they could

1. look at Helk’s inventory recouds.
2. visit the warehouse.
3. peak with the truck driver.

6. Helke probably would not allow an All good representative to
1. sing a delivery receipt.
2. check his inventory records.
3.    buy him a record.

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 123.
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Unit 5 Worksheet 2

Fill the blanks using the most appropriate word from the right-hand column.

1. We must………..them immediately. a. terminate
2.  Tell me if you………….up with anything. b. expect
3.  I…………….to be treated well c. replace
4.  I will………….our association if service does not improve. d. come

5. The order was……………when it left. a. attached
6.  We took a look at their………….records. b.  valued
7.  See the page…………… to the deliver? c.  inventory
8.  He is an old and……………….customer. d.  complete

9.  I…………….the order to see if it was complete a. happened
10. The superintendent……………to see you. b. needed
11.  What ………….to the delivery? c. wanted
12.  The supplies are used as……………… d. checked

13.  There are no……………of this order? a. receipt
14.  The delivery was put into a…………… b. shipment
15.  Someone must sing the delivery…………. c. warehouse
16.  The……………….was incomplete. d. record

17.  Are you……………….sure? a. easily
18.  I will look………….when I go to his store. b. somehow
19.  We can solve this……………… c. absolutely
20.  I…………………doubt that he’ll let us in. d. around

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 124.
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Unit 5 Worksheet 3

Work in pairs. Make new sentences by using the word of phrase from the left column in
Place of the corresponding part of the preceding sentence. If the subject changes, make
the Appropriate changes in the rest of the sentence. Read the sentences to you partner.

1. The order was undermaged when it left here.
Shipment
Arrived
in perfect condition
Merchandise
was delivered

2. Someone in their warehouse has to sign a recipt
Make out
Statement
accounting department
is supposed to bill

3. I suppose it is put in a werehouse and used as need
Guess
Stockroom
Required
Kept
Imagine
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4. There must be a record of this order at the warehouse
Listing
in the director
Company
Description
has got to

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 124 - 125.
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Unit 6 Sheet 1

Janet Caslla has begun her new job as assistant marketing manager in Fred Miller’s department.
Salets are down and she wants to make a report on all possible factors. She’s about to meet with
Andy Johnson. one of Allgood’s oldest and most trusted sales representatives.
Characters : Janer Casella
          Andy Johnson, sales representative.
Scene : Janet office
Janet : It’s good to see you. Andy. Please sit down.
Andy : Thank you. Is there something in particular you want to discuss?
Janet : Yes. How long have you been working in your present teritory?
Andy : Quite a few years now……five to be exact.
Janet : I thought you were very familiar with the area.

 But I see your sales are also down this quarter. Any problems.?
Andy : Well, last quarter was an exceptionally good one.
Janet : But what about this quarter? I would like to see you win the sales award again.
Andy : I’d like to win it too. But. actually. the market is unch slower now

I think sales have gone down because we raised our prices two month ago.
Janet : You have got a point. Also maybe our market is too limired. What do you think?
Andy : I agree. Right now our products are aimed at a special market. We are making

tools almost exclusively for skilled crafismen or for very sophisticated amateurs
Janet : If we introduced a lower quality product at a cheaper price.

 Do you think we would have a larger market?
Andy : I don’t have too much faith in the idea that “the cheaper they are, the more they

 sell.”  But it is something to think about. And here’s something else : the deficiency
 of our shipping department.

Janet : Why do you say that?
Andy : On my way here, I dropped in at Johnson’s Hardware to check on an order.

 I was sent straight to the boss’s office and he let me have it.
Janet : What was the trouble?
Andy : First of all. The order was delivered three weeks late. The chisels we

 Sent were the wrong size. And finally.part of the shipment was damaged.

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 91 – 92.
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Unit 6 Worksheet 1

Act out the two conversation. Then for situation B note down the sales presentation
In the work sheet below.

Name :                                                                                     
Company :                                       Tel                                         
Product :                                                                                     
Features   :                                                                                     

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Price :                                                                                     
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Unit 6 Worksheet 2

Fill in the blanks with much or many.

EXEMPLE

How  much of your campaign is already prepared?
1. How …………. will it change the company is image?
2. How …………. interest will be charge on the loan?
3. How …………. of the usual media will we make use of?
4. How …………. people but directly from the factory ?
5. How …………. items are on display?
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Unit 6 Worksheet 3

Select the alternative which best describes what happens in the conversation.

1. Andy Johnson is talking with the a. marketing manager.
b. assistant marketing manager.
c. production manager.

2.  Andy’s sales are a. up
b. average.
c. down.

3. Sales have gone down because the a. prices went up.
b. advertising budget is too limited.
c. Sales representatives aren’t working

hard.

4. Allgood makes tools for a. skilled craftsmen.
b. American supermarkets.
c. inexperienced amateurs.

5.  The boss at Johnson’s Hardware was a. friendly with Andy.
b. angry.
c. happy.

6.  The order was a. three days late.
b. three weeks.
c. three months.

************************

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 94.
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Unit 6 Worksheet 4

Fill in the blanks using the most appropriate word from the right-band column.

1.  Last quarter was an …………….good one. a. straight
2.  That’s…………. poor service. b. again
3.  I was sent………….to his office. c. exceptionally
4.  He would like to win the sales aword…………… d. pretty

5.  Your sales are………….this quarter. a. on
6.  It is something to think………….. b. at
7.  Our products are aimed………..a special market c. down
8.  She checked………….an order d. about

9.  He…………..me have it a. delivered
10. The order was…………..three weeks late b. got
11. You have………………a point c. let
12. We……………our prices last month. d. raised

13. Here is something a. too
14. Our market is …………….limited. b. lot
15. I do not have …………….faith in it. c. else
16. It’d be a……………easier if they were careful d. much

17. We make tools for……………craftmen. a. particular
18. This is a ………………quality product. b. familiar
19. Do you want anything in……………? c. lower
20. Andy is…………….with the area. d. skilled

**************************
ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 94 – 95.
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Unit 6 Worksheet 5

Work in pairs. Make new sentences by using the word or phrase from the left
column in place of the corresponding part of the preceding sentence. If the
subject changes. make the appropriate changes in the rest of sentence. Read the
sentences to your partner

1. How long have you been working in your present territory?
Selling
This
Since when
She
Area
2. I see your sales are down this quarter.
Up
Noticed
Were
Last
Week
3. Our market is too limited.
Much too
Product
Expensive
Screw drivers
Cheap
4. We are making equipment for skilled craftsmen.
Professionals
manufacturing
tools
Selling
Instruments
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5. I droped in at Johnson’s Hardware to check on an order.
a bill
to see about
a hardware store
atopped
Andy

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 95 – 96. 
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Unit 7 Sheet 1
Bill Roy and Rod milton have discussed the advertising campaign and have reached
a Compromis. Now they are going to present it to the board of directors for approval.
Characters  : George Tadros, chairman of the board of directors.

Fred Miler, marketing director.
Bernie Sutherland, member of the board of directors
Elizabeth Kirby, another member of the board
Bill Roy, general manager
Rod Milton, advertising manager

Scene :   The board room
Mr. Tadros :   Shall we begin, ladies and gentlement? I belive you have all had

a chance to read the minutes of our last meeting.  Shall we accept
them as written?

Mr. Sutherland : I make a motion to accept them.
Mrs. Kirby :   I second the motion.
Mr. Tadros :   All in favor? (A chorus of “ayes.”) Accepted unaninously.

Now to the business of the day our few line of screwdrivers and
wrenches. It seems that we are about to take the market by storm.
Mr. Millet. Why do not you take it from here?

Fred  : Thank you, Mr.Tadros. Our research shows there’s a great potential
market for our new products. As a matter of fact, all we need now is
a good promotional push, and we’ll expand our marketing horizons
way beyond what was expected for this year. And I understand that
Mr.Milton has worked out an impressive advertising campaign for
us.

Mr.Sutherland : (He is interrupts.) I’d like to make a suggestion.
Since we’re introducing something completely new, I think we need
completely new names. We have to show that we’re modern,
up-to-date, progressive.
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Mrs.Kirby : (Obviously irritated) I think we should emphasize the quality and
craftsmanship of our products.

Mr.Sutherland : But we still need new names, and I’ve come up with some really great
ones. How about ‘Boltwranglers’ for the bluejean generation? Or
“Startwisters”? –That has a space age sound.

Mrs.Kirby : May I suggest that we proceed in order and take a look at the proposed
campaign first?

Mr.Tadros : Certainly. If there are no objections, Mr.Milton will proceed to outline
the campaign.

Mr.Sutherland : Couldn’t we have some coffee first?
Mr.Tadros : I believe it’ll be here in a minute. Mr.Milton, the floor is yours.
Rod : Thank you. First, we’ve developed a few ideas for TV and radio spots,

including---
Mr.Sutherland : (He interrupts.) TV and radio spots! Now that’s progressive!

Incidentally, I’ve got some really great ideas for commercials.
Bill : I hate to interrupt you, Mr.Sutherland, but the discussion is going off

on a tangent. First, let’s get the overall picture. We have to make
decisions on the campaign itself. Then we can talk about incidentals.

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 67 – 70.
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Unit 7 Worksheet 1
Select the alternative which best describes what happens in the conversation.

1.  The meeting takes place in a. the factory.
b. the board room.
c. Bill Roy’s office.

2.  The minutes are a. accepted by everyone.
b. accepted by only a few broad member.
c. The most important business of the day.

3.  The purpose of the meeting is to present to the sharedholders.
a. the new as campaign.
b. new brand names.
c. T V commercials.

4.  Fred Miller thinks that Allgood should a. change their image.
b. expand their markets.
c. emphasize craftsmanship

5.  During the meeting Mr. Sutherland a. makes important suggestions.
b. gets the overall picture.
c. Goes off on tangents.

6.  The board has to make decision on a. the campaign itself.
b. which jingles to use.
c. names for screw drivers.

7.  The meeting proceeds a. in an orderly fashion.
b. without interruptions.
c. After many interruption.

8.  a. Mr. Tadros   finally brings the meeting back to order.
     b. Bill Roy
      c. Rod Milton

**********************

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 72.
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Unit 7 Worksheet 2

Fill in the blanks using the most appropriate word from the right-hand column

1. Mrs. Kirby                      the motion a.  reached
2. Shall we accept the minutes as                              ? b.  seconded
3. Red                        to outline the campaign. c.  written
4. Rod and Bill had                        a cenpromise. d.  proceeded

5. Rod and Bill had                        a cenpromise a.  line
6. Don’t go off on a                         . b. day
7. Now to the business of the                          . c.  tangent
8. It’s our new                          of screwdrivers. d.  design

9. She’s worded                          a campaign for us. a.  with
10. We’re                           to date. b.  out
11. They’ve come up                         a good name. c.  for
12. What are your ideas                         TV spots? d.  up

13. There’s a great                         market for our products. a.  push
14. The company needs a good promotional               . b.  horizons
15. Let’s emphasize the                       of our products. c.  potential
16. Our marketing                 are greater than we expected. d.  craftsmanship

17. I’ve                     some really great ideas. a.  taken
18. We haven’t                        any coffee yet. b.  got
19. The board hasn’t                        any decisions. c.  made
20. They haven’t                        a look at the campaign. d.  had

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 72 - 73.
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Unit 7 Worksheet 3

Work in parts.  Make new sentences by using the word or phrase form the left
column in place of the corresponding part of the preceding sentence.  Read the
sentences to your partner

1.       Shall                     we               begin,               ladies and gentlemen?
Adjourn
Vote
open the discussion
I
get started

2. Our research         shows     there’s   a great potential market   for our products.
our study
indicates
for our new line
an excellent inarket
the exisis

3.  He’s       worked  out         an           impressive            campaign            for us.
exciting
proposed
scheme
come up with
profitable

4.      We             should           emphasize          the quality             of our products.
the excellence
stress
of the design
they
the utility
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5.       I’ve               come up ith                some         really          great          names.
ideas
excellent
a few
thought of
we’ve

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 73 - 75.
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Unit 8 Worksheet 1

Margaret has just arrived for her first day of work at Allgood.

Characters  : Jim Jackson, personnel manager
Bill Roy, general manager
Fred Miller, marketing director
Margaret Smollar,  Bill’s new assistant
Anna Vilas, comptroller
Rod Milton, advertising manager

Scene : Bill’s office
Jim : Hello, Bill.  I understand you’re having a meeting.

May I interrupt it?
Bll : Certainly, Jim.  We were just finishing up, anyway.
Jim : I have Ms. Smollar with me.  She’s ready to start work.
Bill : Good.  You couldn’t have come at a better time, Jim.  Show her in.

She can meet some of the team.
(Margaret walk in.)  I’d like you to meet Margaret Smollar, my new
assistant.  Ms. Smollar, this is Fred Miller, our marketing director.

Fred : Pleased to meet you, Ms. Smollar.  (The shake hands.)
I must say I’ve heard a lot about you.  I hope you’ll be happy here.

Margaret : Thank you, Mr. Miller.  That’s very kind of you.
Bill : And this is Anna Vilas, our comptroller.
Anna : How do you do?  (They shake hands.)
Margaret : How do you do?
Bill : And Rod Milton, our advertising manager.
Rod : Good morning,  Ms. Smollar.  Glad to have you with us.

(They shake hands.)
Margaret : Thank you.  I’m glad to be here.

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 32 - 33.
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Unit 8 Worksheet 1

Select the alternative which best describes what happens in the conversation

1. Margaret Smollar is a. shown around the factory.
b. asked to sit down in the waiting room.
c. Introduced to the management team.

2. The meeting is a. just starting
b. just finishing.
c. going to continue.

3. Bill thinks that Jim and Margaret have come at a.  the right time.
b.  a bad moment.
c.  The wrong time.

4. Bill is a.  annoyed because Margaret is late.
b.  angry because Margaret has interrupted the meeting.
c.  Pleased to introduce his new assistant to his colleagues.

5. Fred has heard a.  a lot about Margaret.
b.  nothing about the shift in personnel.
c.  bad reports about Margaret

6. Margaret has met a.  all of the management team.
b.  none of the management team.
c.  Some of the management team.

7. The a.  marketing director  has heard a lot about Margaret.
b.  advertising manager
c.  comptroller

8. Margaret is going to be a.  Fred’s administrative assistant.
b.  Bill’s
c.  Rod’s

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 34 - 35.
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Unit 8 Worksheet 2

Fill in the blanks using the most appropriate word from the right-had column

1. May I                      you for a minute? a.  meet
2. I’m                  to meet you. b.  introduce
3. I want to                    Ms. Smollar to you. c.  pleased
4. I’d like you to                   my new assistant. d.  interrupt

5. I have Margaret Smollar                   me. a.  about
6. We’ve heard a lot                 you. b.  at
7. I’m glad                    be here. c.  with
8. This is her first day                  work. d.  to

9. Margaret met the management                       . a.  marketing
10. Fred Miller works in                   . b.  administrative
11. The                is in Charge of finances. c.  team
12. Margaret is the new                     assistant. d.  comptroller

13. He took her                  Bill Roy’s office. a.  up
14. They’re just finishing                  the meeting. b.  in
15. You couldn’t have come                   a better time c.  at
16.  Please show Ms. Smollar                . d.  to

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 35.
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Unit 8 Worksheet 3

Work in pats.  Make new sentences using the word or phrase from the left column in
place of the corresponding part of the preceding sentence.  Read the sentences to you
partner.

1.      May               I               interrupt             your              meeting?
Conversation
Could
We
Speech
Listen to

2        She’s                   ready                   to start                    work
Prepared
they’re
they aren’t
the project
to begin

3   You          couldn’t have         come         at a           better          time.
She
left
moment
worse
called

4        That’s                  very                 kind                        of  you.
nice
that was
really
thoughtful
of him
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5    We’re             glad             to have             you                 with  us.
happy
in the company
delighred
I’m
them

ท่ีมา : Hacikyan, A.Jack., and Gill, Marilyn. Business in English (New York : Regent Publishing
Company, 1980), 35 - 36.
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Table of Test Specification

Speaking Skill
(Function)

Skill
Level

Test
Technique

Weight
(%)

No.of
item

Time
(mins)

Score

Personal Presentation M,K,C M/C 14 10 9 0-1
Job Description M,K,C M/C 12 5 7 0-1
Interview M,K,C M/C 12 5 7 0-1
Ordering Supplies M,K,C M/C 12 6 7 0-1
Complaint M,K,C M/C 12 8 7 0-1
Sale M,K,C M/C 14 12 9 0-1
Board Meeting M,K,C M/C 12 6 7 0-1
Working day M,K,C M/C 12 7 7 0-1
หมายเหตุ : ระดับของทักษะยอย (Skill Level) แบงตามทักษะภาษาของวาแล็ตและดิสิค
   (Vetette and Disick 1972 : 153) ดงันี้

M (Mechanical) = ระดับกลไก
K (Knowledge) = ระดับความรู
T (Transfer) = ระดับถายโอน
C (Communication) = ระดับส่ือสาร
Cr (Criticism) = ระดบัวิพากษวิจารณ
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แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

ค ําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ   มี   2  ตอน  จํ านวน  11  หนา

ตอนท่ี  1 เปนแบบทดสอบพูดทางออม  มี   30  ขอ    ตอนท่ี   2  เปนแบบสอบถามพูด
ทางตรงจากสถานการณสมมติขึ้น    จํ านวน  8  ขอ รวมเปนแบบทดสอบ  จํ านวน  38 ขอ

          2. แบบทดสอบแตละขอมี    4    ตัวเลือกใหนักศึกษาเลือกคํ าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียง   1   ค ํา
ตอบ โดยทํ าเครื่องหมาย  (×) ใหตรงกับค ําตอบท่ีตองการ

ตัวอยาง

ขอ A B C D E

1.

2.

3.

4.

3.  ถาตองการเปล่ียนคํ าตอบ  ใหขีดฆาค ําตอบเดิมแลวกากบาท  (×) ค ําตอบใหม

ตัวอยาง

ขอ A B C D E

1.

2.

3.

4.
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4. นกัศึกษามีเวลาในการทํ าแบบทดสอบ  60 นาที  ไมควรใชเวลาในการทํ าแบบทดสอบ
นอยกวา  20 นาที

5. พยายามทํ าแบบทดสอบทุกขอ   แตละขอมีคะแนนเทากัน  อยาใชเวลาสํ าหรับขอหนึ่ง
ขอใดนานเกินไป

6. อยาขีดเขียนทํ าเครื่องหมายใดๆ ลงบนแบบทดสอบ
7. อยาลงมือทํ าแบบทดสอบหรือพลิกหนาแบบทดสอบจนกวาจะไดรับคํ าส่ังจาก

ผูคุมสอบ
8. เม่ือนักศึกษาทํ าแบบทดสอบเสร็จแลวใหตรวจสอบวา เขียนช่ือ  นามสกุล  และ

รายละเอียดตางๆ ในกระดาษคํ าตอบครบถวนหรือไม

แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

ค ําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ   มี  2  ตอน  จํ านวน 12 หนา

ตอนท่ี   1  เปนแบบทดสอบพูดทางออม  มี  30  ขอ  ตอนท่ี  2  เปนแบบทดสอบพูด
ทางตรงจากสถานการณสมมติขึ้น  จํ านวน  8 ขอ  รวมเปนแบบทดสอบจํ านวน  38  ขอ

2. แบบทดสอบแตละขอมี  4  ตัวเลือก  ใหนักศึกษาเลือกค ําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียง  1  ค ํา
ตอบโดยทํ าเครื่องหมาย (×)  ใหตรงกับค ําตอบท่ีตองการ

ตัวอยาง

ขอ A B C D E

1.

2.

3.

4.
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Speaking  Test

Direction :  Choose  an  appropriate  alternative  for  each  blank.

Part   I   Conversations
Interview

Directions  : Sinjai, a high  school graduate, is applying  for  a job  as a flight  attendant.
       Choose the most appropriate alternative for each blank in the  interview.
Interviewer : Do you speak any other  foreign languages.?
Sinjai          : Yes.        1         .  I Can speak it fairly  well.
Interviewer : Have you ever been abroad?
Sinjai          :  Yes.  I spent  a   year  as  an   AFS  student  in the  United  States.  It
     was  a very  useful experience for me.
Interviewer :             2         ?
Sinjai          :  I  think  it’ s  a  fascinating  job  where  I  have  a chance  to meet

  interesting people  and  do  a lot of  travelling.
Interviewer :  Have you any relevant experience.
Sinjai          :  Last summer I worked as a tour guide for foreigners.   I  had  the opportunity

to  practice  my  English and German. And I had a great time making friends.
Interviewer : Great. Well.        3        .  Thank you very much for coming to the interview.

1.     A.   My  spoken  Thai  is excellent
B. I  can  speak  English  fluently
C. I know  another foreign  language
D. For  several  years  I  took  German

2. A. Do  you  like  fascinating  jobs
B. What  attracts  you  to  this  job
C. Is  there  a chance  to  meet  people  in  this  job
D. How  useful  is  travelling  in  your  opinion
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3.   A.   that’s   enough  for  the  interview
B. I  don’t  want  any  more  questions
C. this  is  the  end of  the  question
D. I  think  that’s  all  for  the   moment

Board  Meeting

Direction :  Rasri  Thongdee  is  a  secretary  at  Big  Boss  Company.  Her  boss  asks  her  to  
make  an   appointment    for  him

Mr.Santi :  Hello.  Santi  office.
Rasri     :  Hello.  Can  I  speak  to  Mr.  Santi,please?
Mr. Santi :  Yes, speaking.
Rasri   :  Oh, hello.  This  is  Mr. Grant’s  secretary.
Mr.Santi :          4         .
Rasri    : Can you come and see you next week?
Mr.Santi :  Yes, what  day?
Rasri    :  What  about  Tuesday  morning ?
Mr. Santi :  No,  I ‘m sorry.          5     .
Rasri       :  What  about  Thursday  morning ?
Mr.Santi  :  Yes, that’s fine.  What  time ?
Rasri       :          6          .
Mr. Santi  :  So ,  I’ll  see  your  boss  on  Thursday  morning  at  nine-thirty.
Rasri        :         7        .  Goodbye.
Mr. Santi  :  Goodbye.

4.    A.    I  don’t  know  Mr.Grant
B. Yes, what ?
C. Oh. Yes, what  can  I  do  for  you
D. Yes,  How  are  you
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5.   A.   I’m  always in the  office
B. I  never  see  anyone
C. I don’t  want  to  see  you
D. I’m busy  then

6.   A. I  don’t mind at all.
B. About  nine  thirty.
C. It’s  up to you.
D. Any  time  in  the  morning.

7.  A. You’re  very  nice
B. You’re  welcome
C. See  you  then
D. Thank  you  very  much

Complaint

       Wanchai Company.  has  received  a  number  of  letters  of  complaint  from  customers.
Sue  has  taken  into  Tom’s  office  to  discuss  with  him

Direction  :  Complete  their  conversation.

Tom  :  Let me  see  their  letters.  (Sue  lets  him  have  them)
Sue   :  I’m very  sorry  about  the  letter  from  Mr.  Blavetsky.  I’m  sorry  to  say  that

   this  is  the  second  time we’ve let him down.
Tom  :  Sue,  this  really  isn’t  good  enough.          8     .
Sue  :  Yes  ,  I  do  ,  and  I’m  very sorry  about  the error  in  his  receipt.   It  ‘s  my

   fault,  I suppose. I ought to have looked after his reservations myself.              
Tom  :  Why  has  Mary  been  so  careless?
Sue  :  I  don’t  know, really.  I’m  rather  worried  about  her         9         .
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Tom :           10       .
Sue  :  No. trouble  at  home,  I think.
Tom :  Well, she’ll  have to  pull  herself  together  or  she’ll have  to  leave.        11    .

   Let me see  the  files on all these customers.  Sue , and I’ll deal with their
  complaints myself.

Sue  :  Shall  I  ask Surapong                12           .
Tom :  Yes. We must  let  him  have  it  immediately.             13          .

8.  A.  You  think  it  is so.
B. You  can’t believe  in  our company.
C. You  know how  important  group  tours  are  to  us.
D. You  know  this  is  an  important  mistake to  us.

9.    A.    I  think  her  mind  is  on  her  mind.
B. I  want  to know  if  her  mind  is  on  her  mind.
C. You  think  her  mind  is  on  her  job.
D. I  don’t  think  her  mind  is  on  her  job.

10.  A.    Boyfriend trouble
B. Home  trouble
C. Our  office trouble
D. She’  got  many  troubles

11.  A.  I  want  to  have this  kind  of  job.
B. We  can’t  have  this  sort  of  carelessness.
C. We  think this sort  of carelessness is in  our  office.
D. I  can’t think  we  can’t have  this  sort of carelessness.
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12.  A.    to  do  the  job  as  Mary’s.
B. to  make  out  a  new  receipt  for  Mr. Blavetsky?
C. To  get  all  sort  of  this  carelessness  from  Mr. Blavetsky.
D. To  check  the  mistake  again?

13. A.    But  let  me  check it  first.
B. And  make  it  the  same.
C. But  you  can’t think  it’ll be a mistake.
D. But  at  this  time  I  have  to be a careful.

Ordering Supplies

Direction        :   Read  the conversation between  the  salesperson  and  a  customer.
Choose  the best  choice  for  each  blank.

Salesperson  :  Hello,  International.
Customer      :  Hello, I’d like to order some clothes from your catalogue.
Salesperson  :            14           . Can  I have  your  name,  please?
Customer      : Mr.Crabb.
Salesperson :  Can  you  spell that,  please ?
Customer     :  Yes,  Crabb, C-R-A-double  B.
Salesperson :  Thanks.        15        .
Customer     :  I’d  like  some  T – shirts.
Salesperson :  Yes.         16        .
Customer     : Three, please.

 14.  A.  I’m  afraid  not.
B. Not  now, I’m tired.
C. Certainly  sir.
D. Go ahead, sir.
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15.  A.  What  do  you want exactly?
B. Tell  me  what you  sell.
C. What are they in the catalogue?
D. How do you know I have some clothes?

16.  A.  How many ?
B. What  are  they?
C. When do you  get  them?
D. How much is it ?

Sale : Problems  and  perspectives

 Direction       :  Choose  the most  alternative  to  complete  the conversation.
                        in  the clothing store.
Assistant        :  May  I  help  you, sir?
Mr.Johnson    :  Yes,    I’d like  to buy  a  new  coat, but I’m not sure what kind I want.
Assistant        :  We  have a great  many  coats right  over  here, sir. If  you’ll  just  pick         

         17      ,   you try it on and       18     . What size do you wear?
Mr.Johnson    : Oh, 38 or 40 I  think.
Assistant        :  These coats should fit you.  Why don’t   you  look  them  over?
Mr. Johnson   :  I  don’t  like  these  very  much .       19      .
Assistant        :  Oh, yes, Just a moment. I ‘ll  get  some  more out  for  you. How is this one?
Mr.Johnson   :  That’s  much  better.
Assistant       :         20       and try  it  on.
Mr.Johnson   :  Thank  you, I will . By  the  way, is  this material  all  wool?
Assistant       :  Yes, sir. The coat fits you  very nicely.
Mr.Johnson   :        21       .  Could you  have  them shortened  for me
Assistant       :  Yes,  sir. Alterations are free.  We can shorten  the sleeves for  you, and you

can pick the  coat  up  tomorrow afternoon
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17.  A.  out  something you like
B. up  anything you may want to  buy
C. on  something in this  shop
D. to  something you like to

18. A.   know  how it’ll be
B. see  how it  fits
C. buy the  one  you  can
D. take  what  you think  of

19.  A.    Can you  find  the  new  ones?
B. Do you  have  any  others?
C. Please do  me  a  favour?
D. Take  a  new  one  so  I’ll buy

20. A.   I’ll tell you the  truth. This  is made of  wool
B. Why don’t you  take it  over  to  the  mirror
C. Can  you try  it  on  and see the  mirror
D. Look better than  that  so

21. A.   I  know it suits me very much.
B. Do  you  think  it  should  be  shortened
C. My arms are  too  long  for  the sleeves.
D. I  think the  sleeves  are a  little too long.

First  Working  Day

Directions : Choose  the  best  answer to  fit  the  context  in  the  dialogue.
Mary    : 534-1186  Mr.Jone’ secretary.
Pravit   :  Hello, Mary This is Pravit.
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Mary    :  Hello, Pravit.       22      .  I  didn’t realize  you knew I worked  here.
Pravit   :  Simple.  I  rang  up  your mother and  asked what  your  office number  was.

Listen,     23    .
Mary    : I’d love  to.  Is there anything special you want to see?
Pravit   :  Didn’t you  say you wanted  to  see  the  new  Chinese film at Century  Theater.
Mary    : Yes, I did . And what time will the show start?
Pravit   :   7:00  p.m.     24      .
Mary    :   Oh – about  five  o’clock
Pravit   :  Then  I’ll pick  you  up  at  a  little  after  five and we can  have  dinner somewhere

before the film begins.

22.  A.   How  did you  know  my   number?
B. Did you know my  number ?
C. I  just  had  the new number.
D. What was the number you just rang?

23. A.   I’d like to go to the cinema this evening.
B. what would  you suggest doing ?
C. how   about going to the cinema this evening?
D. don’t   you  think you should go to the cinema this evening?

24. A.   At what time are you working?
B. How long will you be staying at the office?
C. What time do you finish you work?
D. When can I call you again?
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Job  Description

            Henry Long is an accountant  at W.W.T.  He   is  responsible for the company’s accounts 
and all financial matters.   Once a week he spends a morning with  Tom, during which they 
discuss customers’ accounts and the financial state of the company.

Direction  :  Complete their conversation.
Tom    : Have you opened an account for the Lion Club of Atlanta?
Henry : Yes, and I’ve credited to the account their deposit of   £ 50.  The balance due to

  us is  £ 560,  making a total of  £ 610.
Tom   : That’s good business from one customer. I’m delighted that we’ve got this new

account.
Henry : Yes, but be careful, Tom. We can’t afford any bad debts, you know.
Tom    : Oh, the Lions Club        25       .
Henry : Maybe, but we can’t afford to risk that kind of credit. I  advise you to ask

  for full settlement of the balance due           26         .
Tom : I don’t want to offend the club, Henry, If they are satisfied with our service this

  year we’ll probably  get  their business every year.
Henry : I still think         27       . They haven’t asked for credit, so why offer it?
Tom :  All right. You’ve got a point, I suppose.

25. A.  will be safe enough.
B. won’t be so safe enough.
C. can’t be satisfied.
D. will be so terrible.

26. A. when you receive  their tickets.
B. still we get their issue of tickets.
C. after you pass the tickets.
D. before you issue the tickets.
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27. A. we should deal with them on a cash basis.
B. we must get the company with them on credit.
C. we have to deal with them only on credit.
D. we should’t deal with them on a cash basis.

Personal Presentation.

Direction: Choose the best choice to complete the conversation between the two neighbors.
Mrs. Sriwong : Good morning. Are you Mrs. Thongdee?
Mrs. Thongdee : Yes, I am.
Mrs. Sriwong  : I ‘m Mrs. Sriwong. I  Live in the house next door.
Mrs. Thongdee :       28      .  Mrs. Sriwong.
Mrs. Sriwong   : How do you like Bangkok?
Mrs. Thongdee : Well, We’ve only been here for a few days. but I think  I’m going like it

  very much. I just  hope we’ll be able to make  friends easily.    29      .
Mrs. Sriwong : I’ll be glad to introduce you to people. We only move here two years ago.

And           30      Mrs. Thongdee : That’s good to know. It can be very
 lonely in   a new place without any friends.

Mrs. Sriwong    : I’ll glad to help you in any way I can.

28. A. I think to meet you
B. I’m very glad to meet you
C. It’s so good to know you
D. It’s fine today

29. A. It’s very good to leave our old friends
B. It’s not important to get rid of our friends
C. It can’t say we’re happy or not to leave our old friends
D. It was very sad to leave our old friends
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30. A. then I have many things to tell you.
B. so please be friend.
C. so I know how you feel
D. but don’t worry anything.

Part 2 Interview

Personal Presentation.
- To change a new job as secretary, your employer will interview you, what will you

introduce yourself?

Job Description.
- David is going to explain his job description to adapt his position in the company

after the employer asks him “Why do you get more salaries and bonus?”

Interview.
- If you will meet a superstar or famous singer, ”what questions will you interview

him/her?”

Ordering Supplies.
- The saleman is going to answer the reason about increasing the goods after the
manager asks him “Why do you order the goods more than last month?”

Complaint.
- If you buy a bad quality of the tape recorder at Big C department Store, then you will

have to change the goods so how do you say to the seller?

Sale.
- A woman customer does not buy some expensive goods so how does the seller

explain the advantage of the goods to motivate the customer to buy that goods?
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Board Meeting.
- As you were a manager in the company, then you will present the result of profit of

the new product in the end of the year so what will you report in the annual meeting?

First Working Day.
- Suppose that you get a new job, what will you plan to work on the first day?

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  จ

แบบบันทึกผลประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
กอนเรียนและหลังเรียน
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แบบบันทึกผลประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ กอนเรียนของกลุมควบคุม

กรรมการ

ที่ ช่ือ - นามสกุล นักศึกษา นํ้ าเสียง ไวยากรณ ศัพท

[[

ความคลอง
ในการใชภาษา ความเขาใจ

รวม
คะแนน

1 นางสาวพเยาว ปานโพธิ์ทอง
2 นางสาวกัญญา สุภาพ
3 นางสาวอรวิกา สวัสด์ิเอี้ยง
4 นางสาวสุภาพร ทองสุข
5 นางสาวสุกัญญา สิทธิสุธนโภคิน
6 นางสาวดารุณี จิตนิยม
7 นางสาวลัดดา ชวงนาค
8 นางสาวเฉลิมรัตน แซปง
9 นางสาวเดือนรุง หนูเท่ียง

10 นางสาววราภรณ สัตยซื่อ
11 นางสาวปรารถนา ไพรวัน
12 นางสาวสมร แผนสมบูรณ
13 นางสาวสุพรรษา ศรีคํ า
14 นางสาวศิริพร ช่ืนชม
15 นางสาวอภิสรา สมคิด
16 นางสาวรุงตะวัน มวงศรีจันทร
17 นายพรชัย หวยหงษทอง
18 นางสาวทิพวรรณ สุริวงษ
19 นางสาวนัฐยา หวยหงษทอง
20 นางสาวจีระวรรณ วงษเอกอินทร
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ใชเกณฑการก ําหนดนํ้ าหนักคะแนนของ FSI
นํ ้าเสียง 1 = การออกเสียงยังเขาใจไดยาก

2 = ใชนํ้ าเสียงหนักเขาใจยาก
3 = ยงัมีสํ าเนียงตางชาติตองฟงอยางเขาใจ
4 = มีรองรอยของสํ าเนียงตางชาต ิออกเสียงผิดบางครั้ง
5 = ออกเสียงผิดนอยมาก

ไวยากรณ 1 = ใชไวยากรณไมถูกตอง
2 = พูดผิดมาก แสดงใหรูวามีความรูไวยากรณนอยมาก
3 = พูดผิดบอยๆ ไมรูหลักไวยากรณสํ าคัญ
4 = พูดผิดเปนครั้งคราว
5 = ผิดไวยากรณนอยมาก

ศัพท 1 = รูศัพทไมเพียงพอท่ีจะสนทนา
2 = รูศัพทนอยมากใชไดเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
3 = เลือกใชศัพทไมคอยถูก
4 = ศัพททางอาชีพมีมากพอท่ีจะอธิบายเรื่องท่ีสนใจได
5 = รูศัพทเกี่ยวกับอาชีพและศัพทท่ัวๆ ไปมากและถูกตอง

ความคลองในการพูด 1 = พูดเปนประโยคไมได
2 = พูดชามากและไมสม่ํ าเสมอ
3 = พูดไมจบประโยค
4 = พูดแลวหยุดหรือมัวคิดหาคํ าศัพท
5 = พูดไดราบเรียบ และสม่ํ าเสมอ

ความเขาใจ 1 = เขาใจนอยเกินกวาจะสนทนา
2 = เขาใจภาษาท่ีมีอัตราความเร็วชามาก
3 = เขาใจเรื่องงายๆ เกี่ยวกับตนเอง
4 = เขาใจดีพอสมควรในค ําพูดท่ีมีอัตราความเร็วปกติ
5 = เขาใจบทสนทนาในระดับความเร็วปกติ
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แบบบันทึกผลประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนของกลุมควบคุม

กรรมการ

ที่ ช่ือ - นามสกุล นักศึกษา นํ้ าเสียง ไวยากรณ ศัพท

[[

ความคลอง
ในการใชภาษา ความเขาใจ

รวม
คะแนน

1 นางสาวพเยาว ปานโพธิ์ทอง
2 นางสาวกัญญา สุภาพ
3 นางสาวอรวิกา สวัสด์ิเอี้ยง
4 นางสาวสุภาพร ทองสุข
5 นางสาวสุกัญญา สิทธิสุธนโภคิน
6 นางสาวดารุณี จิตนิยม
7 นางสาวลัดดา ชวงนาค
8 นางสาวเฉลิมรัตน แซปง
9 นางสาวเดือนรุง หนูเท่ียง

10 นางสาววราภรณ สัตยซื่อ
11 นางสาวปรารถนา ไพรวัน
12 นางสาวสมร แผนสมบูรณ
13 นางสาวสุพรรษา ศรีคํ า
14 นางสาวศิริพร ช่ืนชม
15 นางสาวอภิสรา สมคิด
16 นางสาวรุงตะวัน มวงศรีจันทร
17 นายพรชัย หวยหงษทอง
18 นางสาวทิพวรรณ สุริวงษ
19 นางสาวนัฐยา หวยหงษทอง
20 นางสาวจีระวรรณ วงษเอกอินทร
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ใชเกณฑการก ําหนดนํ้ าหนักคะแนนของ FSI
นํ ้าเสียง 1 = การออกเสียงยังเขาใจไดยาก

2 = ใชนํ้ าเสียงหนักเขาใจยาก
3 = ยงัมีสํ าเนียงตางชาติตองฟงอยางเขาใจ
4 = มีรองรอยของสํ าเนียงตางชาต ิออกเสียงผิดบางครั้ง
5 = ออกเสียงผิดนอยมาก

ไวยากรณ 1 = ใชไวยากรณไมถูกตอง
2 = พูดผิดมาก แสดงใหรูวามีความรูไวยากรณนอยมาก
3 = พูดผิดบอยๆ ไมรูหลักไวยากรณสํ าคัญ
4 = พูดผิดเปนครั้งคราว
5 = ผิดไวยากรณนอยมาก

ศัพท 1 = รูศัพทไมเพียงพอท่ีจะสนทนา
2 = รูศัพทนอยมากใชไดเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
3 = เลือกใชศัพทไมคอยถูก
4 = ศัพททางอาชีพมีมากพอท่ีจะอธิบายเรื่องท่ีสนใจได
5 = รูศัพทเกี่ยวกับอาชีพและศัพทท่ัวๆ ไปมากและถูกตอง

ความคลองในการพูด 1 = พูดเปนประโยคไมได
2 = พูดชามากและไมสม่ํ าเสมอ
3 = พูดไมจบประโยค
4 = พูดแลวหยุดหรือมัวคิดหาคํ าศัพท
5 = พูดไดราบเรียบ และสม่ํ าเสมอ

ความเขาใจ 1 = เขาใจนอยเกินกวาจะสนทนา
2 = เขาใจภาษาท่ีมีอัตราความเร็วชามาก
3 = เขาใจเรื่องงายๆ เกี่ยวกับตนเอง
4 = เขาใจดีพอสมควรในค ําพูดท่ีมีอัตราความเร็วปกติ
5 = เขาใจบทสนทนาในระดับความเร็วปกติ
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แบบบันทึกผลประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ กอนเรียนของกลุมทดลอง
กรรมการ

ที่ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา นํ้ าเสียง ไวยากรณ ศัพท

[[

ความคลอง
ในการใชภาษา ความเขาใจ

รวม
คะแนน

1 นางสาวลัดดาวรรณ รุงเรือง
2 นางสาวกรุณา สงคประเสริฐ
3 นางสาวชมจันทร ปานสมุทร
4 นางสาวสายพิณ ตอมอารี
5 นางสาววีรวรรณ เหนือแสน
6 นางสาวดวงใจ สุระภี
7 นางสาวบังอร ศรีวงษแยม
8 นางสาวพิลัยพร รุงเรือง
9 นางสาวภัทรา วิถีธนวนิช
10 นางสาวสาริณี ทองไถผา
11 นางสาวทัศนีย ปฐมโรจนวงศ
12 นางสาววันเพ็ญ แจงใจ
13 นางสาวสาวิตร ีกรพิพัฒน
14 นางสาวอรษา พันธหลิ่ง
15 นางสาวสุรีพร จํ าศิล
16 นางสาวต๊ิก เจริญยศ
17 นางสาวฟารุง ครเอี่ยม
18 นางสาวนุชจร ีพินเสนาะ
19 นางสาวภัทรินทร อุนไพร
20 นางสาวปริศนา ไถบานกวย
21 นางสาวสุพรรณิกา จูมอญ
22 นางสาวกาญจนา ธรรมเท่ียงทัน
23 นางสาวพจนีย ไทรชมภู
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ใชเกณฑการก ําหนดนํ้ าหนักคะแนนของ FSI
นํ ้าเสียง 1 = การออกเสียงยังเขาใจไดยาก

2 = ใชนํ้ าเสียงหนักเขาใจยาก
3 = ยงัมีสํ าเนียงตางชาติตองฟงอยางเขาใจ
4 = มีรองรอยของสํ าเนียงตางชาต ิออกเสียงผิดบางครั้ง
5 = ออกเสียงผิดนอยมาก

ไวยากรณ 1 = ใชไวยากรณไมถูกตอง
2 = พูดผิดมาก แสดงใหรูวามีความรูไวยากรณนอยมาก
3 = พูดผิดบอยๆ ไมรูหลักไวยากรณสํ าคัญ
4 = พูดผิดเปนครั้งคราว
5 = ผิดไวยากรณนอยมาก

ศัพท 1 = รูศัพทไมเพียงพอท่ีจะสนทนา
2 = รูศัพทนอยมากใชไดเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
3 = เลือกใชศัพทไมคอยถูก
4 = ศัพททางอาชีพมีมากพอท่ีจะอธิบายเรื่องท่ีสนใจได
5 = รูศัพทเกี่ยวกับอาชีพและศัพทท่ัวๆ ไปมากและถูกตอง

ความคลองในการพูด 1 = พูดเปนประโยคไมได
2 = พูดชามากและไมสม่ํ าเสมอ
3 = พูดไมจบประโยค
4 = พูดแลวหยุดหรือมัวคิดหาคํ าศัพท
5 = พูดไดราบเรียบ และสม่ํ าเสมอ

ความเขาใจ 1 = เขาใจนอยเกินกวาจะสนทนา
2 = เขาใจภาษาท่ีมีอัตราความเร็วชามาก
3 = เขาใจเรื่องงายๆ เกี่ยวกับตนเอง
4 = เขาใจดีพอสมควรในค ําพูดท่ีมีอัตราความเร็วปกติ
5 = เขาใจบทสนทนาในระดับความเร็วปกติ
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แบบบันทึกผลประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนของกลุมทดลอง
กรรมการ

ที่ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา นํ้ าเสียง ไวยากรณ ศัพท

[[

ความคลอง
ในการใชภาษา ความเขาใจ

รวม
คะแนน

1 นางสาวลัดดาวรรณ รุงเรือง
2 นางสาวกรุณา สงคประเสริฐ
3 นางสาวชมจันทร ปานสมุทร
4 นางสาวสายพิณ ตอมอารี
5 นางสาววีรวรรณ เหนือแสน
6 นางสาวดวงใจ สุระภี
7 นางสาวบังอร ศรีวงษแยม
8 นางสาวพิลัยพร รุงเรือง
9 นางสาวภัทรา วิถีธนวนิช
10 นางสาวสาริณี ทองไถผา
11 นางสาวทัศนีย ปฐมโรจนวงศ
12 นางสาววันเพ็ญ แจงใจ
13 นางสาวสาวิตร ีกรพิพัฒน
14 นางสาวอรษา พันธหลิ่ง
15 นางสาวสุรีพร จํ าศิล
16 นางสาวต๊ิก เจริญยศ
17 นางสาวฟารุง ครเอี่ยม
18 นางสาวนุชจร ีพินเสนาะ
19 นางสาวภัทรินทร อุนไพร
20 นางสาวปริศนา ไถบานกวย
21 นางสาวสุพรรณิกา จูมอญ
22 นางสาวกาญจนา ธรรมเท่ียงทัน
23 นางสาวพจนีย ไทรชมภู
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ใชเกณฑการก ําหนดนํ้ าหนักคะแนนของ FSI
นํ ้าเสียง 1 = การออกเสียงยังเขาใจไดยาก

2 = ใชนํ้ าเสียงหนักเขาใจยาก
3 = ยงัมีสํ าเนียงตางชาติตองฟงอยางเขาใจ
4 = มีรองรอยของสํ าเนียงตางชาต ิออกเสียงผิดบางครั้ง
5 = ออกเสียงผิดนอยมาก

ไวยากรณ 1 = ใชไวยากรณไมถูกตอง
2 = พูดผิดมาก แสดงใหรูวามีความรูไวยากรณนอยมาก
3 = พูดผิดบอยๆ ไมรูหลักไวยากรณสํ าคัญ
4 = พูดผิดเปนครั้งคราว
5 = ผิดไวยากรณนอยมาก

ศัพท 1 = รูศัพทไมเพียงพอท่ีจะสนทนา
2 = รูศัพทนอยมากใชไดเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
3 = เลือกใชศัพทไมคอยถูก
4 = ศัพททางอาชีพมีมากพอท่ีจะอธิบายเรื่องท่ีสนใจได
5 = รูศัพทเกี่ยวกับอาชีพและศัพทท่ัวๆ ไปมากและถูกตอง

ความคลองในการพูด 1 = พูดเปนประโยคไมได
2 = พูดชามากและไมสม่ํ าเสมอ
3 = พูดไมจบประโยค
4 = พูดแลวหยุดหรือมัวคิดหาคํ าศัพท
5 = พูดไดราบเรียบ และสม่ํ าเสมอ

ความเขาใจ 1 = เขาใจนอยเกินกวาจะสนทนา
2 = เขาใจภาษาท่ีมีอัตราความเร็วชามาก
3 = เขาใจเรื่องงายๆ เกี่ยวกับตนเอง
4 = เขาใจดีพอสมควรในค ําพูดท่ีมีอัตราความเร็วปกติ
5 = เขาใจบทสนทนาในระดับความเร็วปกติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ฉ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา

ค ําชี้แจง

1. แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและการกระทํ าของนักศึกษาอันเกิดจากการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ขอใหตอบตามความคิดเห็นจริง

2. คะแนนของแบบสอบถามจะแบงออกเปนดังนี้
มากท่ีสุด = 5 คะแนน
มาก = 4 คะแนน
ปานกลาง = 3 คะแนน
นอย = 2 คะแนน
นอยท่ีสุด = 1 คะแนน

3. โปรดใสเครื่องหมาย  ü ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาตามความเปนจริง

ตัวอยาง

ขอความ
มาก
ที่สุด มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย
ที่สุด

1. ค ําอธิบายเกี่ยวกับการทํ ากิจกรรมการละครชัดเจน ü

4. หากมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม กรุณาเขียนลงไปในทายแบบสอบถาม
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชกิจกรรมการละคร
รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  (3000-1221)

ค ําส่ัง   โปรดใสเคร่ืองหมาย ü ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาตามความเปนจริง

หัวขอ ขอความ
มาก
ท่ีสุด มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย
ท่ีสุด

1. กจิกรรม 1.1) ค ําอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนในการทํ า
กจิกรรมการละครชัดเจน
1.2) มีการก ําหนดระยะเวลาในการทํ า
กจิกรรมการละครไวชัดเจน
1.3) ระยะเวลาในการทํ ากิจกรรมการ
ละครมีความเหมาะสม
1.4) นกัศกึษาสามารถใชทักษะและกล
ยทุธตางๆ ในการพูดขณะทํ ากิจกรรมการ
ละคร
1.5) กจิกรรมการละครเปดโอกาสให
นกัศกึษาไดทํ ากิจกรรมทุกคน
1.6) บทบาทท่ีนักศึกษาไดรับนั้นเหมาะ
สมกับตัวนักศึกษา
1.7) นกัศกึษาไดใชกลยุทธและความรู
เต็มท่ีในการทํ ากิจกรรมการละคร
1.8) นกัศกึษาไมเกิดความเครงเครียด
และสบัสนในการทํ ากิจกรรมการละคร

2. เนือ้หาและ
อปุกรณท่ีใช

2.1) เนือ้หาในกิจกรรมการละครเหมาะ
สมกบัระดับความสามารถของนักศึกษา
2.2) เนือ้หาในกิจกรรมการละครอยูใน
ความสนใจของนักศึกษา
2.3) เนือ้หาในกิจกรรมการละครสงเสริม
ใหนกัศึกษาพัฒนาทักษะในการพูดภาษา
องักฤษ
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หัวขอ ขอความ
มาก
ท่ีสุด มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย
ท่ีสุด

2.4) เนือ้หาในกิจกรรมการละครชวย
สรางเสรมิประสบการณท้ังดานการแก
ปญหาและการใชภาษาอังกฤษ
2.5) อปุกรณท่ีใชในกิจกรรมการละครมี
ความเหมาะสม

3. ประโยชน
และการนํ าไป
ใช

3.1) กจิกรรมการละครนาสนใจและให
ความรูแกนักศึกษา

3.2) กจิกรรมการละครกอใหเกิดความ
สมัพันธอันดีใน ชั้นเรียน
3.3) กจิกรรมการละครชวยใหนักศึกษา
ไดมีการตัดสินใจและการแกปญหา
3.4) กจิกรรมการละครชวยใหการเรียน
ภาษาองักฤษไมนาเบ่ือและงายขึ้น
3.5) นกัศกึษาท่ีไมกลาแสดงออกหรือมี
ความสามารถระดับต่ํ าสามารถเขารวม
กจิกรรมการละครได
3.6) นกัศึกษามีปฎิสัมพันธท่ีดีตอกันท้ัง
ขณะทํ าและหลังทํ ากิจกรรมการละคร
3.7) นกัศกึษาไดใชภาษาอังกฤษอยางแท
จรงิและสามารถไปใชในชีวิตจริงได

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ช

หนังสือขออนุญาตทดลองเคร่ืองมือวิจัย
และหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ
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(สํ าเนา)

ท่ี ทม (นฐ) 1109/1668                                                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 7300

       5   สิงหาคม   2545

เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน  ดร.นิสัย  แกวแสนไชย

               ดวย นายรัตนชัย  เอ่ียมพิทักษพร  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสอนภาษา
อังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร  กํ าลังทํ า
วิทยานิพนธ เรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีสอนท่ีใช
กิจกรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติสํ าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 
สาขาการบัญชี  โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเช่ียว
ชาญเปนผู ตรวจเครื่องมือวิจัย เพ่ือประกอบการทํ าวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษา
ดงักลาวดวย

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห   จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย)
คณบดีบัณฑิตวิยาลัย

สํ านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034243435, 034218788
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(สํ าเนา)

ท่ี ทม (นฐ) 1109/1669                                                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 7300

       5   สิงหาคม   2545

เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน  ผูชวยศาสตราจารยแสงอรุณ  เจียงชัย

               ดวย นายรัตนชัย  เอ่ียมพิทักษพร  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสอนภาษา
อังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร  กํ าลังทํ า
วิทยานิพนธ เรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีสอนท่ีใช
กิจกรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติสํ าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 
สาขาการบัญชี  โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะ ผูเช่ียว
ชาญเปนผู ตรวจเครื่องมือวิจัย เพ่ือประกอบการทํ าวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษา
ดงักลาวดวย

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห   จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย)
คณบดีบัณฑิตวิยาลัย

สํ านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034243435, 034218788
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(สํ าเนา)

ท่ี ทม (นฐ) 1109/1670                                                        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 7300

       5   สิงหาคม   2545

เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน  อาจารย สุนีย  สุขแสงศรี

               ดวย นายรัตนชัย  เอ่ียมพิทักษพร  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสอนภาษา
อังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร  กํ าลังทํ า
วิทยานิพนธ เรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีสอนท่ีใช
กิจกรรมการละครกับวิธีสอนแบบปกติสํ าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 
สาขาการบัญชี  โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะ ผูเช่ียว
ชาญเปนผู ตรวจเครื่องมือวิจัย เพ่ือประกอบการทํ าวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษา
ดงักลาวดวย

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห   จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย)
คณบดีบัณฑิตวิยาลัย

สํ านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034243435, 034218788
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(ส ําเนา)

ท่ี ทม (นฐ) 1109/4369 บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 7300

       6   สิงหาคม   2545

เรือ่ง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย

เรยีน  ผูอ ํานวยการโรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม

               ดวย นายรัตนชัย  เอี่ยมพิทักษพร  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสอนภาษา
องักฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร  กํ าลังทํ าวิทยา
นพินธ เรื่อง “การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการพูดภาษาอังกฤษระหวางวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการละคร
กบัวิธสีอนแบบปกติส ําหรบันักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี 1 สาขาการบัญชี  โรงเรียน
เทคโนโลยีนครปฐม” มีความประสงคจะขอทดลองเครือ่งมือวิจัยกับนักศึกาาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สงูปท่ี 1 แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ในโรงเรียนของทาน เพ่ือประกอบการทํ าวิทยานิพนธ ใน
การนีบั้ณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนญุาตใหนักศึกษาดัง
กลาวไดทดลองเครื่องมือวิจัยดวย

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห   จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ส ํานกังานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034243435, 034218788
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ประวัติผูวิจัย

ช่ือ – สกุล นายรตันชัย  เอ่ียมพิทักษพร    เกิด  21  พฤศจิกายน  2516
ท่ีอยู   60  หมู 18  ต.หวยขวาง  อ.กํ าแพงแสน  จ.นครปฐม  73140
ท่ีทํ างาน โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม  จ.นครปฐม
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2539 สํ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
วชิาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2540 สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วชิาเอกรัฐศาสตร  คณะรัฐศาสตร  จากมหาวิทยาลัยรามค ําแหง

พ.ศ. 2541 เขาศึกษาตอในระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํ างาน
พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน หัวหนาหมวดภาษาอังกฤษ  โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม

จงัหวัดนครปฐม
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