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The purpose of this research was to compare the effect on reading and writing achievement and 
improvement score of communicative activities versus a teaching method in teacher’s manual, with 
Mattayomsuksa four students. The research included a survey of students’ opinions toward the communicative 
activities.

The sample consisted of 35 Mattayomsuksa four students, classroom 4/2 and 32 students, 
classroom 4/3 during the second semester of the academic year 2002. Students were selected by simple random 
sampling in class and divided into two groups:  experimental and control group.  The 32 students in the 
experimental group were taught by using a communicative activities  whereas the 35 students in the control 
group were taught by using the activities suggested in the teacher’s manual. Both groups were taught by the 
researcher for 20 teaching periods.

The instruments used for gathering data were (1) communicative activities  lesson plans (2) the 
teacher’s manual lesson plans (3) two reading and writing achievement tests for pre-test and post-test (4) a 
questionnaire to collect students’ opinions toward a communicative activities.

The analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data in order to assess the students’ 
English reading and writing achievement. The T-test was used to analyze the data in order to assess the 
students’ English reading and writing improvement score.  Moreover, the mean average and standard deviation 
were used to evaluate the attitudes towards the communicative activities  of the experimental group.

The results of the research were as follows:
1. The English reading and writing achievement of the experimental group was insignificantly 

higher than that of the control group at the 0.05 level.
2. The English reading and writing improvement score of the experimental group was 

significantly higher than that of the control group at the 0.05 level.
3. The students in the experimental group had positive opinions towards a communicative 

activities in teaching reading and writing.
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บทที่ 1
บทนํ า

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
 คนไทยในปจจุบันนี้มีความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเปนอยางมาก เปนความ

ตองการท้ังของตัวผูเรียนเอง ผูปกครอง และสังคมไทย ท้ังนี้เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ี
ใชกันแพรหลายในระหวางชนชาติตางๆ ไมวาจะเปนดานการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ วิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีหรือศิลปวัฒนธรรม   นอกจากนี้ในชีวิตประจํ าวันยังไดพบเห็นภาษาอังกฤษ
ในท่ีตาง ๆ เชน  ปายโฆษณา  ช่ือสินคา  ค ําอธิบาย  เครื่องมือเครื่องใชนั้นปรากฏควบคูกับภาษา
ไทยดวย  ยิ่งไปกวานั้นภาษาอังกฤษยังเปนส่ิงจํ าเปนในการทํ างานตามบริษัท หางรานตาง ๆ  ฉะนั้น
ถาหากบุคคลใดมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดดียอมไดเปรียบในการด ํารงชีวิตและการ
ทํ างาน เพราะสามารถรับรูขาวสารจากแหลงตาง ๆ อยางกวางขวาง ในขณะเดียวกันก็สามารถใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพรใหชาติอ่ืนไดรับรูและเขาใจถึงสภาพวัฒนธรรม   คานิยมอันดีงามและ
เอกลักษณของความเปนไทยใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งขึ้น จรัญ รัตนศิลา (2539:1) ไดใหความเห็นใน
เรื่องนี้วา  ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒนมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทํ าใหโลกการติดตอส่ือสาร การเดินทาง ธุรกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษาเปนไปอยาง
กวางขวาง  การถายทอดความรู  ขอมูลขาวสารตาง ๆ นั้น ไดรับการเผยแพรไปท่ัวโลก โดยอาศัย
ภาษาอังกฤษแทบท้ังส้ิน ฉะนั้นภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสํ าคัญในการดํ ารงชีวิตประจ ําวัน

 จากประโยชนและความสํ าคัญในขางตน นกัการศึกษาจึงไดบรรจุวิชาภาษาอังกฤษไวใน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มัธยมศึกษาตอนตนและตอน
ปลายและเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูปกครองและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ
ซ่ึงไดประกาศใชหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2533 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและหลัก
สูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 โดยกรมวิชาการไดปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว  โดยมี
เหตผุลในการปรับปรุงประการหนึ่ง คือ  คุณภาพของเยาวชนยังไมเปนไปตามท่ีควรจะเปน จึงตอง
ปรบัปรุงหลักสูตรใหน ําไปสูคุณภาพท่ีพึงประสงคในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ ม.ป.ป. : 1) 
และมีจดุเนนสํ าคัญประการหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการ  เพ่ือใหนักเรียน
เกดิสมรรถนะท่ีสํ าคัญ 4 ดาน คือ ดานความรูความคิด ดานทักษะ ดานจริยธรรม คณุธรรม คานิยม 
และดานการจัดการหรือกระบวนการท่ีเปนความสามารถในการทํ างานครบถวนตามขั้นตอน  เพ่ือ
น ําความรูความสามารถและทักษะไปประยุกตใชในชีวิตประจ ําวันและการประกอบอาชีพได    ซ่ึง
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สอดคลองกับการวิจัยของ ประนอม  สุรัสวด ี(2535 : 9-10 ) ไดวิเคราะหวัตถุประสงคของวิชาภาษา
อังกฤษฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 พบวาการเรียนการสอนเนนใหมุงไปท่ีการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร โดยมีเปาหมายหลัก คือ การปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการฟง  การพูด การอาน
และการเขียนไปพรอม ๆ กัน สามารถท่ีจะน ําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจ ําวันไดอยางแทจริง

 แมวาการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสารไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนวิธีสอนท่ี
สามารถทํ าใหผูเรียนมีสมรรถวิสัยในการส่ือสารได     แตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารในประเทศไทยยังไมประสบความสํ าเร็จเทาท่ีควร เนื่องมาจากสาเหตุสํ าคัญประการหนึ่งคือ
นกัเรยีนไมคอยมีการฝกใชภาษาแอลเลนและวิดโดสัน (Allen and Widdowson 1979 : 122 ) กลาว
วาปญหาการเรียนการสอนท่ีไมประสบผลสํ าเร็จนั้น มิไดมีสาเหตุมาจากการท่ีนักเรียนขาดความรู
เกีย่วกบัโครงสรางของภาษา แตเปนปญหาเกิดจากการท่ีนักเรียนไมคุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษ
สอดคลองกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 1–15) พบวา สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีผาน
มา ผลการเรียนของนักเรียนโดยท่ัวไปไมไดผลเทาท่ีควร นักเรียนไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารได การเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไมบรรลุจุดมุงหมายท่ีวาตองการจะพัฒนานักเรียนให
สามารถใชภาษาในการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนท่ีเขาใจในหมูชน

  จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2540 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับประเทศของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในวิชาภาษาอังกฤษมี
คะแนนเฉล่ียรอยละ  44.69 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉล่ียรอยละ
34.22 ซ่ึงอยูในระดับตํ่ ากวาเกณฑคือรอยละ  60 และจํ านวนท่ีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
20.91 และนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีตองปรับปรุงรอยละ 69.05 (สํ านักงานทดสอบ
ทางการศึกษา 2540 : ภาคผนวก) ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในระดับประเทศพบวา
นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยูในระดับตํ่ า คะแนนเฉล่ียรอยละ 44.69 และ 34.22 
จ ํานวนนักเรียนท่ีตองปรับปรุงรอยละ 20.91 และ 69.05 (สํ านักงานทดสอบทางการศึกษา ม.ป.ป. : 
ภาคผนวก) เม่ือพิจารณาระดับเขตการศึกษาพบวา  ทุกเขตการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 51.49 และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 44.76  ซ่ึงตํ่ ากวาเกณฑคือรอยละ 60  และมีจํ านวน  
นกัเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีตองปรับปรุงรอยละ 17.62 และจํ านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยม
ศึกษาตอนปลายท่ีตองปรับปรุงรอยละ 41.33 และตอนปลายอยูในระดับตํ่ า มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 
เทากนัและตํ่ ากวา 51.49 และ 44.76 และมีจํ านวนนักเรียนท่ีอยูในระดับปรับปรุงรอยละเทากับและ
มากกวา 17.62 และ 41.33   เนื่องมาจากสาเหตุสํ าคัญคือ ครูมีพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนครูเปนศูนยกลาง   ใชวิธีสอนแบบบรรยายยึดเนื้อหาและหนังสือเรียนเปนหลักและเนนท่ี
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รปูแบบทางภาษาโดยครูเปนผูกํ าหนดหัวเรื่อง ครูมีพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
นอยครพููดมากกวานักเรียน นักเรียนเปนฝายพูดนอย และครูไมเนนกิจกรรมการฝกใชภาษา (ปริตรา 
จนัทรกล่ิน 2535 : บทคัดยอ ; อุมา เจียรวัฒนะ 2538 : 190) ดังนั้นครูควรปรับปรุงพฤติกรรมใหม  
โดยจดัทํ าแผนการสอนจากบทเรียนท่ีมีอยูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดการเรียนภาษาท่ี
นกัเรยีนสามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารได  ซาวิยอง (Savignon 1983 :3 ) เสนอวาการพัฒนา
ความสามารถในการส่ือสารของนักเรียนนั้น ส่ิงสํ าคัญท่ีสุด คือ กิจกรรมชนิดตางๆ ท่ีเปดโอกาสให
นกัเรยีนไดใชภาษาจริง ๆ ในสถานการณท่ีเปนจริงและเปนธรรมชาติ (อรุณี  วิริยะจิตรา 2532 : ค ํา
นํ า)  แนวความคิดในการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารนี้เปนแนวความคิดท่ีเนนใหนักเรียนไดเรียนรู
ภาษาอยางมีความหมาย  ฝกการใชภาษาท่ีมีโอกาสไดพบจริงในชีวิตประจ ําวัน  เนนความสํ าคัญ
ของภาษาท่ีใช (Use) มากกวาการใชภาษา (Usage) และเนนความคลองแคลวในการใชภาษา
(Fluency)มากกวาความถูกตองในการใชภาษา (Accuracy)  ในการสอนไวยากรณโครงสรางนั้น
จ ําเปนตองใหสัมพันธกับการฝกทักษะท้ัง 4  ดวย เทยเลอร (Taylor 1978 : 70)  กลาวถึงการสอน
ภาษาในปจจุบันวาจะตองมุงใหผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ (Interaction) กับภาษาท่ีเขาเรียนโดยตรง  
กลาวคือ เปนการเรียนท่ีมีการใชภาษาจริง ๆ ซ่ึงจะทํ าใหนกัเรยีนไดรับประสบการณในการใชภาษา
ตามหนาท่ีและเนนสถานการณการใชภาษาในลักษณะท่ีเปนจริง  นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไม
เฉพาะแตในเรื่องของการใชภาษาท่ีเหมาะสมเทานั้น แตเขายังใชภาษาไดในกระบวนการส่ือสารท่ี
แทจริง ความคิดของเทยเลอรนี้สอดคลองกับความคิดในเรื่องการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารของ 
จอหนสัน (Johnson 1982 : 50) ท่ีกลาววาในการสอนภาษาใหเกิดกระบวนการส่ือสารนั้น นักเรียน
จะตองฝกใชภาษาเพ่ือเขาจะไดมีความคลองตัวในกระบวนการส่ือสารและสามารถใชภาษาไดอยาง
มีความหมาย การท่ีนักเรียนจะประสบความสํ าเร็จหรือความลมเหลวในการใชภาษาเพ่ือส่ือความ
หมายนัน้ขึ้นอยูกับวาผูสอนไดจัดงานใหเขาฝกใชภาษาหรือไม

  ดฟัทีและปกา  (Doughty and Pica 1986 : 305) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
สอนภาษาในปจจุบันวา การพยายามจะสอนภาษาอังกฤษใหอยูในรูปแบบของการส่ือสารเพ่ือสนอง
ความตองการและกระตุนใหนักเรียนสนใจเรียนทํ าใหครูตองเปล่ียนแปลงการสอนจากเดิมท่ีเสนอ
ตามขัน้ตอนในหนังสือ  ซ่ึงมีลักษณะของการควบคุมการปฏิสัมพันธ (Interaction) ทางภาษาของ
นกัเรยีนเปนอยางมาก มาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือฝกการใชภาษาจริงๆ ไมไดเนน
แตในเรื่องของไวยากรณอยางเดียว   ดังนั้นลิตเติลวูด (Littlewood 1978 : 131 – 136 )    เสนอวา
กจิกรรมเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Activities) เปนสวนสํ าคัญในกระบวนการเรียนการสอน
ภาษา ซ่ึงชวยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนและกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง
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นกัเรยีนกบันกัเรียนและนักเรียนกับครู ซ่ึงทํ าใหหองเรียนมีบรรยากาศเปนกันเอง   กิจกรรมดังกลาว
มักอยูในรปูของกิจกรรมคูหรือกิจกรรมกลุม (Pair work or Group work activities) โดยการจัด     
กจิกรรมท่ีมีความหมายและผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการติดตอส่ือสารไดสํ าเร็จ นบัเปนการชวยให
ผูเรยีนเรียนรูภาษาไดมากท่ีสุด  ซ่ึงความคิดนี้สอดคลองกับ อเล็กซานเดอร (Alexander 1979 : 111) 
ท่ีกลาววา   การสอนนั้นจะตองทํ าใหนักเรียนสามารถโตตอบไดทันทีหรือถายโอนความรูน ําไปใช
ในสถานการณจริง เขาช้ีใหเห็นวาการถายโอนขอมูลนี้อาจเกิดขึ้นในลักษณะท่ีมีการเลนเกมทาง
ภาษา   การใหกระทํ าภาระงาน  การแสดงบทบาทสมมต ิ  ซ่ึงนักเรียนตองโตตอบตามความคิดของ
ตนเอง

  แนวโนมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศในปจจุบันมุง
ใหความสํ าคัญกับวิธีสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสํ าคัญ (child–centred teaching) เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียน
มีความรบัผิดชอบตอกระบวนการเรียนรูของตนเพ่ิมขึ้น และเปนการจัดการเรียนรูภาษาใหเช่ือมโยง
กับประสบการณชีวิตของตัวผูเรียนตามมาตรา 22 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธ
ศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาไดเสนอเกี่ยวกับการศึกษาวา  การจัดการศึกษาตองถือวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ผูเรยีนมีความสํ าคัญท่ีสุดกระบวนการจัด
การศึกษาตองพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาต ิ และเต็มตามศักยภาพ (สํ านัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 2542) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  ในหลักสูตรภาษา
อังกฤษพุทธศักราช 2539  มุงพัฒนาความสามารถในการใชภาษาส่ือสารในสถานการณตางๆ โดย
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผู
เรียน โดยใชภาษาอังกฤษส่ือสารเนนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ทํ างานรวมกัน เปด
โอกาสใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือตางๆ ท่ีเปนภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง ดงันัน้ครคูวรสอนโดยเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากท่ีสุด
และในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหประสบความสํ าเร็จนั้นควรเอ้ือตอการรวมมือชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันและการมีปฏิสัมพันธกันโดยจัดในลักษณะกิจกรรมคูหรือกิจกรรมกลุมจะทํ าใหเกิดการ
เรียนรูอยางรวดเร็วและท่ัวถึง โดยเฉพาะในการสอนกับนักเรียนจํ านวนมากๆ ในแตละหองเรียน 
นอกจากนัน้การจัดกิจกรรมทางภาษาจะชวยทํ าใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานและมีความหมายตอ
พวกเขา ซ่ึงเปนการจูงใจการเรียนใหประสบความสํ าเร็จมากยิ่งขึ้นดังเชน เกม สถานการณจํ าลอง  
เพลง  การเลานิทาน  เปนตน

จากการศึกษาแนวคิดและความสํ าคัญดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาความสํ าคัญของการจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2539 ซ่ึงเปดโอกาสใหผูเรียนได
แสดงความสามารถไดอยางเต็มท่ีและสงเสริมการแสดงออกทางความคิดอยางอิสระและสรางสรรค 
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ทํ าใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางความรูไดดวยตนเองเปนการพัฒนาการเรียนรูภาษาท่ีสามารถใช
ภาษาในการส่ือสารไดอยางแทจริง และสงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารจะสงผลให     
ผูเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการสอนตามคูมือครูหรือไมเพียงใด   โดยผลการวิจัยครั้งนี้
จะเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสํ าหรับครูภาษาอังกฤษตอไป

วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

4 โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารกับการเรียนโดยใชคูมือครู
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษอาน-เขียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภท่ีเรียน  โดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารกับการสอนตามคู
มือครู

 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภท่ีมีตอกจิกรรมเพ่ือการส่ือสาร

ปญหาในการวิจัย
 1. นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภท่ีเรยีนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการ

ส่ือสารมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษอาน-เขียนสูงกวากลุมท่ีเรียนตามคูมือครูหรือไม
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภมีคะแนนพัฒนาการเรียน

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน โดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารสูงกวากลุมท่ีเรียนตามคูมือครหูรือไม
3. นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภมีความคิดเห็นตอการเรียนท่ี

ใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารท่ีผูวิจัยสรางขึ้นอยางไร

สมมติฐานการวิจัย
 1. นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการ

ส่ือสารมีผลสัมฤทธ์ิในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษสูงกวากลุมท่ีเรียนตามคูมือครู
 2. นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการ

ส่ือสารมีคะแนนพัฒนาการอาน-เขียนภาษาอังกฤษสูงกวากลุมท่ีเรียนตามคูมือครู
 3.  นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียน

ท่ีใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร
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ขอบเขตของการวิจัย
 ผูวจิยัไดก ําหนดขอบเขตของงานวิจัยไว  ดังนี้
 ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง 4/1, 4/2, และ4/3

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม จํ านวน 3 หองเรียน ซ่ึงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ     
อาน–เขียน (อ 025ก)  ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2545

 กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง 4/2 และ 4/3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อํ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ ํานวน 2 หองเรียน ทํ าการเลือกหอง
เรียนอยางเจาะจงโดยเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถใกลเคียงกัน จํ านวน 2 หองเรียนซ่ึงพิจารณา
จากคะแนนวชิาภาษาอังกฤษ อาน-เขียนในปการศึกษา 2544 จํ านวน 67 คน ไดแก หอง 4/2 และ 4/3
และจดักลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยวิธีสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับฉลากไดหองเรียน 4/3 เปน
กลุมทดลองมีนกัเรียนจํ านวน 32 คนและหอง 4/2 เปนกลุมควบคุมมีจ ํานวน 35 คน กลุมทดลองได
รับการสอนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารและกลุมควบคุมไดรับการเรียนสอนตามคูมือครู

ตวัแปรที่ศึกษา  แบงเปน  3  ตัวแปร  ดังนี้
1. ตัวแปรตน ไดแก วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงแบงออกเปนการสอนโดยใชกิจกรรม

เพ่ือการส่ือสารและการสอนตามคูมือครู
2. ตัวแปรตาม ไดแก

2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน
2.2 คะแนนพัฒนาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาน - เขียน
2.3 ความคดิเห็นท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาน–เขียน

3. ตัวแปรรวม  ไดแก
 คะแนนทดสอบกอนเรียน ( Pretest)

ขอตกลงเบื้องตน
  1. การวจิยัครั้งนี้ไมค ํานึงถึงความแตกตางดานเพศ อายุ สถานภาพของครอบครัวและ 

สถานภาพทางเศรษฐกิจของนักเรียน
2. ผูวิจัยทํ าการสอนกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมในสภาพหองเรียนและสภาพแวดลอม  

อ่ืนๆ ไมแตกตางกัน
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นยิามศัพทเฉพาะ
  1. กจิกรรมเพ่ือการส่ือสาร  หมายถึง  กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนนเปน

การใชภาษา (Use) ของผูเรียนมากกวาหลักหรือกฎเกณฑการใชภาษา (Usage) โดยมุงใหผูเรียนได
ใชภาษาเปนส่ือในการทํ ากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกํ าหนดไว กิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการ
ส่ือสารมีหลักรวมกัน โดยครูกํ าหนดสถานการณใหผูเรียนตองใชภาษาเพ่ือหาขอมูลท่ีตนเองขาดอยู 
หรอืเพ่ือแกปญหาอยางใดอยางหนึ่งเปนกิจกรรมคู (pair work) หรืองานกลุม (group  work) กไ็ด    
ผูเรียนแตละคนหรือแตละกลุมจะมีขอมูลเพียงสวนหนึ่งแลวคนอ่ืนหรือกลุมอ่ืนจะมีขอมูลอยูอีก
สวนหนึ่งและจะตองแลกเปล่ียนขอมูลท่ีตนมีอยูกับเพ่ือนหรือหาขอมูลซ่ึงกันและกันดวยการถาม
ตอบ จึงจะมีขอมูลครบถวน ไดแก  กจิกรรมระดมความคิดหาความหมายของค ําศัพท  กจิกรรม
คาดเดา โดยใชรูปภาพและบริบทจากเนื้อเรื่อง กิจกรรมเกมส เชน ปริศนาคํ าไขว (puzzle word)                
กจิกรรมการตอขอมูล กิจกรรมการอภิปรายกลุม กิจกรรมการถายโอนขอมูล กิจกรรมการแกปญหา
กจิกรรมบทบาทสมมติ (Finocchiaro and Broom 1973 : 141) จอหนสัน (Johnson  1982 : 163-172)  
และลิตเติลวูด (Littlewood 1983 : 20-21)

  2. การสอนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร   หมายถึง  การสอนโดยจัดกิจกรรมเพ่ือการ
ส่ือสารใหผูเรียนฝกการใชภาษาอยางมีความหมาย โดยเนนทักษะการอานและการเขียน ประกอบ
ไปดวยแผนการสอน 3 ขั้น  ของ สุมิตรา (2537 : 178-179 และเบิรน ( Byrne 1990 : 22-29 ) ซ่ึงสรุป
ไดดังนี้

ขัน้ท่ี 1  ขั้นน ําเสนอ (The Presentation  Stage)
ขัน้ท่ี 2  ขั้นฝกปฏิบัติ (The  practice  Stage)
ขัน้ท่ี 3  ขั้นผลิตภาษา (The  production  Stage)

  3. การสอนตามคูมือคร ู หมายถึง การสอนท่ีครูดํ าเนินการสอนตามแผนการสอนของ
ศึกษานเิทศก  กรมสามัญศึกษา ( 2534 : 7-15) ซ่ึงประกอบไปดวยแผนการสอน  9  ขั้น ดังนี้

  ขั้นท่ี 1  สรางความสนใจโดยการพูดสนทนาซักถามหรือใชรูปภาพหรือวัสดอุุปกรณ
ตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน

     ขัน้ท่ี 2   แจงจุดประสงคเปนการแจงใหนักเรียนทราบวา เม่ือนกัเรียนเรียนจบขั้นตอน
ในเนื้อหาแลวนักเรียนสามารถอานเรื่องเขาใจความหมายของเรื่องไดอยางถูกตอง
                      ขั้นท่ี 3  ทบทวนความรูเดิม โดยการใชคํ าถามหรืออุปกรณตาง ๆ เพ่ือทบทวนในเรื่อง  
ค ําศัพท  สํ านวน  โครงสรางไวยากรณ
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                        ขั้นท่ี 4 เสนอบทเรียนใหมครูเสนอบทเรียนใหม โดยการอานเรื่องใหนักเรียนฟง         
นักเรียนอานตามครูอธิบายความหมายของศัพท สํ านวน โครงสรางไวยากรณตางๆ โดยการใช
อุปกรณประกอบ เชน บัตรค ํา  รูปภาพ  ของจริง  ฯลฯ
                         ขัน้ท่ี 5  ใหแนวการเรียนรู โดยการใหนักเรียนอานออกเสียงดวยตัวเองครูคอยแกไข
จากนั้นใหนักเรียนตอบค ําถามท่ีครูก ําหนดให โดยคํ าถามท่ีใชจะเปนประเภท Yes/No Question  
หรือ Wh- Question

  ขั้นท่ี  6   ใหนกัเรียนอานเรื่องดวยตนเองและทํ าแบบฝกหัด
  ขัน้ท่ี  7  แจงผลการปฏิบัติโดยใหคํ าชมเชย เม่ือนักเรียนทํ างานไดถูกตองและแกไข

เม่ือนักเรียนทํ าผิด อธิบายเพ่ิมเติมเม่ือไมเขาใจ หรือมีปญหา
  ขั้นท่ี  8    ประมวลผลการเรียนรู  โดยสังเกตจากการอานและแบบฝกหัด
   ขัน้ท่ี 9   สงเสริมความแมนย ําและการถายโอน  โดยการใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัด 

เพ่ิมเติม
   4.  ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทดสอบดวย

แบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางขึ้นและไดผานการวิเคราะหระดับความยากงายและคาอํ านาจจ ําแนกแลว
   5.   คะแนนพัฒนาการ หมายถึง คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษอาน-เขียนของ

นักเรียนท่ีไดคะแนนสูงขึ้นจากคะแนนกอนการเรียน โดยพิจารณาจากความแตกตางระหวาง
คะแนนผลสัมฤทธ์ิและคะแนนกอนการเรียน

   6.   นกัเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 หอง 4/1, 4/2 และ 4/3 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อํ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน–เขียน (อ025ก) 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545

   7. แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง แบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ
สอนโดยกจิกรรมเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงแบงเปน 4 ดาน ไดแก เนื้อหากิจกรรมเพ่ือการส่ือสารส่ือและ
อุปกรณการสอนและประโยชนและการนํ าไปใชรวมจํ านวน 18 ขอ มีลักษณะเปนมาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับ  ตั้งแตมากท่ีสุด (5) ถึงนอยท่ีสุด (1)
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บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

            ในการวจิยัครัง้นี้   ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยดังตอไปนี้
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา  พุทธศักราช 2539
2. การสอนเพ่ือการส่ือสาร

2.1 แนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
2.2 ความหมายการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
2.3 ลักษณะกิจกรรมท่ีดี
2.4 แนวการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
2.5 ขัน้ตอนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
2.6 บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

3. การอาน
3.1 ความหมาย
3.2 ลักษณะของการอาน
3.3 องคประกอบท่ีชวยใหการอานมีประสิทธิภาพ
3.4 การสอนทักษะอาน
3.5 กจิกรรมการสอนอานเพ่ือการส่ือสาร

4. การเขียน
4.1 ความหมาย
4.2 ลักษณะของการเขียน
4.3 แนวคดิพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียน
4.4 องคประกอบในการสอนทักษะเขียน
4.5 กจิกรรมการสอนเขียน
4.6 จดุประสงคของการสอนทักษะเขียน

5. ความสัมพันธระหวางการอานและการเขียน
6. การวัดและประเมินผลการอานและการเขียน
7.   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
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1. หลกัสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2539
                ปจจุบันกระทรวงศึกษาไดพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษท้ังในระดับ 
ประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย หลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาเพ่ือการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถน ําภาษาท่ีเรียนไปใชประโยชนในชีวิต
ประจ ําวันเพ่ือการติดตอส่ือสารไดอยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับวัฒนธรรม มีความรู
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษท้ังดานการฟง พูด อาน เขียน อยางเพียงพอท่ีจะนํ าไปใช
ประโยชนในการศึกษาตอในระดับสูงหรือการประกอบอาชีพมีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษซ่ึงจะเห็น
ประโยชนและคุณคาของภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพ มีความรูและ
ความเขาใจเรื่องราวและวัฒนธรรมของชนชาติท่ีพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม มีความรูความเขาใจ
เรื่องราว มีวฒันธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก พัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพ่ือถาย
ทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 กํ าหนดใหรายวิชาภาษาอังกฤษเปนรายวิชา
บังคับตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของคนไทยและพยายามท่ีจะปรับปรุงใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง
โดยมุงเนนระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียนเปนสํ าคัญหลักสูตรนี้จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถของตนเต็มตามศักยภาพความถนัดและความสนใจอยางแทจริง โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาไดตระหนักในความสํ าคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเพ่ือให
สอดคลองกับหลักการ จุดมุงหมายและจุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศซ่ึงไดก ําหนด
รายวิชาภาษาอังกฤษใหนักเรียนทุกระดับช้ันไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องทุกภาคเรียน  
โดยใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนมัธยมแตละโรงเรียนท่ีจะเลือกเปดสอนรายวิชาใดก็ไดท่ีระบุไว
ในหลักสูตรกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

   ในดานการจัดการเรียนการสอนเนนการสรางภาษาท่ีหลากหลายและสงเสริม           
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน โดยการปฏิบัติกิจกรรมเปนคู 
กลุมหรอืเดีย่ว เนนใหผูเรียนมีความสามารถในเชิงวิเคราะหวิจารณมากขึ้นเพ่ือใหผูเรียนไดใชภาษา
อังกฤษในบรรยากาศการเรียนท่ีมีการปฏิบัติโครงงานรวมกันหรือการปฏิบัติกิจกรรมในสถาน
การณจํ าลองหรือในสถานการณจริง โดยนํ าส่ือท่ีเหมาะสมสอดคลองครอบคลุมจุดประสงคและ
เนื้อหาท้ังส่ือท่ีพบเห็นในชีวิตจริงและส่ือเทคโนโลยีทันสมัยท่ีนาสนใจมาชวยใหเกิดการเรียนรูท่ี
สนุกสนานและรวดเร็วขึ้นมีการสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองจากส่ือ
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เอกสารอางอิงตางๆท่ีเปนภาษาอังกฤษจนเปนนิสัย ซ่ึงจะชวยพัฒนาวิธีการเรียนโดยใชภาษา
อังกฤษในการศึกษาคนควาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 นอกจากนี้ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ยังไดก ําหนดหลักสูตรการสอน
รายวชิาภาษาอังกฤษแบบเขม (English for English Concentration) ใหเปนวิชาเลือกเสรีในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษและกลุม
พัฒนาประสบการณรายวิชาเลือกของท้ัง 2 กลุม เปนวิชาท่ีจบเบ็ดเสร็จในแตละรายวิชาไมตองเรียน
ตอเนื่อง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภสอน
วชิาภาษาอังกฤษ อานเขียน (อ025ก) เปนวิชาเลือกเสรีใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงในราย
วิชาอังกฤษอานเขียน มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษจากส่ือท่ีหลาก
หลาย สอดคลองกับเหตุการณทางสังคมตามความสนใจและความตองการของผูเรียนสามารถอาน
วเิคราะหสรุปและนํ าเสนอความรูใหมเปนภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง   โดยมุงเนนพัฒนาการเรียนรูอยาง
อิสระ

จากหลักสูตรการสอนวิชาภาษาอังกฤษสํ าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดังกลาวจะ
เนนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง จากส่ือเอกสาร      
อางอิงตางๆ อยางอิสระจนเปนกิจนิสัย ซ่ึงเปนวิธีหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาวิธีการเรียนโดยใชภาษา
อังกฤษในการศึกษาคนควาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
 2.1  แนวคดิเกี่ยวกับการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในระยะเวลาท่ีผานมาจะเห็นไดวานักภาษา

ศาสตรและครูผูสอนภาษาไดพยายามศึกษาและคนควาหาวิธีการสอนตางๆ เพ่ือน ํามาใชในการสอน
หรอืปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    ประมาณป ค.ศ. 1970  การสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารเริ่มไดรับ
ความนิยมในประเทศอังกฤษ เนื่องจากเปนแนวการสอนท่ีเนนความหมายมากกวารูปแบบหรือ
โครงสรางทางภาษา รูปแบบหรือโครงสรางของภาษาเปนเพียงเครื่องมือท่ีชวยใหผูพูดสามารถส่ือ
หนาท่ีของภาษาไดตามตองการ  ฮาลลิเดย (อางถึงในวิสาข  จัติวัตร 2541:48) กลาววาภาษามีหนาท่ี
ตางๆ เชน ใชในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ใชแสดงความรูสึกของตนเอง ใชเพ่ือใหขอมูลตางๆ หรือ
ใชเพ่ือสรางจินตนาการ เปนตน
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 2.2  ความหมายของการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
                  นักภาษาศาสตรหลายทานใหความหมายการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารซ่ึงสามารถ
ประมวลคํ าอธิบายบางสวนไดดังนี้

 ไฮมส (Hymes1979:4) ไดใหความหมายของการส่ือสารไววาคือ ความสามารถในการ
ใชภาษาหรือตีความภาษาไดถูกตองเหมาะสมเม่ือมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมและ
สามารถท่ีจะรูไดวาเม่ือใดควรจะพูด และควรจะพูดอะไรกับใคร  ท่ีไหน ในลักษณะอยางใด

 ลิตเตลิวูด (Littlewood1981:17) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
โดยเนนเรื่องหนาท่ีของภาษามากกวารูปแบบของการเรียนภาษา ซ่ึงไมไดเรียนแตเฉพาะกฎเกณฑ
ไวยากรณเทานั้น แตผูเรยีนจะตองมีความสามารถในการท่ีจะส่ือความหมายใหผูอ่ืนฟงเขาใจได

 ฟนอคเชียโร (Finocchiaro1982)  ไดใหความหมายวา การสอนการใชภาษาเพ่ือการ
ส่ือสารเปนการท่ีเนนการพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร ซ่ึงรวมถึงความเหมาะสมและการยอม
รบัการใช  และสถานการณทางสังคมท่ีใชภาษานั้นอยู

 ฮาลลิเดย (Halliday quoted in Johnson1982) ไดกลาวถึงอีกแงมุมหนึ่งของการสอน
ภาษาเพ่ือการส่ือสารคือเรื่องหนาท่ีของภาษา (Function) วาหมายถึง การรวมเอาหัวขอท่ีเหมือนกัน
เขาไวตามหนาท่ีของมันในรูปของหนวยตาง ๆ เชน การทักทาย  การขอรอง  การเชิญ ฯลฯ
                สรุปไดวาการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารเนนถึงการใชภาษา 
(Use) ของผูเรียนมากกวาหลักหรือกฎเกณฑการใชภาษา (Usage) และใหความสํ าคัญกับความคลอง
แคลวในการใชภาษาแตมิไดหมายความวาจะละเลยความถูกตอง ดังนั้นการเรียนการสอนแนวนี้จึง
เนนกิจกรรมเพ่ือการฝกการใชภาษาท่ีใกลเคียงสถานการณจริงใหมากท่ีสุด โดยการฝกในลักษณะ
ทักษะสัมพันธหรือทักษะรวม   โดยผูสอนเปนผูนํ ามาใหผูเรียนฝก  เชน  สรางสถานการณใหผูเรียน
ไดสนทนาโตตอบกันในลักษณะตางๆ เชน  เปนคู  เปนกลุม 2 หรือ 3 คน  กลุมยอยและกลุมใหญ

 จดุมุงหมายของแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารท่ีสํ าคัญ คือ สรางความสามารถในการ
ส่ือสาร (Communicative  Competence)  ซ่ึงแบงออกเปน  4  ดาน ดังนี้ (Savignon1983:36 – 38)

 1.  ความสามารถดานกฎเกณฑและโครงสรางของภาษา (Linguistic or Grammatical  
Competence)  คอืความสามารถท่ีเกี่ยวกับศัพท  หนวยคํ า  โครงสราง หรือไวยากรณและการออก
เสียง ผูท่ีเรียนภาษาควรนํ าความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑและโครงสรางภาษาไปใชในการพูดติดตอ      
ส่ือสารได
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 2. ความสามารถดานภาษาศาสตรเชิงสังคม (Sociolinguistic Competence) คือความ
สามารถในการใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมตามกฎเกณฑทางสังคมและวัฒนธรรม  เชน รูวาควรพูด
อยางไรในสถานการณอยางไร โดยคํ านึงถึงบทบาทของตนเองและผูรวมสนทนา จดุประสงคของ
การปฏิสัมพันธตลอดจนกฎเกณฑท่ีเปนท่ียอมรับในสังคมนั้น

 3. ความสามารถดานความสัมพันธของขอความ (Discourse Competence) คือความ
สามารถในการวิเคราะหตีความ  ความสัมพันธระหวางประโยคตางๆ สามารถเช่ือมโยงความหมาย
และโครงสรางไวยากรณเพ่ือพูดหรือเขียนส่ิงตาง ๆ ท่ีตอเนื่องและมีความหมายท่ีสัมพันธกัน  เชน  
การเลาเรื่อง  การเขียนจดหมายธุรกิจ  หรือวิธีการทํ าส่ิงตาง ๆ เปนตน

  4. ความสามารถดานการใชกลวิธีในการส่ือความหมาย (Strategic Competence) คือ 
ความสามารถในการใชกลวิธีตางๆ เชน การถอดความ  การพูดซ้ํ า  การพูดออมๆ หรือ การเดาเพ่ือ
ชวยในการส่ือความหมาย เม่ือเกิดความไมเขาใจในการส่ือสารหรือไมสามารถส่ือสารใหอีกฝาย
หนึ่งเขาใจได

 จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา การท่ีจะมีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้น 
หมายถึง การมีความสามารถท้ังทางดานกฎเกณฑไวยากรณของภาษาและความสามารถในการใช
ภาษาในการส่ือความหมายและถูกตองตามสถานการณในการใชภาษา จํ าเปนตองอาศัยความ
สามารถ 4 ดานคือ ความสามารถทางดานกฎเกณฑและโครงสรางของภาษา  ความสามารถดาน
ภาษาศาสตรเชิงสังคม  ความสามารถดานความสัมพันธของขอความ  ความสามารถดานการใช
กลวิธีในการส่ือความหมาย

 2.3  ลกัษณะของกิจกรรมทีด่ี
 สํ าอางค  หิรญับูรณะ  ฟนซ และคณะ  ไดสรุปลักษณะของกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารไวดัง

ตอไปนี ้(สํ าอางคและคณะ 2529 : 32-45)
1. กจิกรรมควรมีความหลากหมาย (Variety) เพ่ือใหผูเรียนไดฝกฝนการใชภาษาไดกวาง

ขวางและไมเบ่ือหนาย กิจกรรมจึงควรมีหลายรูปแบบ (Format) เชน เติมค ํา จับคู เลือกค ําตอบจาก
ตวัเลือก เปนตน และควรเปนกิจกรรมท่ีใหในลักษณะของงาน (Task) ท่ีผูเรียนทํ าแลวจะบรรลุจุด
มุงหมายในการส่ือความหมาย  การใชภาษาในกิจกรรมนั้นเปรียบเหมือนสภาพท่ีจะใหผูเรียนไดไป
ถึงจดุหมายของการทํ างานเทานั้นการจัดกิจกรรมลักษณะนี้จะชวยใหผูเรียนเกิดความคลองแคลวใน
การใชภาษาเพราะผูเรียนจะมุงความสนใจไปท่ีงานไมใชท่ีตัวภาษา  การใชภาษาจึงดูเปนธรรมชาติ
สมจริง

2. กจิกรรมควรสงเสริมการใชทักษะสัมพันธความหมายหรือในการมีปฏิสัมพันธ เชน 
ฟงกับพูด คือ เม่ือฟงผูอ่ืนแลวก็พูดตอบ  หรืออานกับเขียน เชน อานจดหมายแลวเขียนตอบ  เปนตน
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3. กจิกรรมควรใหผูเรียนไดมีบทบาทในการเรียนมากกวาผูสอน
นอกจากนี้ ซาวิยอน (Savignon1983 : 2-9) ไดกลาววากิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถ

ในการส่ือสารควรเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาจริงๆ ในสถานการณท่ีเปนจริง
และเปนธรรมชาติ เชน การใชบทบาทสมมุติ  การอภิปราย  การเลนเกมส    เปนวิธีหนึ่งท่ีจะทํ าให
ผูเรยีนไดมีสวนรวมและใชภาษาจริงในช้ันเรียน แตกิจกรรมทุกกิจกรรมมิใชวาจะเหมาะกับนักเรียน
ทุกคนนกัเรียนบางคนท่ีมีความสามารถในการแสดงจะชอบแสดงบทบาทสมมต ิ ครูจะตองสงเสริม
และเปดโอกาสใหผูเรียนสรางบทบาทตัวละครดวยตนเอง นักเรียนบางคนอาจชอบการอภิปราย
กลุมเล็กๆ ไมตองการถูกบังคับใหพูด การจัดกิจกรรมควรจัดใหสอดคลองกับความแตกตางระหวาง
บุคคลมากท่ีสุด

 2.4 แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวส่ือสาร ฟนอคเชียโรและบรูม 
(Finocchiaro and Broom1973 : 141) ไดเสนอการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสารไว ดังนี้

1. วางแผนในการจัดประสบการณการเรียนการสอนแกนักเรียนอยางรอบคอบ
2. วางแผนการจัดสถานการณและการใชอุปกรณ เพ่ือชวยใหผูเรียนเขาใจความ

หมายของเรื่องท่ีนํ ามาเสนอใหม
3. จดับทเรียนแตละบทใหมีการฝก เพ่ือใหเปนนิสัยสํ าหรับการฝกใชอยางมีความ

หมายโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร
4. ควรใชภาษาท่ีเห็นวาจะชวยใหนักเรียนเขาใจขอมูลท่ีสํ าคัญไดชัดเจน
5. รูวธีิการฝกนักเรียนพรอมกันท้ังช้ันเปนกลุมและเปนรายบุคคล
6. มีความชํ านาญในการสอน
7. จดัหาบทเรียนท่ีหลายรูปแบบ  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร
8. จดัเตรยีมอุปกรณ เพ่ือความคลองตัวในการจัดกิจกรรมในหองเรียน
9. ทราบถึงลํ าดับการจัดกิจกรรม
10.  จดัเตรียมบทเรียนสํ าหรับอาน
11.  จดักิจกรรมสํ าหรับเขียน
12. สงเสริมใหนักเรียนเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษาจากการจัดกิจกรรมและ

บทสนทนา
13. ภาคภมิูใจในชาติของตนเองขณะท่ีเรียนรูวัฒนธรรมจากเจาของภาษา
14. เลือกโสตทัศนูปกรณอยางมีประสิทธิภาพ
15. จัดใหมีการประเมินผลเพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนและประสิทธ์ิภาพ

ในการสอนของครู
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 มอรโรว (Morrow1981:59-66) กลาวถึงหลักการในการจัดการเรียนการสอนท่ีสํ าคัญไว  
5  หลักการคือ
                 1.  ผูเรียนตองรูวาตนกํ าลังทํ าอะไร เพ่ืออะไร (Knowing what you are doing)  รูถึง
จดุหมายของการเรียนวาเรียนแลวนํ าไปใชประโยชนอยางไรในการส่ือสาร
                  2. สวนรวมท้ังหมดของภาษาสํ าคัญกวาสวนยอยๆ หลายสวนรวมกัน (The whole is 
more than the sum of the parts)  หมายความวา   การส่ือสารกันนั้นส่ิงท่ีสํ าคัญท่ีสุด   คือ    ความ
เขาใจในการใชภาษาในสถานการณท่ีเปนจริง   ไมใชค ํานึงถึงแตเพียงรูปแบบท่ีถูกตองของประโยค
เทานัน้  ท้ังนี้เพราะรูปแบบ (Form) กับหนาท่ีของภาษา (Function) ไมจ ําเปนจะตองตรงกันเสมอไป
                  3. กระบวนการส่ือสารมีความสํ าคัญเทาเทียมกันกับรูปแบบของภาษา (The processes 
are as important as the form)

ในการพัฒนาความสามารถในการส่ือสารของผูเรียนควรตองมีการสรางสถานการณให
ใกลเคียงกับการส่ือสาร   โดยตองคํ านึงถึงรูปแบบของการส่ือสารดังตอไปนี้

3.1  การเกดิชองวางทางดานขอมูล (Information Gap) ในชีวิตประจํ าวันนั้น
การส่ือสารจะเกิดไดตอเม่ือฝายหนึ่งทราบขอมูล แตอีกฝายหนึ่งไมทราบและตองการจะทราบขอมูล
จึงมีการส่ือสารขึ้น ดังนั้นในการเรียนการสอนในหองเรียนครูควรจะสรางสถานการณท่ีเปนจริง
เพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียนไดใชภาษาเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล

3.2  การเลือก (Choice) ในการส่ือสารจริงนั้นผูพูดสามารถจะเลือกไดวาควร
จะพูดอะไรตามความคิดเห็นของตน  และจะใชรูปแบบภาษาอยางไร  ดังนั้นในการฝกภาษาในหอง
เรยีนครคูวรจดักิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกใชภาษาตามความตองการของตนเองดวย

3.3  ขอมูลปอนกลับ (Feedback) ในการส่ือสารนั้นผูพูดจะมีจุดมุงหมายไวใน
ใจแลววาคนตองการอะไร ถาอีกฝายหนึ่งพูดโตตอบมาตรงกับความตองการหรือจุดมุงหมายของ
ผูพูดก็แสดงวาการส่ือสารนั้นประสบผลสํ าเร็จ

     4.  การเรยีนรูเกิดจากการปฏิบัติ (To learn it, do it) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือมีการ
ปฏิบัตจิรงิ ดงันัน้ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดโดยการไดฝกกิจกรรมตามการส่ือสารตามท่ีครูไดจัดขึ้น

     5.   ส่ิงผิดพลาดท้ังหลายมิใชส่ิงผิดเสมอไป (Mistakes are not always a  mistake)  การ
ใชภาษาไมถูกตองไมเปนความผิดรายแรง แตจะเปนสวนหนึ่งในการเรียนรูความผิดนั้นจะเปน
อุปสรรคในการส่ือสาร ครูไมควรจะต ําหนิการใชภาษาผิดของผูเรียนในทันทีเพราะผูเรียนจะขาด
ความเช่ือม่ัน

 จอหนสัน(Johnson1982:163–172) ไดกลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือ
การส่ือสารไว  5  ประการ ดังนี้
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1. การทํ าความเขาใจและถายทอดขอมูลนั้นใหอยูในรูปแบบอ่ืนได(The Information  
Transfer Principle) คอื กจิกรรมท่ีผูเรียนตองทํ าความเขาใจขอมูลแลวถายทอดขอมูลใหอยูใน
รปูแบบอ่ืน  เชน ใหนักเรียนอานขอมูลจากจดหมาย  แลวนํ าขอมูลมากรอกลงในใบสมัคร  หรือฟง  
ขอความหรือบทสนทนาแลวน ําขอมูลท่ีฟงมากรอกในแบบฟอรม ตาราง กราฟหรือแผนภูมิ เปนตน

2. การหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณ (The Information Gap Principle)  
เปนหลักการการถายทอดขอมูลจากบุคคลท่ี 1 ท่ีทราบขอมูลไปยังบุคคลท่ี 2 ท่ีไมทราบขอมูลโดย
ผานการพูดหรือการเขียน  โดยสามารถพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนของผูเรียนได  เนื่องจาก
นกัเรยีนคนท่ีสองไมทราบขอมูลของคนแรก แตเม่ือไดฟงขอมูลจากคนแรกพูดก็จะสามารถตอบได
ทันที ซ่ึงเปนการพัฒนาความคลองแคลวในการใชภาษาของผูเรียนได

3.  การน ําขอมูลมาเรียบเรียงใหสมบูรณ  (The Jigsaw Principle)  เปนการท่ีผูเรียนจะได
ทํ ากจิกรรมการเรียนท่ีแตกตางกัน   โดยทํ าภาระงานบางสวนแลวนํ ามารวมกันหรือตอกัน เพ่ือให
ไดภาระงานท่ีสมบูรณ  เชนนักเรียนคนท่ี 1 อานจดหมายสมัครงานฉบับท่ี 1 แลวนํ ามา กรอกลงใน
ใบสมัครฉบับแรก สวนนักเรียนคนท่ี 2 อานจดหมายสมัครงานฉบับท่ี 2 แลวกรอกลงในใบสมัคร
ฉบับท่ี 2 หลังจากนั้นนักเรียนท้ังสองคนแลกเปล่ียนใบสมัครกัน  นักเรียนคนท่ี 1 อานจดหมายฉบับ
ท่ี 2  สวนคนท่ี 2 อานฉบับท่ี1 แลวนํ าขอมูลท่ีอานน ําไปเขียนจดหมายสมัครงาน

4. การท่ีกํ าหนดใหนักเรียนนํ าขอมูลท่ีไดรับไปใชในกิจกรรมตอไป (The Task  
Dependency  Principle)  เปนกจิกรรมท่ีนักเรียนตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันและนักเรียนแตละคน
จะตองทํ างานท่ีตนเองไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุด เพ่ือจะไดรับขอมูลหรือใหขอมูลท่ีถูกตองท่ีสุด
และนํ าไปใชในกิจกรรมตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (The Correction for Content Principle)
นกัเรยีนสามารถเขาใจขอมูล  ซ่ึงอาจตรวจสอบไดโดยตัวนักเรียนท่ีทํ ากิจกรรมเอง  ความสํ าเร็จของ
กิจกรรมนี้ขึ้นอยูกับการท่ีนักเรียนสามารถใชภาษาในการส่ือสารเพ่ือถายทอดขอมูลไดถูกตอง แต
นกัเรยีนใชไวยากรณผิดครูควรแกไข  ในกรณีท่ีชวยสรางประสิทธิภาพในการส่ือสารเทานั้น

 ลิตเติลวูด (Littlewood 1983 : 20 - 21) นกัภาษาศาสตรท่ีใหแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ        
กจิกรรมเพ่ือการส่ือสาร เปน  2  ลักษณะดวยกัน  คือ

 1. กจิกรรมการส่ือสารตามหนาที่ (Function Communication Activities)  เปนกิจกรรม
ท่ีมุงใหผูเรียนใชภาษาเปนส่ือในการทํ ากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกํ าหนดไว โดยผูเรียนไดใช
ภาษาเพ่ือท่ีจะส่ือความหมายใหผูอ่ืนทราบอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเนนหนาท่ีของภาษา
เปนสํ าคัญในการทํ ากิจกรรมประเภทนี้ผูเรียนไมจํ าเปนตองใชภาษาท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณ
หรอืเหมาะสมกับสถานการณเสมอไป ความสํ าเร็จในการทํ ากิจกรรมจะวัดจากการท่ีผูเรียนสามารถ
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ใชภาษาเพ่ือการส่ือสารตามหนาท่ีอาจจัดไดหลายแบบ แตมีหลักการรวมกันคือ ครูตองกํ าหนด
สถานการณใหผูเรียนตองใชภาษาเพ่ือหาขอมูลท่ีตนเองขาดอยูหรือเพ่ือแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง 
กจิกรรมแบบนี้อาจเปนงานคู (Pair Work) หรืองานกลุม (Group Work) ก็ได   ผูเรียนแตละคนหรือ
แตละกลุมจะมีขอมูลเพียงสวนหนึ่งแลวคนหรือกลุมอ่ืนจะมีขอมูลอยูอีกสวนหนึ่งและจะตองแลก
เปล่ียนขอมูลท่ีตนมีอยูกับเพ่ือนหรือหาขอมูลซ่ึงกันและกันดวยการถามตอบ จึงจะมีขอมูลครบถวน  
ตวัอยางกิจกรรมประเภทนี้ ไดแก

1.1 กจิกรรมการหาความแตกตางของรูปภาพ โดยท่ีนักเรียนแบงเปนคูๆ นักเรียนคน
ท่ี 1 และคนท่ี 2 จะไดรูปภาพท่ีคลายคลึงกันแตรายละเอียดตางกัน  นักเรียนตองไมใหเพ่ือนเห็น
ภาพของตน  แตตองตั้งคํ าถามเพ่ือทราบขอมูลจากเพ่ือนและน ํามาเปรียบเทียบกับรูปภาพของตนจน
กวาจะหาความแตกตางของรูปภาพได

1.2  กจิกรรมใชรูปภาพ เปนกิจกรรมคู  โดยนักเรียนคนท่ี 1 มีภาพตางๆ เชน รูปคน  
สามเหล่ียม ภาพทิวทัศน  ภาพสัตว เปนตน  แลวจะตองบรรยายภาพท่ีเขามีอยูใหนักเรียนคนท่ี 1 ฟง  
นกัเรียนคนท่ี 2  จะตองวาดภาพตามคํ าบรรยาย

1.3 การเรียงลํ าดับกิจกรรมนี้อาจจะเลนเปนคูหรือเปนกลุมก็ได นักเรียนคนแรกมี   
รูปภาพท่ีเรียงลํ าดับตามเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น นักเรียนคนท่ีสองมีรูปภาพเชนเดียวกับคนแรกแตจะถูก
ตดัออกไมเรียงลํ าดับเหตุการณ  นักเรียนคนแรกจะตองเลาเรื่องราวตามภาพใหคนท่ีสองฟงเพ่ือเรียง
ลํ าดับใหถูกตอง  โดยไมใหคนท่ีสองดูภาพ

1.4 การหาขอมูลท่ีขาดหายไป โดยใชแบบสอบถามครูจะแจกแบบสอบถามให        
นกัเรยีนไปสัมภาษณเพ่ือนๆ ในช้ันเรียน  เพ่ือกรอกขอมูลลงในแบบสอบถามใหสมบูรณ

      1.5   การหาขอมูลมาแกปญหากิจกรรมนี้จะเปนการแลกเปล่ียนขอมูลกันและรวบรวม
น ําขอมูลมาแกปญหา  เชน ถามขอมูลจากบุคคลตาง ๆ เพ่ือหาตัวคนราย  เปนตน
                 2. กจิกรรมการใชภาษาเพ่ือปฏิสัมพันธในสังคม (Social Interactive Activities) เปน   
กิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายคลายกับกิจกรรมประเภทแรก ในแงท่ีมุงใหผูเรียนใชภาษาเปนการส่ือสาร
ในการทํ ากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกํ าหนดไว แตกิจกรรมประเภทนี้จะกํ าหนดสถานการณ
และบทบาทของผูเรียนจะไดฝกฝนการใชภาษาเพ่ือส่ือสารใหเปนท่ีเขาใจกันแลวผูเรียนตองเลือกใช
ภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับสถานการณและบทบาทของตนเองดวย โดยครูจะสมมติสถานการณ
ทางสังคมขึ้นใหเหมือนกับสังคมในชีวิตจริงและกิจกรรมท่ีดีเหมาะสมจะชวยกระตุนใหนักเรียน
สามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดเหมาะสมกันสภาพสังคมคือ การแสดงบทบาทสมมต ิ (Role 
Play) สถานการณจํ าลอง (Simulation) หรอืกจิกรรมการละคร (Acting) ซ่ึงนักเรียนอาจตองสวม 
บทบาทเปนบุคคลอ่ืนหรือสมมติวานักเรียนอยูในสถานการณนอกช้ันเรียน การท่ีนักเรียนไดสวม
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บทบาทเปนบุคคลอ่ืนบางหรือไดสมมติอยูในสถานการณนอกช้ันเรียนจะทํ าใหนักเรียนไดมีโอกาส
ฝกการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารในลักษณะท่ีใกลเคียงกับชีวิตจริงมากท่ีสุด

 กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวาหลักการจัดกิจกรรมในการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารท่ีกลาว
มาขางตน ครูผูสอนสามารถท่ีจะนํ าหลักการใดหลักการหนึ่งไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟง  พูด  อาน  เขียน  แตควรสอนในรูปทักษะสัมพันธ คือ มีกิจกรรมท่ีตอง
อาศัยทักษะมากกวาหนึ่งทักษะและมีความสัมพันธกันระหวางทักษะตางๆ เพ่ือท่ีจะใหผูเรียนไดมี
โอกาสส่ือสารกันอยางแทจริงและเพ่ือใหกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค

  2.5  ขัน้ตอนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535 : 112-
115) ไดเสนอขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารได 3  ขั้น  ดังนี้

1. ขัน้เสนอเนือ้หา (Presentation  or  introducing  new  language)
           ครนู ําเขาสูเนื้อหา (Lead – in) โดยในขั้นนี้ครูเสนอบริบทหรือสถานการณแกนัก

เรยีนกอนโดยใชรูปภาพ  การเลาเรื่องใหฟง ฯลฯ  จากนั้นจึงเสนอเนื้อหาทางภาษาแกนักเรียน   โดย
ใหนักเรียนฟงหรืออาน  ในดานเนื้อหาท่ีเสนอควรเปนเนื้อหาท่ีมีบริบทหรือสถานการณก ํากับอยู
ดวย   ซ่ึงอาจเปนเรื่องราวหรือบทสนทนา  แตไมควรเปนประโยคเดี่ยว ๆ และเนื้อหานอกจากจะมี
ค ําศัพท  และรูปแบบภาษาท่ีตองการน ํามาสอนแลวก็ควรจะมีค ําศัพทหรือรูปแบบภาษาท่ีนักเรียน
เคยเรยีนรูมาบางแลวเพ่ือชวยใหสามารถเขาใจเรื่องราวท่ีฟงหรืออานไดบาง  จากนั้นครูจะดึงความ
สนใจ (Elicitation) โดยตรวจสอบดูวานักเรียนเขาใจเรื่องท่ีฟงหรืออานเพียงใด  เชน   ถามค ําถามให       
นกัเรยีนตอบหรือกระตุนใหนักเรียนพูด ถานักเรียนตอบไดหรือสามารถใชภาษาไดก็ไมจ ําเปนตอง
เสียเวลากับการเสนอเนื้อหามากนัก  ท้ังนี้เพราะนักเรียนอาจเคยเรียนรูเนื้อหาดังกลาวมาบางแลว  
แตถานักเรียนตอบไดนอยหรือไมไดเลย  ครูตองตระหนักวาจ ําเปนตองสอนหรืออธิบาย และแสดง
ใหนกัเรียนเห็นวาเนื้อหาภาษานั้นมีรูปแบบ  วิธีการใชและมีความหมายอยางไรและถาจ ําเปนอาจใช
ภาษาแมในการอธิบายก็ได

2. ขัน้การฝก (Practice / Controlled  Practice)
                           ขัน้การฝกเปนขั้นตอนท่ีใหนักเรียนฝกใชภาษาท่ีเพ่ิงเรียนรูใหมในลักษณะของการ
ฝกแบบควบคุม  (Controlled Practice)    โดยมีครเูปนผูน ําในการฝกโดยท่ัวไปการฝกในขั้นนี้มีจุด
มุงหมายใหนักเรียนจดจํ ารูปแบบของภาษาได จึงเนนท่ีความถูกตองของภาษาเปนหลัก     แตก็มีจุด
มุงหมายใหนักเรียนไดทํ าความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใชรูปแบบภาษานั้นๆ ดวยเชน
กนั  การฝกแบบควบคุมนี้ในขั้นเริ่มแรกมักใชวิธีการฝกแบบกลไก (Mechanical drill)  หรือบางครั้ง
เรยีกวาการฝกซ้ํ าๆ (Repetition drill) คือ เปนการใหนักเรียนฝกซ้ํ าๆ ตามตัวอยางจนกระท่ังสามารถ
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จดจ ําและใชรูปแบบภาษานั้นได  แตยังไมเนนในดานความหมาย  ดังนั้นในการฝกแบบนี้นักเรียน
อาจจะเขาใจความหมายของรูปแบบภาษาท่ีใชในการฝกก็ได

3. ขัน้การใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Production / Free  Practice)
ขั้นนี้สํ าคัญมากเพราะเปนขั้นท่ีเปนตัวกลางเช่ือมโยงระหวางการเรียนรูภาษาใน

ช้ันเรียนกับการนํ าภาษาไปใชจริงนอกช้ันเรียน ผูเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดเองโดย
อิสระ  วธีิการฝกจะฝกในรูปแบบการทํ ากิจกรรมตาง ๆ ท่ีผูสอนเปนคนกํ าหนด

 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารไดแบงขั้นตอนในการสอนเปน  4  ขั้นตอน  (Scott  
1981 : 70)  ดังนี้

1. การตั้งจุดประสงค (Setting Objective) เปนการตั้งจุดประสงคปลายทางและจุด
ประสงคนํ าทาง

2. การดํ าเนินการสอน (Presentation) เปนขั้นท่ีผูสอนจะตองใหความชัดเจนและความ
กระจางในเรื่องท่ีสอน

3. การฝก (Practice) เปนการฝกตัวภาษาท่ีสอนไปแลวในขั้นท่ีสองอาจฝกเปนรายบุคคล
หรือเปนกลุม

4. การถายโอน (Transfer) เปนการเลือกฝกการใชภาษา ผูเรียนอาจมีปฏิสัมพันธ 
(Interaction) ซ่ึงกนัและกันโดยใชภาษาท่ีเรียนมาแลวอยางเสรี เชน การแสดงบทบาทสมมติหรือ
เลนเกมตางๆ เพ่ือเปดโอกาสใหใชภาษาส่ือสารไดเต็มท่ีหรืออาจจัดใหผูเรียนนํ าภาษาไปใชใน
สถานการณตางๆ

   เบิรน(Byrne1990 : 22-90) ไดเสนอขั้นตอนการสอนภาษาเพ่ือส่ือสาร โดยแบงออกเปน  
3  ขัน้ดังนี้

1. ขัน้น ําเสนอเนื้อหา (Presentation Stage) เปนขั้นตอนท่ีครูจะตองใหความรูทางภาษาซ่ึง
ผูเรยีนจํ าเปนตองใชเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางดานภาษา ซ่ึงในการนํ าเสนอเนื้อหานี้ครูตองเสนอใน
รปูของบริบทการใชภาษาตางๆ เชน ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่อง  บทสนทนาและใหนักเรียนสังเกต 
ตลอดจนสรุปกฎเกณฑการใชภาษาจากเนื้อเรื่องหรือบทสนทนานั้นๆ อยางไรก็ตาม ขั้นตอนนี้ไม
ควรใชเวลามาก เพราะการนํ าเสนอความรูในตัวภาษาเปนเพียงสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  
เปาหมายสํ าคัญอยูทักษะในการใชภาษา อยางไรก็ตามครูควรสอนใหผูเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหา
เปนอยางด ี เพราะผูเรียนจะตองนํ าความรูนี้ไปใชในการฝกขั้นตอไป

2. ขัน้การฝกฝน  (Practice Stage)  หลังจากท่ีครูไดน ําเสนอเนื้อหาในรูปของบริบทแลว
ครคูวรจะใหโอกาสผูเรียนไดฝกใชภาษาการฝกในขั้นนี้จัดเปนการฝกแบบควบคุมโดยครูอาจให
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นกัเรยีนฝกออกเสียงตามท้ังช้ัน การฝกแบบกลไก การฝกดวยตารางเทียบแทน การฝกแบบเปล่ียน
โครงสรางประโยค การฝกท่ีกลาวมาเปนเพียงแตใหผูเรียนจํ ากฎเกณฑได ครูผูสอนจึงควรใหมีการ
ฝกอยางมีความหมาย เชน ใชเกม รูปภาพมาเปนส่ือประกอบและกระตุนใหนักเรียนไดฝกใชภาษา 
โดยเปนการใชภาษาท่ีเกิดจากความเขาใจในขั้นนี้จุดประสงคสํ าคัญอยูท่ีความถูกตองในการใช
ภาษาเปนสํ าคัญ

3. ขั้นการใชภาษา (Production Stage) ในขั้นนี้ครูจะทํ าหนาท่ีเปนผูแนะนํ าหรือใหคํ า
ปรึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนนํ าความรูภาษามาใชในการส่ือความหมายไดอยางเสร ี ขอผิดพลาด
ตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับผูเรียนในการใชภาษาไมถือเปนเรื่องสํ าคัญถาไมกอใหเกิดความเขาใจผิดใน
การส่ือสารเพราะการฝกในขั้นนี้นั้นมีจุดประสงคเพ่ือฝกความคลองแคลวของการใชภาษาและ
ความสามารถในการส่ือความหมายเปนสํ าคัญ

ฮารเมอร (Harmer 1992:50) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารและ
แบงขั้นตอนการสอนเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี้

1. การแนะน ําความรูทางใหม (Introducing New Language) ในขั้นนี้ครูจะแนะนํ า
กฎเกณฑทางภาษาท่ีผูเรียนไมเคยเรียนมากอน โดยท่ีครูจะตองนํ าเสนอใหผูเรียนเขาใจถึงความ
หมายการใชตลอดจนรูปแบบของโครงสรางนั้นๆ โดยการนํ าเสนอนั้นควรอยูในรูปของบริบทการ
ใชภาษา เชน ใชส่ิงแวดลอมรอบตัวผูเรียน  เลาเรื่อง หรือสถานการณ เปนตน

2. การฝกภาษา (Practice) ในขั้นนี้ครูจะใหนักเรียนไดฝกการใชภาษา แตจะเปนการฝก
แบบควบคมุการใชภาษาตัวอยางของการฝกประเภทนี้ไดแก การฝกออกเสียงตามคร ู กิจกรรมเติม
ขอมูลท่ีขาดหาย เกม การฝกพูดเรื่องท่ีเกี่ยวกับตัวผูเรียนโดยใชโครงสรางทางภาษาท่ีเรียนมา
กจิกรรมปฏิสัมพันธอ่ืน ๆ เปนตน

3. กจิกรรมเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Activities) ในขั้นนี้ผูเรียนจะไดฝกการใช
ภาษาท่ีมีลักษณะสมจริง  ผูเรียนสามารถใชภาษาไดอิสระมากขึ้น  ตัวอยางของกิจกรรมเพ่ือการ
ส่ือสาร  ไดแก กิจกรรมการแกปญหา  การแสดงบทบาทสมมุต ิ สถานการณจํ าลอง เปนตน

   จึงสรุปไดวา  ผูเช่ียวชาญการสอนภาษาไดเสนอแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารควร
เริม่จาก (1) การนํ าเสนอความรูทางภาษา   ในขัน้นีจ้ะเปนการใหผูเรียนมีความรูในตัวภาษา  ซ่ึงกอน
ใหเกดิความถูกตองในการใชภาษาและจะชวยใหเกิดความคลองแคลวในการส่ือสาร (2) ขั้นการฝก
หัด ในขัน้นีค้รูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชโครงสรางทางภาษาท่ีเรียนมา  โดยรูปแบบการฝก
นัน้เปนแบบควบคุมและยังคงจ ํากัดอยูกับโครงสรางภาษาท่ีเรียนมา โดยรูปแบบการฝกนั้นเปนแบบ
ควบคมุและยงัคงจ ํากัดอยูกับโครงสรางภาษาท่ีน ําเสนอและ (3) การนํ าภาษาไปใชในขั้นนี้เปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชภาษาในสถานการณท่ีสมจริง ผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษาในการ
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ปฏิสัมพันธไดอยางอิสระและสนองความตองการของแตละบุคคล  โดยใหผูเรียนไดฝกใชกิจกรรม
เพ่ือการส่ือสารประเภทตาง ๆ  การฝกในขั้นนี้จึงขึ้นอยูกับความคลองแคลวและความเขาใจใน
ขอความท่ีส่ือสาร

2.6   บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร
แมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารจะเนนบทบาทและกิจกรรมของผูเรียนในการ

ใชภาษา ครกูย็งัมีความสํ าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสมอ ลิตเติล (Little wood) ช้ีให
เห็นวาครูควรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารดังนี้

    1. หากผูเรียนไมสามารถด ําเนินกิจกรรมไปตามสถานการณท่ีก ําหนดได ครูจะเปนผูคอย
ชวยเหลือเกี่ยวกับภาษาหรือใหค ําแนะนํ าและชวยแกปญหาเกี่ยวกับขอขัดแยง   นัน่คือ ครูเปน
ผูแนะนํ าและคอยชวยเหลือ  โดยเฉพาะอยางยิ่งแกผูท่ีตองพ่ึงผูอ่ืนอยูเสมอ

    2. ในกรณท่ีีผูเรียนกํ าลังทํ ากิจกรรม  ครูจะตองคอยสอดสองดูวาเรียนเกง–ออนเรื่องใด
บาง แตจะไมขัดจังหวะในทันที ครูจะใชจุดออนนั้นเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน 
ภายหลัง  ซ่ึงอาจจะเปนกิจกรรมท่ีมีความควบคุมมากขึ้น

    3. หาโอกาสฝกใหผูเรียนไดเผชิญกับภาษาท่ีเรียน โดยไมใหผูเรียนใชภาษาแมและควร
ตดัสินใจวาขอผิดพลาดใดของผูเรียนเปนขอผิดพลาดสํ าคัญท่ีตองแกไขในทันที เพ่ือปองกันไมให
ผูเรียนพูดผิด ๆ ตอไป  ลิตเติลวูด (Littlewood  1981 : 19)

   ซาวิยอน (Savignon 1978 : 5) กลาววาในการทํ ากิจกรรมตาง ๆ เชน การแสดงบทบาท
สมมุติ  การเลนเกมสหรือกิจกรรมอ่ืนๆ นั้นสํ าหรับนกัเรยีนจํ านวนมาก  ครูควรชวยเหลือโดยให
ความสนิทสนมกับผูเรียน ไมวิพากยวิจารณหรือขัดจังหวะดวยการแกไขขอผิดพลาดทางกฏเกณฑ
ของภาษาทันที หากขอผิดพลาดนั้นมิใชขอผิดพลาดท่ีรายแรงครูควรปฏิบัติตนเปนผูรวมกิจกรรท่ี
สนใจฟงผูเรียน หากไมเขาใจส่ิงท่ีนักเรียนพูด ครูควรขอใหเขาพูดซ้ํ าหรือครูเปนผูบอกวาตนเอง
เขาใจขอความท่ีนักเรียนพูดวาอยางไร

3. การอาน
ความหมายของการอาน

  การอานเปนทักษะท่ีมีความสํ าคัญอยางมากตอการแสวงหาความรู   การปรับปรุงบุคลิก
ภาพ อารมณและการดํ าเนินชีวิต ดังนั้นการเรียนการสอนอานจึงถือวาเปนกระบวนการท่ีสํ าคัญผู
สอนควรจะมีความเขาใจทักษะการอานอยางถูกตอง จงึจะสามารถเลือกวิธีสอนใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้นจริง นกัวชิาการและผูเช่ียวชาญในเรื่องทักษะการอาน
ไดใหความหมายของการอานตาง ๆ กันไวดังนี้
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    สมุทร เซ็นเชาวนิช (2530 : 9) ไดใหความหมายของการอานวา คือ การส่ือความหมาย
ระหวางผูเขียนกับผูอานมีกระบวนการถอดรหัส  คือผูเขียนจะอยูในฐานะของผูบันทึกรหัสความคิด 
(Encoder) สวนผูอานจะเปนผูถอดรหัสความคิด (Decoder) นั้นๆ กระบวนการนี้จะดํ าเนินไปอยาง
ชาๆ กอนในตอนแรกแตเม่ือไดรับการฝกฝนแลวผูอานจะเกิดความชํ านาญและมีประสบการณมาก
ยิง่ขึน้  ผูอานจะสนใจมุงไปจับประเด็นความคิดของผูเขียนแทนการอานกับการคิดเปนกระบวนการ
ท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของซ่ึงกันและกันจนไมอาจจะแยกออกจากกันได

  กาญจนา ศรีภัทราวิทย (2533 : 14) ไดสรุปวา การอานเปนกระบวนการโตตอบระหวาง
ผูเขียนและผูอาน ซ่ึงผูอานจะตองอาศัยทักษะหลายประการในการถอดความหมายจากสัญลักษณ
ตองอาศัยความรู ความสามารถและประสบการณเดิมของผูอาน เพ่ือความเขาใจในส่ิงท่ีผูเขียน
ตองการจะถายทอดเจตนารมณ

  แมนมาส  ชวลิต (2534 : 234)  กลาวสรุปความหมายของการอานไววา การอานคือ
พฤติกรรม หรือกระบวนการหรือความพยายามทางสมองเพ่ือใหเขาถึงสาระ ซ่ึงแสดงออกโดยใช
สัญลักษณหรืออักษร  สวนบํ ารุง  โตรัตน (2532 : 12) ใหความหมายของการอาน   โดยอางอิง
หลักการทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา (Psycho - Linguistics) วาการอานคือกระบวนการท่ีผูอาน
สรางความหมายจากส่ิงท่ีผูเขียนตองการส่ือ โดยตลอดเวลาท่ีอานผูอานจะตั้งสมมติฐานการเดา
ความหมายในส่ิงท่ีอานแสดงความสงสัยในส่ิงท่ีตนไมเขาใจพรอมกันนั้นผูอานจะแกปญหาในส่ิงท่ี
ยงัเขาใจไมชัดเจนจนสามารถเขาใจความหมายท่ีผูเขียนตองการส่ือได
                นอกจากนี้แฮริสและสมิธ (Harris and Smith 1976 : 56) ไดกลาววาการอานเปนการ
ส่ือสารเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอาน ผูเขียนจะแสดงความคิดเห็น
ของตนเปนภาษาเขียน สวนผูอานจะตองพยายามหาความหมายท่ีผูเขียนเขียนไว โดยใชประสบ
การณเดิมความความรูทางภาษาของผูอาน ความคิดเห็นดังกลาวนี้สอดคลองกับท่ีคูเปอรและคณะ 
(Cooper and others 1988:13) ซ่ึงไดอธิบายไววาการอานเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูอาน
กบัเนือ้หาเพ่ือคนหาความหมายจากเนื้อหานั้น โดยอาศัยพ้ืนฐานจากประสบการณเดิมของผูอาน

 จากความคดิเห็นดังกลาวขางตนสรุปไดวา การอานคือการทํ าความเขาใจความหมายหรือ
ตวัอักษรหรอืสัญลักษณของผูเขียน การอานจึงเปนกระบวนการแหงความคิดในการรับสาร  ซ่ึงเกิด
จากการปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับเรื่องท่ีอาน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือทํ าความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีอาน
และถาผูอานมีความรูเดิมดานภาษาและดานเนื้อหาอยางพอเพียงก็จะสามารถเขาใจเรื่องท่ีอานได
รวดเร็วขึ้น
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3.1  ความสามารถในการอาน
วาวแวว โรงสะอาด (2530 : 77) ใหความหมายของความสามารถในการอานวาหมายถึง 

ความเขาใจในเรื่องท่ีอาน  ซ่ึงจะเปนปจจัยสํ าคัญท่ีจะกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู
 โรเจอร (Roger1983:287A) ไดกลาววาความสามารถในการอานหมายถึงความสามารถ

ในการจดจ ํา มีความเขาใจและสามารถเก็บรายละเอียดท่ีสํ าคัญจากเรื่องท่ีอานๆ ได  สวนเทย (Tay 
1979 อางถึงในวาวแวว โรงสะอาด 2530 : 70) ไดกลาวถึงความสามารถในการอานไววาหมายถึง
ความสามารถในการจับใจความจากขอความท่ีอานไดสรุปเรื่องราวและเรียบเรียงความคิดจากเรื่องท่ี
อานได ตลอดจนสามารถทํ านายและคาดผลท่ีจะไดรับ (Anticipate) ไดอยางถูกตอง ซ่ึงทักษะนี้
แสดงใหเห็นถึงความคิดรวมระหวางผูอานและผูเขียน

 ความสามารถในการอานจึงสรุปไดวาหมายถึง ความสามารถในการจับใจความสํ าคัญ
ลํ าดบัความ  ตีความ  สรุปเรื่อง  และเรียบเรียงความคิดจากเรื่องท่ีอานได

  3.2  ลกัษณะของการอาน
 ความกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทํ าใหความรูตางๆ

ลาสมัยเร็วขึ้น  แมปจจุบันจะมีส่ือหลายชนิดท่ีเปนแหลงขาวสารขอมูลแตหนังสือก็ยังเปนเครื่องมือ
ท่ีดีท่ีสุดและงายท่ีสุดในการเผยแพรขาวสารเพราะสามารถหาไดทุกเวลาทุกสถานท่ี ผูรักความกาว
หนาจึงตองมีความสามารถในการอานอยู ในเกณฑดีจนสามารถนํ าความรู จากการอานมาใช
ประโยชนไดมากท่ีสุด

 สนทิ ตัง้ทวี (2531 : 282–325) ไดจ ําแนกลักษณะการอานตามการฝกปฏิบัติออกเปน  7  
ลักษณะ  สรุปไดดังนี้

1. การอานวิเคราะหคํ า ผูอานตองบงช้ีไดวาคํ าใดใชผิดความหมาย คํ าใดใชไม      
เหมาะสม  ค ําใดใชไมถูกตองตามหนาท่ีของค ําและสามารถแกไขขอความนั้นได

2. การอานวิเคราะหประโยคเปนการอานเพ่ือวิเคราะหประโยคตางๆ วาใชถูกตอง
เหมาะสมเพียงใด  มีการเรียงลํ าดับค ําในประโยคไดถูกตองเพียงไร

3. การอานวิเคราะหทรรศนะของผูเขียน เปนการอานอยางละเอียดรอบคอบคิด
พิจารณาเรื่องขณะอาน แลวถามตัวเองวาผูเขียนมีทรรศนะอยางไรตอส่ิงท่ีเขียน เปนคนมองโลกใน
แงใดความคิดของผูเขียนเล่ือนลอยไรสาระหรือไม

4. การอานตีความ เปนการอานท่ีผูอานจะตองเขาใจเจตนาและทาทีของผูเขียน  
สามารถสรุปความคิด  จับใจความสํ าคัญและอธิบายความได  ผูอานจะตีความจากสารไดลึกซ้ึงเพียง
ใดขึน้อยูกับวัย  ประสบการณและสติปญญาเปนประการสํ าคัญ
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5. การอานขยายความ เปนการเพ่ิมเติมรายละเอียดใหมากขึ้นอาจจะตองยกตัวอยาง
ประกอบหรือมีการอางอิงเปรียบเทียบใหเนื้อความกวางขวางออกไปจนเปนท่ีเขาใจยิ่งขึ้น

6. การอานจับใจความสํ าคัญ ผูอานจะตองเขาใจเรื่องและขอความท่ีกลาวครอบคลุม
เนือ้หาหรือใจความของขอความอ่ืนๆ ไวเปนขอความท่ีทํ าใหเรื่องตาง ๆ ดํ าเนินไปได

7. การอานอยางใชวิจารณญาณ เปนการอานท่ีตองคิดหาเหตุผลเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตองคดิพิจารณา  วิเคราะห  ตีความและประเมินคาขอความท่ีอาน

 มิลเลอร (Miller 1972 : 332) กลาวถึงลักษณะการอานไว ดังนี้
 1.  การอานอยางคราวๆ เปนการอานเพ่ือสํ ารวจหัวขอหรือขั้นตอนท่ีผูอานสนใจการอาน

ลักษณะนี้อาจอานเพียงช่ือเรื่อง   หัวเรื่อง  สารบัญ  บทน ํา  เทานั้น
   2. การอานเพ่ือจับใจความสํ าคัญ เปนการอานเพ่ือเก็บแนวคิดโดยอานเฉพาะสวน

สํ าคัญท่ีตองการเปนหลักและอานขามตอนท่ีไมสํ าคัญ
   3. การอานเพ่ือคนหารายละเอียด  การอานลักษณะนี้ผูอานจะตองคนหาคํ าสํ าคัญหรือ

ประโยคใจความสํ าคัญใหไดแลวสามารถสรุปแนวคิดแตละยอหนาและแตละเรื่องไดเปนการอาน
ในแบบท่ี 1 และ 2 รวมกันคือ อานขามตอนท่ีไมตองการรู  สวนตอนท่ีตองการรูก็อานอยางละเอียด
                  4. การอานแบบศึกษาคนควา เปนการอานอยางละเอียดถ่ีถวนเพ่ือใหรูเรื่องท่ีอาน
อยางลึกซ้ึง

5. การอานเชิงวิเคราะห เปนการอานอยางละเอียดแลวแยกพิจารณาสวนประกอบ   
ตาง ๆ วามีความหมาย  ความสํ าคัญและมีความสัมพันธกันอยางไร

6.   การอานอยางมีวิจารณญาณ  คือ อานโดยสอดแทรกการวิพากษวิจารณของผูอาน
ไปดวย  แตตองกระทํ าดวยใจเปนกลางมีอารมณปกติ

7.   การอานอยางเปนระบบ  คือ การอานเรื่องเดียวกันจากหนังสือหลายๆ เลม แลว
สรุปไวอยางมีระเบียบ

กลาวโดยสรุป การอานมีหลายวิธีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการอาน การอานแบบ
คราวๆ เปนการอานขั้นแรก  ซ่ึงไมตองการความเขาใจมากนัก แตจะชวยเสริมการอานลักษณะอ่ืนๆ 
ให เขาใจเร็วขึ้นเพราะไดภาพรวมของเรื่องแลว ตอจากนั้นจึงอานเอารายละเอียดเพ่ือเก็บใจความ
สํ าคญัและรายละเอียดของเรื่อง สวนการท่ีผูอานจะเขาใจถึงความมุงหมายท่ีแทจริงของผูเขียนได
ผูอานตองใชความรูความสามารถอานแบบตีความเพ่ือทํ าความเขาใจเนื้อความหรือถอยค ําไดถูกตอง    
สํ าหรับการอานเชิงวิจารณนั้นผูอานจะตองแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลตอส่ิงท่ีอานไปแลวได  
การอานขั้นลึกซ้ึง คือการอานอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงหมายถึงการอานท่ีตองใชความคิดวิเคราะห
และประเมินคาเรื่องท่ีอานอยางละเอียดรอบคอบ การอานแตละลักษณะลวนมีความสํ าคัญและ
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จ ําเปนตอการเพ่ิมประสิทธิภาพของการอานท้ังส้ิน
3.3 องคประกอบที่ชวยในการอานอยางมีประสิทธิภาพ

  การอานไมใชเปนเพียงการอานตามตัวอักษรเทานั้น แตเปนการทํ าความเขาใจกับเรื่องท่ี
อาน  ดังนั้นจึงตองอาศัยองคประกอบหลายประการท่ีจะชวยใหการอานมีประสิทธิภาพ

  แฮรสิ  และซิเพย (Harris and Sipay  1979 : 15-18) ไดกลาววา องคประกอบท่ีสงผลให
การอานประสบผลสํ าเร็จ คือ

 1.  องคประกอบทางกายภาพ  (Physical  Factors)  ถึงแมวาความบกพรองหรือความ
พิการทางกายจะไมใชอุปสรรคตอการอานโดยตรงก็ตาม แตก็ทํ าใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาการ
อานของผูเรียนไดเชน หากผูเรียนไมสามารถฟงหรือแยกเสียงออกจากกันไดก็จะกระทบกับการ
พัฒนาการอานของผูเรียนดวย โดยสรุปคือระบบของกลามเนื้อไมไดมีผลตอความสามารถในการ
อานโดยตรง  แตจะไปสกัดกั้นสวนอ่ืนท่ีทํ าใหการอานไมเปนไปตามปกติ

2. องคประกอบทางปญญา (Cognitive Factors) การอานนั้นสัมพันธกับไอ.คิว.อยาง
นอยๆ 0.4 - 0.5 จนถึง 0.7 ในผูเรียนระดับ 4 สวนท่ีเหลือเปนเรื่องของแรงจูงใจ คุณภาพของ        
บทเรียน  เง่ือนไขทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และอ่ืน ๆ

3. องคประกอบทางสังคมวัฒนธรรม (Social and Cultural Factors)  ความกาวหนาใน
การอานของผูเรียนนั้นขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอมท่ีบานไมมีความสํ าคัญเทากบัท่ีไดรับจากโรงเรียนเลย  
หากบิดามารดาและทุกคนทางบานของผูเรียนมีการศึกษาดี ชอบอานหนังสือมีหนังสือมากมาย
หลายชนิดในบานพาไปเท่ียวยังสถานท่ีตางๆ ในชวงปดภาคเรียนไดดูรายการโทรทัศนท่ีมี
ประโยชนตอการศึกษาก็จะเปนตัวสนับสนุนใหผูเรียนนั้นเปนผูอานท่ีดีไดเพราะการทํ าเชนนั้น   
เทากับเปนการเสริมสรางและพัฒนาทักษะทางภาษาศาสตร สรางนิสัยรักการอานใหกับผูเรียนตรง
กันขามกับผูเรียนท่ีมีบิดามารดาท่ีมีการศึกษาตํ ่า โอกาสท่ีจะสงเสริมลูกก็ทํ าไดนอย เนื่องจากตอง
ทํ างานหาเล้ียงตัวเองและครอบครัว

4. ความพรอมของผูเรียนควรดูวาวุฒิภาวะของผูเรียนอยูในระดับใดก็หาทางชวยเหลือ
และสงเสริม  ครูผูสอนตองสรางใหผูเรียนเกิดความพรอมกอนเริ่มเรียน

 วลิเล่ียม (William 1986 : 3-7) ไดกลาวถึง  องคประกอบของการอานท่ีมีประสิทธิภาพ
ไวดังนี้

1. ความรูในระบบการเขียนดานการสะกดค ําและการอานออกเสียง ปญหาหนึ่งของ
ผูเรยีนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  คือ ไมมีความรูดานค ําศัพทมากพอ

2. ความรูเรื่องภาษาผูอานท่ีประสบความสํ าเร็จในการอานจํ าเปนตองมีความรูในเรื่อง
รปูแบบของค ํา  การเรียบเรียงคํ า  โครงสรางและไวยากรณของภาษา
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3. ความสามารถในการตีความ  เนื่องจากการอานไมใชการทํ าความเขาใจขอความ
แตละประโยคโดยไมสัมพันธกับประโยคอ่ืน  ผูอานจึงตองเขาใจจุดประสงคของขอความ วิธีการ
เรยีบเรยีงประโยคเปนขอความท่ีตอเนื่องกัน และเขาใจความสัมพันธระหวางประโยค

4. ความรูรอบตัวท่ัวไป ยิ่งถาผูอานมีความรูและประสบการณมากเทาใดในเรื่องของ
ลักษณะขอความ วัฒนธรรม  เหตุการณปจจุบัน  หรือความรูรอบตัวอ่ืน ๆ ก็จะทํ าใหผูอานสามารถ
เลือกความรูและประสบการณของตนใหตรงกับผูเขียน  เพ่ือทํ าความเขาใจกับเรื่องนั้น ๆ
เหตผุลในการอานและวิธีการอาน ผูอานแตละคนยอมมีเหตุผลของการอาน    แตกตางกันออกไป
ซ่ึงเหตุผลในการอานเหลานี้ก็มีผลตอการเลือกวิธีการอาน

ฉตัรสุดา ดวงพลอย (2526 : 8–13) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีชวยใหการอานประสบความ
สํ าเร็จมีอยู  4  ประการ คือ

1.  ความรูทางภาษา (Linguistic Knowledge) ในขั้นเริ่มแรกผูอานจะเริ่มท่ีการเรียนรู
เสียงใหสัมพันธกับตัวอักษรและการรูความหมายของแตละคํ า  แตการอานจะเปล่ียนไปเม่ือผูอานมี
ประสบการณในการอานมากขึ้นยิ่งผูอานมีความชํ านาญในภาษาตางประเทศมากเทาใดก็ยิ่งมีทักษะ
ในการอานมากขึ้นเทานั้น

2.  ประสบการณ โลกทัศน ความรูความเช่ือตางๆ ซ่ึงรวมไปถึงความรู ความสามารถ  
ความพรอมในเนื้อหาท่ีผูอานมีตอส่ิงท่ีอาน

3.  ความสมบูรณในตัวเองของเนื้อหาหรืองานเขียนนั้นๆ (Conceptual or Semantic  
Completeness) ถาเรือ่งท่ีอานนั้นไมมีเนื้อความท่ีสมบูรณในตัวเองแลว   ผูอานจะทํ าความเขาใจ
ไดยาก  ยกเวนในกรณีท่ีผูอานมีความพรอมในเนื้อหาท่ีก ําลังอาน

4.   ความสามารถในการวิเคราะหโครงสรางของงานเขียน (Text Schema)  งานเขียน
แตละช้ิน   แตละประเภทจะมีโครงสรางท่ีมีลักษณะตางกันและยังสะทอนความเช่ือตลอดจน
วฒันธรรมของผูเขียนดวย ดังนั้นถางานเขียนนั้นเสนอเรื่องราวท่ีตางไปจากประสบการณเดิมของ
ผูอานก็จะทํ าใหผูอานนั้นประสบผลสํ าเร็จในการอานไดยาก

  โควดี ้(Coady 1979 : 5–18)  ไดอธิบายวา การอานสํ าหรับผูอานท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาท่ีสองเกิดขึ้นไดดวยปฏิสัมพันธขององคประกอบ  3  ประการ  ดังนี้

1. ความสามารถในดานความคิดรวบยอด (Conceptual Abilities) ซ่ึงเปนองค
ประกอบทางดานสติปญญา

2. ความรูเดิม (Background Knowledge) ซ่ึงจะชวยลบลางขอบกพรองทางดานวากย
สัมพันธ (Syntax) ได
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3. กลวิธีกระบวนการ (Process strategies) ซ่ึงประกอบดวยทักษะยอยตางๆ เชน  
ความสัมพันธระหวางหนวยเสียงและหนวยคํ า ความหมายจากค ําและพยางค ความหมายจากบริบท  
กลวิธีทางความคิด

สรุปองคประกอบท่ีสงเสริมการอานอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวยความรูของการ
อานเบ้ืองตน ไดแกความรูตางๆ ในตัวภาษาอันไดแก ความรูในระดับตัวอักษร ตัวหนังสือ การรูคํ า
ความสอดคลองระหวางหนวยเสียงและหนวยค ําความสัมพันธทางดานการรูคํ าศัพทวากยสัมพันธ  
ความรูเชิงอรรถ และโครงสรางเนื้อความ เปนตน พฤติกรรมในการอาน คือมีการตั้งขอสมมติฐาน
และการทดสอบการเดาและการระบุความหมาย การจัดขอความใหมใหเหมาะสมกับความรูเดิม 
การจัดขอความเขาในชองท่ีเตรียมไวรับขอความและคุณสมบัติทางอารมณและจิตใจของผูอาน  
เชน  เหตุผลในการอาน  ความสนใจหัวขอท่ีอาน ปฏิกิริยาตอบโตกับความยากงายของเรื่องและ  
ปฏิสัมพันธกับส่ิงอ่ืน ๆ  รอบกายผูอาน

     3.4 การสอนทักษะการอาน
   การอานเปนเครื่องมือสํ าคัญท่ีจะเสาะหาความรูแปลกใหมไดอยางกวางขวาง ซ่ึงเปน

การลงทุนท่ีนอยแตไดผลคุมคา  ความรูท่ีไดจากการอานสามารถน ําไปใชในการพูด  และการเขียน
ไดอีกดวย นอกจากนี้การอานท่ีใชความคิดพิจารณาตรึกตรองเปนอันดีจะมีสวนชวยสรางความ
สํ าเรจ็ในชีวิตไดอยางมาก การอานจึงมีประโยชนและจํ าเปนตองพัฒนาทักษะการอานใหมีประสิทธิ
ภาพ  ซ่ึงจะเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไป

  วสิาข  จัติวัตร (2528 : 43-45) สรุปกลวิธีในการสอนอานเพ่ือการส่ือสารไวดังนี้
1. กอนอานขอความใดๆ ผูอานควรทํ านายขอความท่ีอานลวงหนาจากหัวขอเรื่อง

หัวขอยอย   โดยใชความรูของตนเองท่ีมีอยูเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  ผูอานสามารถเดาเนื้อเรื่องไดจาก
รปูภาพ  ตาราง  แผนภูมิ  ซ่ึงสามารถเสนอแนะเนื้อหาของเรื่องท่ีจะอานได

2. ผูอานควรมีจุดประสงคในการอานเชนอานเพ่ือคนหาขอมูลบางอยางโดยใชเทคนิค
การอานอยางคราวๆ (scanning) กวาดสายตาอานขอความอยางรวดเร็ว เพ่ือหาขอความท่ีตองการ 
ท้ังนี้ผูเขียนอาจตั้งคํ าถามหรือปญหาใหผูอานตอบกอนท่ีจะอานขอความนั้นๆ เพ่ือใหผูอานมีวัตถุ
ประสงคในการอาน

3. การตีความหมายของคํ าศัพทจากขอความในบริบท โดยอนุมาน (Infer) ความ
หมายของค ําศัพทไดจากค ําท่ีมีความหมายคลายกัน ค ําท่ีมีความหมายตรงกันขาม  โครงสรางของค ํา 
และประสบการณของผูอาน

4. ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตางๆ และโครงสรางของยอหนาท่ีอาน  
โดยใชความรูเกี่ยวกับศัพท  ไวยากรณและค ําท่ีใชเช่ือมประโยค เชน สามารถเขียนโครงสรางของ
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ยอหนาซ่ึงประกอบดวยใจความสํ าคัญ (Main idea) และขอความสนับสนุน (Supporting  details)ได
สามารถบอกถึงหนาท่ีของภาษาวาขอความนั้นๆ มีจดุมุงหมายท่ีจะใหคํ าจํ ากัดความ   บรรยาย  ให
ตัวอยางหรือใหเหตุผล เปนตน

5. การสรางแบบฝกการอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารท่ีแปลกใหมและชวย
ใหผูอานเขาใจขอความท่ีอานไดดียิ่งขึ้น คือ ถายโอนขอมูลท่ีอานในรูปตางๆ (Transfer of  
Information)

5.1  การถายโอนขอมูลจากขอความท่ีอานมาเปนแผนผัง  ตาราง  รูปภาพ  แผนท่ี และ
แผนภูมิ

5.2   การถายโอนขอความจากแผนผัง  ตาราง  แผนท่ี  แผนภูมิ  และรูปภาพ เปนขอ
ความภาษาอังกฤษ

5.3    การยอขอความท่ีอานในรูปของตาราง  หรือยอหนาส้ัน
5.4   การอานเพ่ือแกปญหาโดยใชหลัก Jigsaw Reading  คือ ผูอานพยายามน ําเนื้อหา

ขอมูลมาปะติดปะตอกัน  เพ่ือแกปญหาบางอยาง
 บันลือ  พฤกษะวัน (2531 : 127–129) เสนอวิธีสอนอานท่ีสอดคลองกับแนวคิด  (วิสาข  

จตัวิัตร)  ไวดังนี้
1. ครคูวรใชวิธีสอนหลาย ๆ แบบ  ไมใชการสอนแบบเดียว  วิธีเดียว
2. ครคูวรมีการเสริมก ําลังใจเม่ือนักเรียนประสบความสํ าเร็จในการอาน
3. ครคูวรเนนใหนักเรียนมองเห็นหรือไดรับประโยชนจากการอาน
4. ครคูวรเลือกหนังสือท่ีมีลักษณะตรงกับความสนใจของนักเรียน เชน หนังสือ

ท่ีมีค ําคลองจองงาย ๆ เปนตน
  สุมิตรา อังวัฒนกุล(2533) ไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนการอานท่ีสอดคลองกับ

นกัการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน  ดังนี้
1. ใหอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานกอนการอานเพ่ือเช่ือมโยงความรูเดิมกับเรื่องท่ี

อาน
2.  ใหฝกหาคํ าศัพทท่ีอาน แลวใหคํ าตรงขามหรือค ําท่ีมีความหมายคลายกัน
3.  ใหหาคํ าสํ าคัญเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน
4.  ใหเลาเรื่องท่ีอานดวยค ําพูดของตนเอง
5.  ใหเขียนสรุปเรื่องท่ีอาน
6.  ใหเขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเรื่องท่ีอาน
7.  ใหเขียนสรุปเรื่องท่ีอาน
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8.  ใหอภิปรายแสดงความคิดเห็นของเพ่ือนเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน
9.  ใหอานหนังสือพิมพภาษาไทยแลวรายงานเปนภาษาอังกฤษ
10.  ใหแสดงบทบาทสมมุติ

แมนมาส  ชวลิต (2534 : 249) ไดประมวลแนวคิดในการสอนอานท่ีเรียกวาการสอนแบบ
ตรง วามี ขั้นตอน  คือ

1. การแนะน ํา ครูแนะนํ าความสํ าคัญของทักษะการอาน เพ่ือชวยใหนักเรียนอาน
เนือ้หาบทเรียนไดเขาใจยิ่งขึ้น และเปนนักอานท่ีดีตอไป

2. การใหตัวอยางประกอบ  ครูสาธิตการอานเพ่ือจับใจความสํ าคัญของบทเรียน
3. การเสนอเนื้อหาบทเรียนแบบตรง ครูสาธิตการอานแลวใหนักเรียนอานบทเรียนทีละ

ตอน  เพ่ือเก็บใจความสํ าคัญหรือตอบคํ าถามของครูได
4. การใหทํ าแบบฝกหัดควบคุม  ครูใหนักเรียนทดลองใชทักษะท่ีเรียนจากครู  เนนให

นกัเรยีนแกปญหาการอาน  โดยใชทักษะท่ีเพ่ิงเรียนมา ครูดูแลวานักเรียนใชทักษะถูกตองหรือไม
5. การทํ าแบบฝกหัดอิสระ ครูเสนอปญหาท่ีไมเคยสอนมากอนใหนักเรียนคิดแก

ปญหาเองอยางอิสระ  โดยใชทักษะท่ีเรียนมาแลว
 บอนด และบอนด (Bond  and  Bond 1970 : 65-80) ไดเสนอหลักในการสอนอานท่ีนา

สนใจ ซ่ึงอาจชวยใหนักเรียนมีลักษณะนิสัยและทัศนคติท่ีดีตอการอานไวหลายประการ ดงัตอไปนี้
1. ควรสนใจเอาใจใสนักเรียนท่ีเริ่มฝกการอานเบ้ืองตนและชวยใหเขาประสบความ

สํ าเร็จในการเรียนขั้นตนใหมากท่ีสุด
2. ควรจดักจิกรรมการอานท่ีเราความสนใจของนักเรียนอยูเสมอ
3. ควรปรับวิธีสอนใหเหมาะกับความตองการและความสามารถของนักเรียนแตละ

คน
4. วิ ธีการสอนอานควรเป นไปตามลํ าดับขั้นคือเปนการเรียนรู  ส่ิงใหมจาก         

ประสบการณเดิมท่ีไดรับ
5. ควรมีการบันทึกพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไวตลอดระยะเวลาท่ีสอนเพ่ือจะได

ทราบวาการเรียนท่ีผานมาบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม
6. ควรบอกจดุประสงคในการอานใหนักเรียนทราบทุกครั้ง
7. กจิกรรมการอานควรจะเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคใหมาก
8. กิจกรรมการอานควรจัดใหนักเรียนมีโอกาสอภิปรายรวมกันและคนควาเปนราย

บุคคล
9. มีวธีิการสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน
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10. มีวิธีการสอนอานท่ีมีประสิทธิภาพ
11. มีส่ือการสอนหลายแบบและเพียงพอกับความตองการของนักเรียน
12. มีการรายงานผลความกาวหนาดานการอานของนักเรียนใหผูปกครองทราบ

   จากแนวคดิในการสอนทักษะการอานดังกลาวขางตน  สรุปไดวาวิธีการอานมีหลายวิธี
ผูสอนอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมกับผูเรียนความรูในเรื่องวิธีสอนความ
สามารถในการเลือกใชวิธีการสอนท่ีเหมาะสมและความจริงใจท่ีผูสอนมีตอผูเรียน ส่ิงเหลานี้มี
ความสํ าคญัตอการพัฒนาทักษะการอาน นอกจากนี้การสอนการอานในระดับมัธยมศึกษาไมไดมี
จดุมุงหมายเพ่ือสงเสริมใหอานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนทางวิชาการเทานั้น  แตยังมุงเนน
การอานเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนโดยตองมีวิจารณญาณในการอาน (กรมวิชาการ 2534:11)
เพ่ือพัฒนาความคิดเพ่ิมพูนสติปญญาและกลาหาญพอท่ีจะเผชิญกับความยุงยากสับสนของชีวิตได
ดวย   ผูสอนจะตองพยายามใหนักเรียนอานหาความรูจากหนังสือหลายๆ เลมเพ่ือเปรียบเทียบ
เนือ้หาและขยายความคิดใหกวางขวาง

     3.5 กิจกรรมการสอนอานเพ่ือการส่ือสาร
 การอานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการส่ือสาร จงึควรเปนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียน

ดวยการลงมือปฏิบัติจริง โดยครูผูสอนมีหนาท่ีจัดเตรียมกิจกรรมตางๆ ในการเรียนไวลวงหนา
ทํ าเครื่องมืออุปกรณการสอนใหชัดเจนและใหคํ าแนะนํ าและความชวยเหลือแกผูเรียน สวนผูเรียนมี
หนาท่ีเปนผูทํ ากิจกรรม (Actor) ซ่ึงเทคนคิท่ีนกัการศึกษาไดแนะน ําในการจัดกิจกรรมการสอนอาน
เพ่ือการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบดังนี้

 เกรล็เล็ท (Grellet  1981 : 19) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมไววา  ควรเปนกิจกรรมท่ี
ผูเรยีนรูจักแกปญหาดวยการหาคํ าตอบจากขอความท่ีอาน ซ่ึงเปนการมอบภาระงานใหทํ าส่ิงท่ีนํ ามา
ใหอานจะเปนบทความตาราง แผนผัง สมุดรายช่ือสินคาและราคาสินคา ลักษณะกิจกรรมดังกลาว
จะชวยใหบทเรียนมีลักษณะเปนจริงขึ้น เชน การอานโฆษณาจากหนังสือพิมพ  เพ่ือเลือกฟงรายการ
วทิย ุ โทรทัศน  ชมภาพยนตร  หรือเลือกรานอาหารตามขอมูลท่ีกํ าหนดให นอกจากนี้อาจจะให
ผูเรียนเปนผูหาขอมูลท่ีตองการจากตารางหรือแผนผัง เปนตน

  ไวท (White 1981 : 89) เสนอแนะแบบฝกหัดหรือกิจกรรมท่ีควรใชฝกอานเพ่ือการ    
ส่ือสารวาผูสอนควรคํ านึงถึงจุดประสงคของผูเรียนเปนหลัก การเลือกกิจกรรมฝกทักษะการอาน
ควรมีสถานการณจ ําลอง ผูเรียนควรไดทํ ากิจกรรมหลักการอานจากบทความนั้นๆ และสามารถท่ีจะ
ส่ือใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยวิธีพูด อธิบาย เขียนหรือส่ือขอความในรูปของแผนผัง แผนภูมิหรือตาราง
หรอืทํ าเปนกิจกรรมกลุม  โดยใหแตละกลุมอานขอความในแตละยอหนาของบทความเดียวกันและ
ทุกกลุมทํ าเปนบันทึกยอของตนเอง  หลังจากนั้นจึงรวมกันทํ ารายงานโดยนํ ามาปะติดปะตอกัน
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 มิลเลอร (Miller  1984 : 23) กลาวถึงกิจกรรมการอานเพ่ือการส่ือสารวา เปนกิจกรรมท่ี
ใหผูอานไดมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหา มีการถอดความหมาย ถายโอนความรู ทํ ากิจกรรมโดยใชชอง
วางขอมูลท่ีสํ าคัญและจํ าเปนในการทํ าใหเกิดการส่ือสาร

 วสิาข  จัติวัตร  (2528  : 43)  ไดเสนอแนะแบบฝกหัดการอานเพ่ือการส่ือสาร สรุปไดวา 
แบบฝกหัดการอานไมควรมุงท่ีจะทดสอบความเขาใจในการอาน แตควรชวยทํ าใหผูอานเขาใจ
ขอความท่ีอานดีขึ้น  รูปแบบของคํ าถามท่ีชวยใหผูอานพัฒนาทักษะการอานไดแก  ค ําถามถูกผิด  
ซ่ึงจะชวยใหผูอานลํ าดับความและเขาใจเนื้อเรื่องไดดีขึ้น นอกจากนี้แบบฝกหัดซ่ึงเปนตาราง
แผนภมิู  แผนท่ี  กราฟ  และรูปภาพ จะชวยใหผูอานเขาใจขอความท่ีอานไดดีขึ้น

  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 178-179) ไดเสนอขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอานเพ่ือ
การส่ือสาร  ไวดังนี้

1.    กจิกรรมกอนการอาน  (Pre-reading  Activities)
เปนการสรางความสนใจและปูพ้ืนความรูในเรื่องท่ีจะอาน ตัวอยางกิจกรรมใน  

ขัน้นี้ไดแก
1.1 ใหคาดคะเนเรื่องท่ีจะอานเปนการกระตุนใหผูเรียนคํ านึงถึงความรูเดิมแลวน ํา

มาสัมพันธกับเรื่องท่ีอาน  การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได
1.2  ใหเดาความหมายของค ําศัพทจากบริบท  โดยดูจากประโยคขางเคียงหรือจาก

รูปภาพและการแสดงทาทาง
2. กจิกรรมระหวางการอาน  (While-reading  Activities)

เปนการทํ าความเขาใจโครงสรางและเนื้อความในเรื่องท่ีอานกิจกรรมขั้นนี้ไดแก
2.1 ใหลํ าดับเรื่องโดยใหตัดเรื่องออกเปนสวน ๆ (Strip Story)  อาจจะเปนยอหนา 

หรอืเปนประโยคก็ได  แลวใหผูเรียนในกลุมลํ าดับขอความกันเอง
2.2  เขยีนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเรื่อง  (Semantic  Mapping)
2.3  เตมิขอความลงในแผนผังของเนื้อเรื่อง (Graphic  Organizer)
2.4  เลาเรื่องโดยสรุป  (Summarizing)

3. กจิกรรมหลังการอาน  (Post-reading  Activities)
                            เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน  กิจกรรมท่ีทํ าอาจจะเปนการถายโอนไป
สูทักษะอ่ืน ๆ เชน ทักษะการพูด และการเขียนก็ไดโดยใหทํ ากิจกรรมดังตอไปนี้

3.1 ใหแสดงบทบาทสมมติ
3.2 ใหเขยีนเรื่องหรือเขียนโตตอบ เชน  เขียนจดหมาย  เขียนบทสนทนา  เขียน

แบบฟอรม  วาดรูป  เปนตน
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3.3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน
 เดวสีและคณะ (Davies et al. 1990:101)ไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการอานเพ่ือการ

ส่ือสารไววา เนื้อหาท่ีน ํามาสรางเปนภาระงานหรือกิจกรรมควรมีความหลากหลาย เพ่ือเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูสถานการณของเนื้อหาและไดสํ ารวจหรือทํ านายเนื้อหาท่ีจะเรียนมากกวาท่ีจะให
อานทีละบรรทัด  รวมท้ังฝกใหเดาความหมายจากขอความในบริบทภาษา  และภาษาทาทางดวย
กจิกรรมกอนการอานควรใหผูเรียนไดจัดคู  เลนเกมค ําศัพท  สวนขั้นการด ําเนิน  กิจกรรมผูเรียนจะ
ไดเรียนรูลีลาและหนาท่ีของภาษา จากนั้นเปนขั้นทบทวนการอานเพ่ือใหทราบเรื่องราวคราวๆ 
(Skimming)  และการอานเพ่ือหาขอมูลเฉพาะ (Scanning)  แลวใหผูเรียนทํ านายและทํ ากิจกรรมการ
ถายโอนขอมูลโดยการพูดหรือเขียน การใชคํ าถามตามแนวการสอนแบบดั้งเดิม เชน ค ําถามท่ีตอบ
ดวย  Yes / No หรือ True / False  แบบมีตัวเลือกใหเลือกตอบและแบบเติมคํ า ควรน ํามาใชเพ่ือเปน
ค ําถามน ําเพราะถือวาเปนเทคนิคท่ีมีประโยชน กิจกรรมหรือภาระงานควรกระตุนใหผูเรียนนํ าความ
รูเดิมมาใชในการอานดวย

  กิจกรรมการสอนอานเพ่ือการส่ือสารนั้น เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูหา  
ขอมูลท่ีตองการจากส่ิงท่ีอานและเปนกิจรรมท่ีตองการใหผูอานส่ือความหมายหรือถายโอนความรู
ในรปูแบบตาง ๆ เชน  โดยการพูดสรุป  เขียน หรือส่ือความหมายในรูปแผนผัง  ตาราง  แตบางครั้ง
การใชคํ าถาม  ถูกผิด  เติมค ําหรือแบบตัวเลือกใหตอบ ก็จะชวยใหผูอานสามารถเรียงลํ าดับเนื้อหา  
และเขาใจบทอานไดดียิ่งขึ้น  สวนขั้นตอนในการอานเพ่ือการส่ือสารประกอบดวย  3  ขั้นตอน คือ  
ขัน้ตอนการอาน ขั้นระหวางการอานและขั้นหลังการอาน  ซ่ึงในแตละขั้นตอนจะมุงสงเสริมความรู  
ความเขาใจและพัฒนาการของผูเรียนดวยการใชกิจกรรมท่ีหลากหลายอันจะสงผลใหผูเรียนประสบ
ผลสํ าเร็จดานการอานในท่ีสุด

4. การเขียน
4.1 ความหมายของการเขียน

               ในชีวติประจ ําวันเราตองใชทักษะการเขียนเพ่ือติดตอส่ือสารอยูเสมอ แตการใชภาษาเขียน
อยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองอาศัยระยะเวลาในการฝกฝน การเรียบเรียงความคิดและการใชภาษา
จนเกดิความชํ านาญ  และสามารถเขียนถายทอดใหผูอานเขาใจได

     ผูเช่ียวชาญดานการเขียนไดใหความหมายของการเขียนไวดังนี้
  เสาวลักษณ รตันวิชช (2531 : 92) กลาววาการเขียนเปนระบบส่ือสารอยางหนึ่งท่ี

ผูเขยีนจะสงขอมูลไปถึงผูอาน โดยผานกระบวนการทางความคิดท่ีตองกล่ันกรองความถูกตองตาม
หลักเกณฑมากกวาทักษะอ่ืนๆ ท้ังนี้ผูเขียนจะตองวางแผนลวงหนาวาจะเสนอแนวคิดอะไรใน
รปูแบบใด  เพ่ือใหผูอานเขาใจความหมาย และความรูสึกนึกคิดของผูเขียนได
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 วลัยรตัน อติแพทย (2532 : 1) กลาวถึงการเขียนวาเปนการสงสารท่ีเปนลายลักษณอักษร  
เพ่ือใหผูรับสารเขาใจเรื่องราว ความคิดเห็นและความประสงคของผูเขียน ผูเขียนจะตองมีความรู 
ความเขาใจและประสบการณในเรื่องท่ีเขียนตลอดจนมีความรูทางภาษา เพ่ือจะส่ือสารเปน
ลายลักษณอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ

 มณปีน  พรหมสุทธิรักษ  (2533 : 120) และวัลยา  ชางขวัญยืน (2534 : 47) มีความเห็น
สอดคลองกนัวา การเขียนคือการถายทอดความรู ความคิด ประสบการณ ความรูสึกหรือจินตนาการ
ออกมาเปนตัวหนังสือดวยวิธีการตางๆ กัน  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายในการเขียน

 โอลิวา (Oleva 1969 : 152)  และแมคคริมอน  (McCrimon 1978 : 3) ใหความหมายการ
เขยีนไววา  การเขียนเปนกระบวนการทางความคิดท่ีจะใชภาษาของผูเขียนในการส่ือความคิดไปสู
ผูอ่ืน ซ่ึงพูดภาษาเดียวกันในขณะท่ีเขียนผูเขียนตองตั้งจุดมุงหมายไวแลวพยายามเรียงลํ าดับความ
สํ าคัญใหเปนไปตามขั้นตอน

  ฟนอคเคียโร (Finochoiaro1980 : 143) กลาวถึงการเขียนวา การเขียนเปนรูปแบบหนึ่ง
ของการใชภาษาเพ่ือส่ือความหมาย   การเขียนโดยไมทราบความหมายถือเปนการจารึกเรื่องบนวัสดุ
เทานัน้ไมนับวาเปนการเขียน การเขียนจะตองมีการใชตัวอักษรอยางมีความหมายใชวิธีเรียบเรียง
ขอความตามลักษณะโครงสรางของภาษามีรูปแบบการเขียนท่ีตรงกับจุดมุงหมายในการเขียน
รวมท้ังใชถอยคํ าสํ านวนโวหารไดอยางถูกตอง

 จากทรรศนะดังกลาวสรุปไดวา  การเขียนเปนวิธีการส่ือสารอยางหนึ่งท่ีผูสงสารตองมี
ความสามารถในการบูรณาการความรูความคิดและความสามารถในการใชภาษา  เพ่ือเรียบเรียงเปน
ตวัอักษรอยางมีระเบียบถูกตองตามหลักภาษาตามความนิยมและสามารถส่ือสารไดถูกตอง
ความสามารถในการเขียน

    นกัวชิาการหลายคนใหความหมายเกี่ยวกับความสามารถในการเขียนไวคลายๆ กนั
ดังนี้
                 วลัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2526 : 55) กลาวถึง  ความสามารถในการเขียนสรุปไดวา 
ความสามารถในการเขียนขึ้นอยูกับประสบการณและความตั้งใจ ผูเขียนท่ีมีความรูและประสบ
การณมากจะสามารถเขียนขอความเพ่ือเสนอความคิดอยางมีเหตุผล รูจักวิเคราะหวิจารณส่ิงตาง ๆ 
รอบตัว หรือมีประเด็นท่ีเขียนมากขึ้น

  สุภทัรา  อักษรานุเคราะห (2532 : 108)  กลาวถึง  ความสามารถในการเขียนสรุปไดวา 
หมายถึงความสามารถในการรวบรวมขอมูล เลือกสรรส่ิงท่ีตนตองการถายทอดความคิดแลว
น ํามาลํ าดับดวยการเรียบเรียงเปนตัวอักษร ตั้งแตระดับประโยคจนถึงระดับขอความหรือสูงกวา
ขอความโดยใชความรูทางดานกลไกของการเขียน  เชน  การสะกดคํ า เครื่องหมายวรรคตอน
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กฎเกณฑทางไวยากรณ ตลอดจนวากยสัมพันธซ่ึงจะตองใหผูอานเขาใจส่ิงท่ีผูเขียนแสดงออกทาง
ความคดิไดถูกตองตรงกับจุดประสงคของผูเขียน

  ลาโด  (Lado 1961 : 248) กลาววา  ความสามารถในการเขียนคือ  ความสามารถท่ีใชตัว
อักษรอยางมีความหมาย     สามารถเรียบเรียงขอความตามลักษณะโครงสรางภาษาใหตรงกับ
จดุมุงหมายของการเขียนนั้นๆ ตลอดจนการใชถอยคํ าสํ านวนอยางถูกตอง

  แวเล็ตต (Vallett 1977 : 217) กลาววา  ความสามารถในการเขียนเปนความสามารถใน
การใชค ําศัพท  การสะกดและไวยากรณโดยการเขียนอยางเช่ียวชาญในลีลาของภาษา

  แพ็ตตี ้(Patty 1985 : 226)  กลาววาความสามารถในการเขียนคือ  ความสามารถในการ
แสดงออกซ่ึงความคิดท่ีตองการเช่ือมโยง จัดวางและพัฒนารายละเอียดตางๆ ตลอดจนความ
สามารถในการเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยคเปนขอความส้ัน ๆ และเปนเรื่องราว

 จอหนสัน (Johnson 1986 : 93) กลาววาความสามารถในการเขียนคือ ความสามารถท่ี
นกัเรยีนถายทอดเนื้อหารายละเอียดตางๆ ในลักษณะท่ีถูกตองทางไวยากรณเปนขอความส้ันๆ เพ่ือ
ส่ือความหมายได

 สรปุไดวาความสามารถในการเขียนเปนกระบวนการในการแสดงออกทางความคิด ซ่ึง
ผูเขียนใชความสามารถทางภาษาเรียบเรียงเปนเรื่องราวเพ่ือใหผูอานเขาใจความคิดของผูเขียนได
อยางถูกตองตรงกัน ความสามารถในการเขียนจึงเปนความสามารถทางสติปญญาและเหตุผล     
มากกวาความสามารถทางภาษาศาสตรอยางเดียว

4.2 ลกัษณะของการเขียน
                 ทักษะการเขียนเปนทักษะการส่ือสารความโดยใชตัวหนังสือหรือสัญลักษณเปนส่ือถาย
ทอดความรู  ความคิดและประสบการณ การเขียนจึงไมใชเปนเพียงทักษะหนึ่งท่ีมีประโยชนในชีวิต
เทานั้น แตยังเปนแหลงของความพึงพอใจสวนตัวของผูอานและผูเขียนอีกดวย อีกท้ังยังเปน
กระบวนการท่ีจะพัฒนาความสามารถดานความคิดของผูเขียนดวย
                 วลัยรตัน  อติแพทย (2532 : 3) กลาววา ตามหลักสากลนั้นไดแบงการเขียนออกเปน
ประเภทใหญ ๆ 2 ประเภท คือ

1. การเขยีนรอยแกวหรือความเรียง คือ การเรียบเรียงถอยคํ าตามรูปประโยคธรรมดาให
เปนเรื่องราวไมมีกํ าหนดกฎเกณฑท่ีบังคับเปนแบบฉบับแตตองเปนไปตามระเบียบภาษาของชาต ิ
รปูแบบของรอยแกว ไดแก ยอความบันทึกรายงาน จดหมาย ประกาศ  เรียงความ บทความ นทิาน   
หรือนิยาย  ตํ านาน  ประวัติ ฯลฯ
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2. การเขียนรอยกรองหรือบทกวีนิพนธคือ การเรียบเรียงถอยคํ าตามแบบแผนท่ีบังคับ
โดยเฉพาะตองเลือกสรรถอยคํ าท่ีไพเราะเหมาะสมและมีความหมายลึกซ้ึงมาเรียบเรียงอยางมีศิลปะ  
รปูแบบของรอยกรองหรือกวีนิพนธไทยมีหลายแบบคือ โคลง ฉันท กาพย กลอน เปนตน

  มณปีน  พรหมสุทธิรักษ (2533 : 120) แบงการเขียนตามความมุงหมายของการเขียนไว
ดังนี้

1. การเขียนเพ่ือเลาเรื่อง คือ การเขียนเพ่ือถายทอดประสบการณความรูสวนใหญ
ใชในการเขียนชีวประวัติ การเขียนขาว การเขียนสารคดี การเขียนแบบนี้ผูเขียนตองเลาเรื่องตาม
ลํ าดับเหตุการณ  และใชขอมูลถูกตองตามความจริง

2. การเขียนเพ่ืออธิบาย คือ การเขียนเพ่ือบอกวิธีทํ าส่ิงหนึ่งช้ีแจงตอบปญหาผูเขียน
ตองลํ าดับขั้นตอนของเรื่องอยางด ี และใชภาษาท่ีรัดกุม  ชัดเจนเพ่ือใหผูอานเขาใจงาย

3. การเขยีนเพ่ือแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเขียน  ซ่ึง
อาจจะมีขอคิด  คต ิ หรือแนวคิดท่ีนาสนใจแทรกอยูดวย

      4.  การเขียนเพ่ือโฆษณา คือ การเขียนจูงใจ เชิญชวนใหผูอานสนใจส่ิงท่ีเขียน
แนะน ํา เชนการเขียนคํ าโฆษณา ค ําขวัญ ค ําท่ีใชควรใหส้ันมีการเลนลีลาของค ําเพ่ือใหผูอานติดใจ

5. การเขยีนเพ่ือสรางจินตนาการ คือ การถายทอดความรูสึก จินตนาการใหผูอาน
เกดิความรูสึกเห็นภาพตามผูเขียนตองใชค ําประณีตมีความหมายแฝง เชนการเขียนเรื่องส้ัน นวนิยาย 
เปนตน

ฮารแมนและดิคกินสัน (Harman  and  Dickinson 1980 : 131) ไดแบงรูปแบบของการ
เขียนเรื่องท่ัว ๆ ไป  ออกเปน 4 ประเภท คือ

1. เรื่องราวหรือขอเขียนท่ีเปนแบบแผน
2. เรื่องราวหรือขอเขียนท่ีไมเปนแบบแผน
3. เรือ่งราวขอเขียนท่ีเปนการวิจารณ
4. เรือ่งราวท่ีเกี่ยวกับการคนควาวิจัย

               กลาวโดยสรปุการเขียนมีหลายลักษณะ  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเกณฑท่ีใชในการพิจารณา แตโดย
ท่ัวไปจะแบงงานเขียนตามลักษณะการเขียนเปน 2 ประเภท คือ งานเขียนรอยแกว  งานเขียนรอย
กรอง
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  4.3 แนวคดิพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียน
               การเขยีนเปนทักษะหนึ่งในส่ีทักษะ ไดแก  การพูด การฟง  การอานและการเขียน  ทักษะ
เขียนเปนทักษะท่ีสํ าคัญไมนอยไปกวาทักษะอ่ืนและท่ีสํ าคัญทักษะเขียนเปนทักษะท่ียากท่ีสุดเพราะ
เปนการสรางภาษาใหถูกตอง (สุมิตรา อังวัฒนกุล 2536 : 71, อางถึงในสุไร พงษทองเจริญ 2526 : 
173) จงึกลาวไดวาการเขียนเปนส่ิงท่ีมีคุณคาสํ าหรับจุดมุงหมายของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
                  พิมพันธุ เวสสะโกศล (2533:79) ไดกลาวถึงความแตกตางในแนวคิดพ้ืนฐานทางการ
เขียน แบงไดเปน 3 กลุมดังนี้

1. การเขยีนคือผลงานเขียน (Writing as a Product)
   กลุมนีมี้ความคิดการเขียนหมายถึงงานเขียนซ่ึงเปนผลผลิตของผูเขียนการสอนการเขียน

ตามแนวความคิดนี้ จึงมุงเนนท่ีตัวงานเขียนในแงความถูกตองท้ังดานภาษาท่ีใชและดานการเรียบ
เรียง

2. การเขยีนคือกิจกรรมการส่ือสาร (Writing as a Communicative  Activity)
  วดิโดสัน (Widdowson,อางถึงใน พิมพพันธุ  เวสสะโกศล 2533 : 79)  มีความเห็นวา

เนือ่งจากการเขียนเปนกิจกรรมการส่ือสารชนิดหนึ่ง   ความรูทางภาษาเพียงอยางเดียวจึงไมกอให
เกดิความสํ าเร็จในการส่ือสารและยงัตองมีความรูในดานอ่ืนๆมาประกอบดวย ฉะนั้นการสอนเขียน
ตามแนวคิดนี้จึงไมมุงเนนท่ีตัวภาษาเชนในแนวคิดแรก หากแตมุงเนนวางานเขียนนั้นส่ือความ
หมายใหผูอานเขาใจไดเพียงใด

คามีนุย และ ซิมมอนส (Kameenui and Simmons 1990 : 425)  ไดกลาวถึงแนวคิด
พ้ืนฐานทางการเขียนไว 2 ลักษณะ ไดแก

     1.  การสอนเขียนท่ีเนนผลงานเขียน (Product Approach to Writing Instruction)  
ไอแชตสัน (Isaacson 1987 quoted in Kameenui and Simmons 1990 : 426)  ไดน ําผลงานของ
นกัเรยีนผูท่ีมีทักษะทางการเขียนกับนักเรียนผูขาดทักษะทางการเขียนมาทํ าการวิเคราะห เขาสรุปวา
นักเรียนผูขาดทักษะทางการเขียนจะพบปญหาท่ีสํ าคัญ 5 ประการ ซ่ึงเปนปญหาท่ีควรจะน ําไป
พิจารณาเพ่ือมุงเนนการสอนการเขียนท่ีเนนผลงานเขียน องคประกอบท่ีสํ าคัญตอผลงานเขียนของ
นกัเรียนดังแสดงสรุปไวในแผนภาพตอไปนี้
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องคประกอบที่สํ าคัญตอผลงานเขียนของนักเรียน

  ความคลอง   เนื้อหา              ความเปนระเบียบ                 การสรางประโยค           การใชคํ าศัพท
    ในการเขียน

    จ ํานวนคํ า      ความคิด                     การสะกดคํ า            ความซับซอน               ความคิดริเริ่ม
 ที่นักเรียนเขียน    สรางสรรค                  การเวนวรรค              ของประโยค                  และความ

  สามารถในการ
    การรวมรวม                การใชตัวอักษร                                               ใชคํ าศัพทท่ี

   ทางความคิด           ตัวใหญ      ยากข้ึน

          ไวยากรณ
               

      ลายมือเขียน

แผนภูมิท่ี 1   องคประกอบท่ีสํ าคัญตอผลงานเขียนของนักเรียน
ท่ีมา : Edward  Kameenui  and  Deborah  Simmons. Designing  Instructional  Strategies (Ohio : Merrill  
Publishing  Company , 1990) , 427.

องคประกอบที่สํ าคัญตอผลงานเขียนของนักเรียน
  คามินุยและซิมมอนส (Kameenui and Simmons1990:425) เห็นพองกันแนวคิดทางการ

สอนท่ีเนนผลงานเขียนของนักเรียนเปนเรื่องท่ีลาสมัยและท่ีสํ าคัญแนวคิดนี้ประสบความลมเหลว
ในการสอนทักษะเขียนใหกับนักเรียน ท้ังนี้เนื่องจากแนวคิดนี้ขาดการสอนอยางมีระบบและขาด
การเรยีนการสอนโดยการเนนทักษะเขียนอยางชัดเจนท่ีนักเรียนจะไดลงมือเขียนจริง

 1. การสอนเขยีนท่ีเนนกระบวนการ  (Process Approach  to Writing  Approach)  แนว
คิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากวิธีการสอนเขียนแบบเนนผลงานเขียนของนักเรียนไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
(Hume quoted in Kameenui and Simmons 1990 : 429)  ดงันัน้ท้ังครูและนักวิจัยจึงตองการทดสอบ
เพ่ือรบัทราบวานักเรียนใชวิธีการใดในการพัฒนาผลงานเขียนของตนเอง
                 ตามแนวคิดแบบเน นกระบวนการนี้ครูจะทํ  าหนาท่ี เปนผู อํ านวยความสะดวก   
(Facilitator) ในช้ันเรยีน เชน ครูเปนผูใหค ําปรึกษาแกผูเรียนเปนผูเริ่มการอภิปรายการตั้งคํ าถาม 
รวมถึงการใหคํ าแนะนํ าและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอความคิดของผูเรียนมากกวาจะเปนเพียงผู
ตรวจและแสดงความคิดเห็นกับผลงานเขียนครั้งสุดทายของผูเขียนเทานั้น   ครูจ ําเปนตองทํ างานกับ
นกัเรยีนไปตลอดจนงานเขียนของนักเรียนจะเสร็จสมบูรณ
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 กระบวนการเขียนนี้ถือเปนขั้นตอนท่ีสํ าคัญตอการพัฒนาทักษะเขียน เม่ือครูสอน
กระบวนการเขียนเหลานี ้  นักเรียนจะไดเรียนรูถึงภาวะงานเขียนท่ียุงยากซับซอน  แตท้ังนี้การสอน
กระบวนการทางการเขียนเหลานี้ใหกับนักเรียนจะชวยใหนักเรียนมีทักษะทางการเขียนเพ่ิมขึ้น
                  2. การเขยีนคือกระบวนการ (Writing  as  a  Process)
                 ตัง้แต ค.ศ. 1980 เปนตนมาเริ่มมีความคิดวาการเขียนมิไดเปนเพียงวิธีการส่ือสารเทานั้น   
แตเปนกระบวนการท่ีตองใชความคิดสติปญญาท้ังในดานการคิดคนเรื่องราวท่ีจะน ํามาเขียนและ
วเิคราะหจัดรูปแบบการนํ าเสนอเรื่องราวเหลานั้นดวยเหตุนี้ จึงมีผูหันมาศึกษากระบวนการท่ีกอให
เกดิงานเขยีนและแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนก็เปล่ียนเปนการมุงเนนท่ีกระบวนการเขียน
                แนวคิดท้ังสามท่ีเกี่ยวกับการเขียนดังกลาว เปนการพิจารณาการเขียนในแงมุมท่ีตางกัน 
แนวคิดนี้จะเปนพ้ืนฐานตอไปสํ าหรับการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการเรียนการสอนทักษะเขียนแนว
ความคิดพ้ืนฐานนี้สามารถสรุปได  ดังตอไปนี้

แนวความคิด ปจจัยสํ าคัญ ลักษณะท่ีดี
1.  เนนผลงานเขียน ความรูทางภาษาและหลักการเขียน ถูกตองไวยากรณและรูปแบบการ

เรียบเรียง
2. เนนวัตถุประสงคในการเขียน สถานการณและผูรับสาร ผู รับสารเขาใจในสิ่งท่ีตองการสื่อ

ความหมาย
3.  เนนกระบวนการเขียน พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีมีการเขียน ความชัดเจนของแนวคิด

การเขียนเพ่ือการส่ือสาร
การเรียนการสอนภาษาตั้งแตอดีตมามักจะเนนวิธีการสอนแบบดั้งเดิมหรือเรียกอีกอยาง

วาวิธีการสอนแบบแปลและไวยากรณ วิธีการสอนลักษณะนี้จะเนนใหผูเรียนจํ ากฎเกณฑทาง
ไวยากรณและทองจํ าค ําศัพทตางๆ  ของภาษาท่ีจะเรียนเปนจํ านวนมากพรอมท้ังทองจ ําค ําแปลเปน
ภาษาของตน นอกจากนั้นจะใหผูเรียนจํ ากฎเกณฑและคํ าศัพทนั้นมาใชในการแปลประโยคหรือ
ขอความจากภาษาของตนเปนภาษาท่ีเรียนหรือจากภาษาท่ีเรียนเปนภาษาของตน ซ่ึงการเรียนการ
สอนในลักษณะนี้มักมีขอเสียคือผิดลักษณะธรรมชาติของการเรียนภาษา เพราะไมเนนทักษะฟง
และพูด และการเขียนจะทํ าไดโดยการแปลจากประโยคในโครงสรางภาษาของตนไปเปนลักษณะ
ประโยคของภาษาท่ีเรียน จึงอาจทํ าใหเกิดการสับสนในการใชภาษาได (อรุณี วิริยะจิตรา 2532 : 33)  
ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาในปจจุบันจึงเนนการติดตอส่ือสารมากกวาเนนท่ีความถูกตองของ
ไวยากรณเพราะขณะนี้เราสามารถติดตอกับบุคคลในท่ีตางๆไดท่ัวโลกรับขอมูลขาวสารจากท่ัวทุก
มุมโลกได ทํ าใหการเรียนการสอนภาษาจากลักษณะเดิมกลายมาเปนการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการ
ส่ือสาร ซ่ึงประกอบดวยสมรรถวิสัยท้ัง 4 คือ สมรรถวิสัยในการใชภาษาไดอยางถูกตองตาม
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ระเบียบวิธีของภาษา สมรรถวสัิยในการใชภาษาสังคม สมรรถวิสัยในการวิเคราะหขอความ และ
สมรรถวิสัยในการใชกลวิธีเพ่ือส่ือความหมาย นั่นคือการนํ าเอาภาษาออกจากบริบทเหมือนกับวิธี
การสอนแบบเกา  ซ่ึงการเรียนการสอนแบบนี้จะชวยใหผูเขียนเห็นทุกสวนของภาษาในบริบทเสีย
กอนแลวจงึนํ าโครงสรางท่ีเดนชัดในบริบทมาสอนเนนใหผูเขียนรับรูดวยการมีพฤติกรรมทางภาษา
                  ในการเรียนภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้น นอกจากผูเรียนจะมีจุดประสงคท่ีจะฟงใหเขาใจ  
พูดส่ือความหมายไดหรืออานส่ิงท่ีผูอานเขียนไดเขาใจแลวยังตองเขียนใหผูอานเขาใจไดตรงตาม
จุดประสงคของผูเขียนอีกดวย ท้ังนี้คนเราทุกคนยอมตองพูดหรือเขียนโดยมีวัตถุประสงคในใจท่ี
ตองการใหผูเขียนเขาใจความคิดตองการขอค ําแนะนํ าหรือตองการแสดงความคิดเห็นดวยกับความ
คดิของผูอ่ืน (สุมิตรา อังวัฒนกุล 2536:21) ดังนั้นทักษะเขียนจึงมักไดรับการฝกควบคุมไปกับทักษะ
อานใหแกผูเรียนเสมอ
                  นอกจากนี้การเขียนเพ่ือการส่ือสารยังชวยใหผู เรียนเกิดการเรียนรู ในเรื่องตางๆ     
(Raimes 1983 : 3) ดังนี้

1. ชวยเสริมสรางการเรียนโครงสรางทางไวยากรณ  สํ านวนและคํ าศัพทท่ีไดเรียน
ไปแลวใหเขาใจและใชไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น

2. ในขณะท่ีผูเรียนเขียน  ผูเรียนมีโอกาสทดลองใชภาษาคือสามารถเขียนไดมาก
กวาท่ีฝกหัดพูดไปแลวซ่ึงอาจทํ าใหเขียนผิดเขียนถูก

3. ผูเรียนมีความจํ าเปนตองเขาไปเกี่ยวของกับภาษาใหมโดยการแสดงออกทาง
ความคิดตลอดจนการใชสายตาและมืออยางประสานกันเพ่ือเปนการเสริมการเรียนรู ยิ่งผูเรียนใช
ความพยายามในการเขียนมากเทาใด ผูเรียนก็จะพบกับการเขียนส่ิงใหมๆตลอดจนวิธีการแสดงออก
ทางความคิดมากยิ่งขึ้นเทานั้น คือมีความจํ าเปนตองหาคํ าและประโยคท่ีจะแสดงออกใหตรงกับ
ความคิด

  ดงันัน้การเขียนเพ่ือการส่ือสารจึงเปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับความคิด
อยางเปนยิ่ง เพราะกอนจะเขียนผูเขียนจะตองคิดกอนเสมอวาตนจะเขียนอะไร เขียนใหใครอานและ
มีจุดมุงหมายเลือกสรรส่ิงท่ีตนตองการถายทอดความคิดน ํามาลํ าดับความดวยการเรียบเรียงออกมา
เปนตวัอักษร (สุภัทรา  อักษรานุเคราะห 2532 : 108)  ซ่ึงท้ังนี ้เบิรน (Byrne 1988 : 10)  ไดแบงการ
เขียนเพ่ือการส่ือสารออกเปนสองประเภท  ไดแก

1) การเขยีนเพ่ือการส่ือสารโดยสวนตัว (Personal Communication)  โดยผูเขียนตองรูวา
ผูอานเปนใครและมีเหตุผลอยางไรในการเขียน ผูเขียนตองมีจุดมุงหมายอยางชัดเจนวาจะสงขอมูล
อยางไรเพ่ือท่ีผูอานจะไดเขาใจเนื้อหาและความรูสึกนึกคิดของผูเขียนไดอยางชัดเจน
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    2) การเขียนเพ่ือการส่ือสารแบบไมเปนสวนตัว (Nonpersonal  Communication) การ
เขยีนเพ่ือการส่ือสารในขอสองนี้แตกตางจากขอแรก นั่นคือผูเขียนไมจ ําเปนตองระบุวาใครคือ
ผูอานอยางแทจริงแตอาจระบุเพียงกลุมของผูอานวาจะเปนประเภทใดเพ่ือจะไดเขียนใหสอดคลอง
กับกลุมผูอานนั้นๆ ฉะนั้นการเขียนเพ่ือการส่ือสารจึงมิใชเปนเพียงความสามารถในการเรียบเรียงค ํา
หรอืประโยคใหถูกตองตามหลักไวยากรณเทานั้น แตตองมีการถายทอดความคิดและประสบการณ
อยางมีจุดหมายจากผูเขียนไปสูผูอาน

     4.4 องคประกอบในการสอนทักษะเขียน
                 ทักษะเขียนเปนทักษะสงสารท่ีสํ าคัญและถือวาเปนทักษะท่ียากในการสอน ท้ังนี้ขึ้นอยู
กับนักเรียนเองวาจะมีความสามารถในการใชภาษามากนอยเพียงใดรวมท้ังทักษะเขียนยังตองอาศัย
ทักษะอาน-พูด-ฟงควบคูกันไปดวย (สุภัทรา อักษรนุเคราะห 2332 : 107, อางถึงใน กุสุมา  ลานุย 
2538 : 147)

 กสุุมา ลานุย  (2538 : 148) ไดแบงองคประกอบของการฝกทักษะเขียนออกเปน 3 ดาน
ซ่ึงครูภาษาอังกฤษควรค ํานึงถึง เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาความสามารถในดานการเขียนของ
นกัเรียนดังนี้

    1. รปูแบบของการเขียน (Type) ซ่ึงมีอยู 4 รูปแบบตามลํ าดับความยากงาย
  1.1 ขัน้ทํ าความคุนเคย (Familiarization)
  1.2 ขัน้การเขยีนในลักษณะท่ีมีการควบคุม (Controlled  Writing)
  1.3 ขัน้การเขยีนในลักษณะท่ีมีการช้ีแนะ (Guided  Writing)

                             1.4 ขัน้การเขียนในระดับอิสระ (Free  Writing)
    2. เทคนคิหรอืยทุธวิธีในการสอน  การพัฒนาการเขียนใหกับนักเรียนโดยยึดรูปแบบการ

เขยีน  4 รูปแบบในขอท่ี 1 อาจจะทํ าไดหลายวิธีการ เชน อาจจะใชการขีดเสนใต จับคู ลอกเลียน 
เรยีงลํ าดับประโยคเขียนใหม  ท้ังนี้จะตองเหมาะสมกับรูปแบบการเขียน  เชน ในขั้นทํ าความคุนเคย 
(Familiarization) ซ่ึงเปนขัน้ท่ีนักเรียนยังไมไดลงมือเขียนก็อาจจะใหนักเรียนอานขอความแลวขีด
เสนใตขอความท่ีใชโครงสรางประโยคตามท่ีก ําหนด ในขั้นควบคุมก็อาจจะใหนักเรียนเขียน
ขอความเลียนแบบขอความท่ีก ําหนดให

   3. ตวัส่ือหรอืตวักระตุนซ่ึงจะเปนตัวก ําหนดใหเกิดการเขียน  เชน  ครูอาจจะใชเกมสหรือ
การปรึกษาหารือกอนท่ีจะมีการเขียนหรือใหนักเรียนฟงบทสนทนา ฟงละคร แลวใหเขียนสรุป 
หรอืใหนักเรียนเขียนขอความจากแผนท่ี  แผนภูมิเพลง

สํ าหรับ สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 110) ไดใหขอพิจารณาเพ่ิมเติมตอองคประกอบ
ของการสอนทักษะเขียนไวดังนี้
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1.  ผูเรยีนควรคุนเคยกับรูปแบบภาษาเขียนหลาย ๆ แบบ ท้ังนี้ถาผูเรียนเห็นแตบท
สนทนาหรือ  การเขียนแบบเลาเรื่อง ผูเรียนก็ไมสามารถเขียนจดหมายหรือรายงานได ดังนั้นจึงควร
อธิบายรูปแบบการเขียนแบบตางๆ เชนแบบเลาเรื่อง (Narrative) แบบบรรยาย (Descriptive) เปนตน

2.  ผูเรยีนจะตองทราบวากลไกตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขียนมีอะไรบาง  เชน การ
เขยีนตวัอักษร กฎการเรียบเรียงประโยค การใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชเครื่องสัมพันธ
ขอความ (Discourse  markers)  ตาง ๆ เปนตน

3. ผูเรยีนควรไดเขียนส่ิงท่ีเกี่ยวของในชีวิตจริง เพ่ือจะชวยใหเกิดแรงจูงใจและเห็น
ความสํ าคัญท่ีจะเขียน  เพราะจะตองใชไดจริงในชีวิตประจ ําวัน

4. ผูสอนพึงระลึกเสมอวาไมมีวิธีใดเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด ผูสอนท่ีใชแนวการสอนเพ่ือ
การส่ือสารอาจใชวิธีการสอนหลายๆ แบบตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับผูเรียนไมวาจะเปนการเลียน
แบบปรบิทตางๆ การเขียนเรียงความโดยการวางกรอบใหเขียน การเขียนแบบอิสระการฝกประโยค  
การวิเคราะหปริบท  ซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีจ ําเปนของทํ าวิธี

5. ผูสอนจะตองตระหนักในหลักการท่ีวาการเขียนคือการเขียนขอเขียนท่ีมีความ
สัมพันธเช่ือมโยงกันไมใชเขียนแตเพียงประโยคเดียวๆ เทานั้น ผูเขียนจะตองเขียนเพ่ือสนอง
จดุประสงคของตนและผูอาน

 6. ผูสอนควรเปล่ียนบทบาทจากผูช้ีขอผิดและผูตรวจขอสอบมาเปนผูอานและ
ชวยวจิารณฉบับรางของผูเขียนแทนและเปล่ียนลักษณะการทํ างานระหวางผูสอนกับผูเรียนตัวตอตัว
มาเปนผูสอนและผูเรียนหลายๆ คนและผูเรียนกับผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทํ างานดวย
กัน
                    ทักษะเขยีนเปนทักษะท่ีตองอาศัยองคประกอบหลายๆ ดานมารวมกัน ดังนั้นการสอน
ทักษะเขียนจึงมิใชเรื่องงายเพราะครูผูสอนตอนคํ านึงถึงองคประกอบมากมายไมวาจะเปนทางดาน
ไวยากรณ กลไกทางภาษา ระบบการเขียน จุดมุงหมายในการเขียนและองคประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงลวน
แตมีความสํ าคัญกับการพัฒนาการสอนทักษะเขียนท้ังส้ิน  ดวยเหตุนี้ครูผูสอนจึงจํ าเปนอยางยิ่งท่ีจะ
ตองปรับปรุงหรือพัฒนายุทธวิธีในการสอนเพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูเรียนไดเรียนรูองคประกอบ
ตาง ๆ ของการสอนทักษะเขียน และพัฒนาทักษะของตนใหเปนไปไดอยางเหมาะสม
                 ไรมส (Raimes 1983 : 5)ไดกลาวถึงองคประกอบทางการเขียนวาไมมีคํ าตอบท่ีแนนอน
เกีย่วกบัค ําถามท่ีวาจะสอนเขียนในช้ันเรียนไดอยางไร เพราะองคประกอบของการเขียนมี  มากมาย
แตอาจสรุปคราว ๆ ไดตามแผนภาพตอไปนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



42

       ไวยากรณ    การสรางประโยค       เนื้อหา
     - กฎการใชกริยา - โครงสรางของประโยค                   -  ความตอเนื่อง
     - คํ านํ าหนานาม -  ความตอเนื่องของขอความ                              -  ความชัดเจน
     - สรรพนาม -  การใชรูปแบบภาษา                  -  เปนเหตุเปนผล

  - และอื่น ๆ

      กลไกทางภาษา
      -  ลายมือ          กระบวนการของผูเรียน
      -  การสะกดคํ า กอใหเกิดการสื่อสารท่ีชัดเจน   -  แนวคิด
      -  เครื่องหมายวรรคตอน มีความคลองในการสื่อสารและ        -  ลงมือเขียน
      -  และอื่น ๆ การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ   -  เขียนฉบับราง

     -  เขียนฉบับราง
      ระบบการเขียน -  ทบทวนงาน   
     -  ยอหนา
     -  ประโยคหลักและ  การเลือกใชคํ า
     ประโยคสนับสนุน  -  คํ าศัพท               ผูรับสาร
     -  ความตอเนื่อง และ  -  ส ํานวน          จุดมุงหมาย                -  ผูอาน
      ความเปนเอกภาพ  - รูปแบบคํ า           - เหตุผลในการเขียน
      ของขอมูล                     ตามความเหมาะสม

แผนภูมิท่ี 2   องคประกอบในการสอนทักษะเขียน
ท่ีมา : Ann  Raimes, Techniques  in  Teaching  Writing (New York : Oxford  University  Press, 1983), 5.

วดิโดวสัน (Widdowson1987 : 44) เสนอแนะวาในการสอนควรจัดเตรียมสถานการณ
ในการเขยีน คือใหผูเขียนรูวาผูอานคือใครและเขียนเพ่ืออะไร  หากขาดสถานการณดังกลาวก็มิใช
การเขยีนเพ่ือส่ือสาร แตจะเปนเพียงแบบฝกหัดทางภาษาเทานั้น ในการสอนดวยวิธีนี้ผูสอนจะตอง
กํ าหนดบทบาทของผูเขียน สถานการณท่ีจะเกิดขึ้นและผูอานใหแกผูเรียนทุกครั้งท่ีมอบหมายงาน
เขียนโดยสรุปแลววิธีสอนแบบนี้เปนการสอนการใชภาษาในสถานการณมิใชเปนเพียงการสอนแต
ตวัภาษาท่ีปราศจากปริบท
                  การเรยีนซ่ึงเปนทักษะการใชภาษาท่ีสํ าคัญอยางหนึ่งสํ าหรับการส่ือสารท่ีตองอาศัย
องคประกอบหลาย ๆ ดานรวมกัน  เชน ไวยากรณ  กลไกทางภาษาระบบการเขียน จุดมุงหมายใน
การเขยีนและปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงสํ าคัญตอการพัฒนาการสอนทักษะเขียนท้ังส้ิน นอกจากนี้การเขียนยัง
เปนเครือ่งมือสํ าคัญในการถายทอดวัฒนธรรมอันเปนมรดกท่ีสํ าคัญของชาติอีกดวย การสอนให
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นักเรียนมีความสามารถในการเขียนไดอยางถูกตองคลองแคลว และมีศิลปะในการใชภาษา
อยางเหมาะสมจึงเปนส่ิงจํ าเปนอยางยิ่ง

    4.5  กจิกรรมที่ใชในการสอนทักษะเขียนเพ่ือการส่ือสาร
                 นักการศึกษาและผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศหลายทานไดเสนอ
แนะกจิกรรมท่ีใชในการสอนทักษะเขียนเพ่ือการส่ือสาร ดังนี้
                ประทิน พิมสาร (2530 : 56-59) เสนอแนะกิจกรรมสํ าหรับการสอนการเขียนในระดับ
อนุเฉทไวสรุปไดดังนี้

  1. ควรเริม่ดวยการสอนการเช่ือมประโยค  เพ่ือพัฒนาการเขียนระดับประโยคใหถูกตอง
กอนจงึจะทํ าใหผูเรียนสามารถเขียนขอความโดยใชประโยคท่ีดีได

   2. ใชการอานเปนแนวทางกระตุนใหเกิดความคิด  ความรู  ซ่ึงจะนํ าไปใชในการเขียนงาน
ของตนเองตอไป

   3. ใชกจิกรรมสนทนา (Talk-Write method) การใชบทสนทนาในการสอนเขียนไมเพียง
แตจะทํ าใหรูจักสรางความคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีเขียนเทานั้น แตยังชวยพัฒนาส่ิงท่ีตองการเขียนใหเปน
ภาษาพูดกอนแลวลงมือเขียนจริง ทํ าใหผูเรียนมีความเช่ือม่ันในการแสดงออกและไดใชทักษะ
ภาษาหลายดานในเวลาเดียวกันดวย

  4. ใชส่ือการสอน เชน ภาพสไลด เทปวีดีทัศนจะชวยใหผูเรียนสามารถรวมลํ าดับเหตุ
การณเกี่ยวกับส่ิงท่ีเห็นไดด ีสามารถถายทอดออกมาเปนการเขียนท่ีละเอียดและสละสลวย  แตจะมี
ขอเสียท่ีผูเรียนไมไดฝกใชความคิดมากเพียงพอ เพราะจะใชความจ ําจากภาพมาเขียนเปนสวน
ใหญ  จงึควรใชเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับนามธรรม (Abstract)  ท่ีผูเรียนไมสามารถพัฒนาความคิดกับส่ิง
นั้นไดงาย

   5. การใชงานเขียนตัวอยางเปนเครื่องมือในการสอน ผูสอนควรนํ าตัวอยางการเขียนจาก
ตํ ารา วารสารหรือหนังสือพิมพท่ัวไปท่ีผูเขียนมีโอกาสไดพบจริงมาเปนตัวอยางในการสอนการ
เขียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบธรรมชาติคือสามารถใชภาษาส่ือความหมายในสถานการณ
ตางๆ ไดถูกตอง ไมฝนความรูสึก

    6. ใชงานเขยีนของผูเรียนในการฝกเขียน โดยคัดเลือกงานเขียนท่ีมีจุดบกพรองใหผูเรียน
ชวยกันแกขอบกพรองนั้น แตตองไมระบุช่ือเจาของงานช้ินนั้น
                  7. ใชการทัศนศึกษาเพ่ือสรางความรูและความคิดใหผูเรียนน ําเนื้อหามาประกอบการ
เขียน
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ฮารเมอร (Harmer  1990 : 100)  ไดเสนอกิจกรรมท่ีใชในการฝกทักษะเขียนดังนี้
1.   การเขียนประโยค

1.1 การเตมิค ํา (Sentence Completion) โดยการฝกใหนักเรียนดูภาพแลวเติมคํ า
ในประโยคใหสมบูรณกิจกรรมในลักษณะนี้มีการควบคุมมาก แตมีประโยชนในการควบคุมให
นกัเรียนใชคํ ากริยา  กาล  ค ําศัพท  และเรื่องอ่ืน ๆ ใหเปนไปอยางเหมาะสม

1.2 การถามส่ิงท่ีก ําลังกระทํ า (What are they doing?) กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดดู
ภาพและเขยีนประโยคเกี่ยวกับส่ิงท่ีบุคคลในภาพกํ าลังกระทํ า แบบฝกในลักษณะนี้จะชวยให
นกัเรยีนใชภาษาท่ีครูเปนผูก ําหนดให เชนการใช (Present Continuous Tense) นอกจากนี้นักเรียน
สามารถสรางประโยคไดดวยตนเอง ซ่ึงเปนการฝกท่ีคอนขางทาทายมากกวากิจกรรม 1.1

2. การใชถอยคํ าดํ าเนินเรื่องอยางสัมพันธกัน กิจกรรมนี้จะชวยใหนักเรียนสรางงาน
เขยีนใหชัดเจน และมีความตอเนื่องของเรื่องราว  โดยจะเนนท่ีจะเรียงลํ าดับประโยคและการใชตัวช้ี
แนะในบริบท (context  clues)

2.1 การใชตวัเช่ือม (co-ordinators) เปนลักษณะของแบบฝกงายๆ สํ าหรับนักเรียน
ในช้ันพ้ืนฐาน โดยใหนักเรียนรูจักการใช and และ but กิจกรรมนี้นักเรียนจะตองเลือกใชตัวเช่ือม
ใหเหมาะสมกบัประโยค  อีกท้ังนักเรียนจะไดฝกการใชสรรพนามอีกดวย เชนนักเรียนตองตัดสินใจ
วาจะเปล่ียน Concorde  เปน it  เม่ือไร  ดังตัวอยางนี้

Join  the  following  pairs  of  sentences  using  “and” or “but”
- Concorde  is  an  ideal  way  to  travel.  Concorde  is  expensive.

 2.2 การจดัเรียงประโยคใหเหมาะสม  แบบฝกลักษณะนี้จะเปนการจัด ลํ าดับเพ่ือ
ใหนกัเรยีนไดรูจักกับการใชคํ าสรรพนาม เชน it, she, they และอ่ืนๆ รวมท้ังนักเรียนจะไดรูจักกับ
ประโยคหลัก (Topic sentences) ของเรื่องท่ีอานและการใชขอความเพ่ือใหเช่ือมตอกันอยางมีความ
หมายในแตละประโยค ดังตัวอยางตอไปนี ้โดยครูเขียนประโยคเหลานี้ลงบนกระดาน

a. It will  give  her  more  time  to  wash  all  the  clothes  so  she’s  
very  happy  now.

b. John  and  Mary  have  six  children.
c. It  takes  Mary  three  hours  to  clean  it.
d. They  live  in  a  large  flat.
e. Luckily  she  was  given  a  vacuum  cleaner  for  her  birthday  this  

morning.
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จากนัน้ครส่ัูงใหนักเรียนลองเรียงประโยคใหม  การลํ าดับเรื่องราวแสดงใหเห็นวาควรจะ
จดัวางประโยคตาง ๆ อยางไร มีการใชคํ าสรรพนามรวมกันอยางไร

  สวนจอหนสัน (Johnson 1981 : 93) ไดใหลักษณะสํ าคัญของกิจกรรมการสอนทักษะ
เขียนเพ่ือการส่ือสารไวคือ  การเตมิขอมูลท่ีขาดหายไป  (The  Information  Gap  Principle) และ
กจิกรรมการตอขอมูล  (Jigsaw  Principle)

 ลักษณะสํ าคัญของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารเนนท่ีความสามารถในการทํ าความ
เขาใจและการสงขาวสารขอมูล ลักษณะการฝกการอานเพ่ือความเขาใจจะเปนการส่ือสารเพ่ืออาน
เอาขอมูลขาวสารมาถายโอนลงในแบบฟอรมตางๆ ดงันั้นการฝกการอานเพ่ือการส่ือสารตองค ํานึง
ถึงความเขาใจขอมูลเนื้อหาท่ีอานซ่ึงมีลักษณะเดียวกับการฝกการเขียนเพ่ือการส่ือสารท่ีตองค ํานึงถึง
การสงขอมูลเนื้อหาเชนกัน ในอดีตครูสอนภาษามักจะมุงเนนประเมินความถูกตองทางไวยากรณ
มากจนเกินไป ทํ าใหครูผูสอนละเลยการสงขอมูลตามความตองการของผูเขียนซ่ึงถือเปนมาตรฐาน
ของการตัดสินผลงานของนักเรียนอยางแทจริง
                 ในช้ันเรียนครู ผู สอนสามารถสรางสถานการณโดยการเติมขอมูลท่ีขาดหายไป  
(Information  Gap  Principle) โดยการใหขอมูลนักเรียนคนท่ี 1 แตไมใหขอมูลนั้นกับนักเรียนคนท่ี 
2 ในลักษณะนีจ้งึทํ าใหการส่ือสารเกิดขึ้น โดยนักเรียนคนท่ี 1 จะตองสงผานขอมูลใหกับนักเรียน
คนท่ี 2 จากสถานการณท่ีทํ าใหนักเรียนคนท่ี 1 เปนผูผลิตสารและนักเรียนคนท่ี 2 เปนผูรับสาร
สํ าหรบัการใชกิจกรรมการตอขอมูล (Jigsaw Principle) เปนการปรับปรุงการฝกใหทันสมัยยิ่งขึ้น  
โดยใหนักเรียนเปนท้ังผูผลิตสารและผูรับสาร  โดยการใหขอมูลกับนักเรียนคนท่ี 1 และใหขอมูลท่ี
ตางกนัออกไปกับนักเรียนคนท่ี 2 ดังนั้นนักเรียนท้ัง 2 คนจึงจํ าเปนตองถามขอมูลจากอีกฝายเนื่อง
จากตนไมมีขอมูลนั้นหรือขอมูลท่ีมีอยูไมเพียงพอ ทํ าใหตางฝายตางตองการทราบการใหขอมูลกับ
อีกฝายหนึ่ง จึงมีการแลกเปล่ียนขอมูลกันทํ าใหเกิดการส่ือสารขึ้นดังตัวอยางตอไปนี ้(Johnson 1981 
: 96-97)

Student 1
In  Winton  there  is  a  very  good  sports  club  which  welcomes  applications  

from  overseas  visitors.
I)  Arturo  Catania  applied  to  join  this  club.  He  wrote  a  letter  to  the  club

secretary  who  used  it  to  fill  out  an  application  form  for  Arturo.  Here  is  the  form. Use  it
to  write  Arturo’s  letter  of  application.
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WINTON  SPORTS  CLUB : MEMBER  APPLICATION
Surname  ___Catania        First Name(s)___Arturo_____________________
Date of  Birth 4-8-76_______Nationality__Malian____Marital Status ___M__
Address _29 Garforth Close Ha,mford, Nottingham NG16   7EA
Telephone  Number __(0273)51469    Occupation___Doctor__________

II) Your   partner  has  written  a  letter  of  application  from  another  person.
Use  this  letter  to  fill  in  the  application  form  from  that  person.

WINTON  SPORTS  CLUB : MEMBER  APPLICATION
Surname  ______________________  First  Name (s)  _________________________
Date  of  Birth _____________ Nationality _____________ Marital  Status ______
Address ______________________________________________________________
Telephone  Number _________________ _____Occupation ____________________

Student 2
In  Winton  there  is  a  very  good  sports  club  which  welcomes  applications

from  overseas  visitors.
I)  Odette  Francois  applied  to  join  this  club.  She  wrote  a  letter  to  the  club

secretary  who  used  it  to  fill  out  an  application  form  for  Odette.  Here  is  the  form.  Use  it
to  write  Odette’s  letter  of  application.

WINTON  SPORTS  CLUB : MEMBER  APPLICATION

Surname  _____Francois____  First  Name (s)  _____Odette   Marie______
Date  of  Birth ___12/1/78___Nationality ____French___ Marital  Status ____S____
Address 26 lakeside Avenue, Upton , Notts , NG16 7EA

           Telephone  Number   (0273)63139______ Occupation _____Teacher_______

II)  Your  partner  has  written  a  letter  of  application  from  another  person.
Use  this  letter  to  fill  in  the  application  form for that  person.
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WINTON  SPORTS  CLUB : MEMBER  APPLICATION

Surname  ______________________  First  Name (s)  _________________________
Date  of  Birth _____________ Nationality _____________ Marital  Status _______
Address _______________________________________________________________
Telephone  Number _________________ _____Occupation ___________________

วงิการด  (Wingard  1981 : 146)  ไดยกตัวอยางกิจกรรมการสอนทักษะเขียน ดังนี้
1. การคัดลอก (Copying)
ค ําส่ังสํ าหรับนักเรียน  :  ขอความท่ีจะใหตอไปนี้ไดมาจากรายงานของพยานคน

หนึง่ท่ีไดใหปากคํ ากับเจาหนาท่ีต ํารวจ  ประโยคตางๆ ท่ีนักเรียนไดเห็นตอไปนี้จะผสมสานปนเป
กนัไปดงันั้นนักเรียนจะตองจัดลํ าดับประโยคใหเหมาะสมกับภาพท่ีให

ค ําแนะน ําสํ าหรับครู  :  ครูควรแสดงประโยคตัวอยางกับนักเรียนดวย
 He  was  about  40.
 He  was  about  60.
 He  was  thin.
 He  was  fat.
 He  had  a  beard.
 He  had  long  hair.
 He  was  wearing  glasses.
 He  was  wearing  a  hat

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

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

.……………………………….................................       ........…………...................................................
                  (Wingard 1981 : 147)

               ความคดิเห็น  :  การคัดลอกโดยท่ีไมไดใหความสนใจกับกลไกทางภาษาจะกอใหเกิดผลดี
เพียงเล็กนอยเทานั้น แตท้ังนี้การคัดลอกในลักษณะท่ีใหความใสใจและพิถีพิถันจะชวยใหเกิด
ประโยชนในขั้นพ้ืนฐานได นั่นก็คือนักเรียนตองทํ าความเขาใจในแตละประโยคเพ่ือน ํามาสราง  
เรือ่งราวท่ีมีความสัมพันธกันหนาท่ีทางภาษาท่ีไดฝกนี้เปนการบรรยายเรื่องราวในอดีต
            2. การเลือกสรร (Selection) แบบฝกนี้จะรวมค ําศัพทยากและกริยาท่ีถูกกระทํ า (Passive
verbs)
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               ค ําส่ังสํ าหรับนักเรียน : จากแผนภาพนักเรียนตองบรรยายถึงไขไกและสรางประโยคขึ้น
โดยอาศัยตารางท่ีให โดยท่ีนักเรียนสามารถสรางประโยคไดตามแตนักเรียนตองการ  หลังจากสราง
ประโยคเรียบรอยแลวนักเรียนตองเรียงลํ าดับประโยคใหไดความหมาย

A   =  albumen
M  =  membrane
S   =  shell
Y  =   yolk

          (Wingard 1981 : 147)
A/The  hen’s  egg
A/The  yolk
A/The  membrane

It
It

Which
And

is

circular.
white  in  color.
surrounded  by  the  albumen.
a  thin  skin.
connected  to the  membrane.
protected  by  the  shell.
oval  in  shape.

                  ความคดิเห็น  :  นักเรียนอาจตองการความชวยเหลือนอกเหนือจากค ําส่ังท่ีให  ซ่ึงครูจ ํา
เปนท่ีจะตองใหความชวยเหลือโดยอาจใชภาษาแมของนักเรียนก็ได  เรือ่งท่ีครูควรจะใหค ําปรึกษา
ไดแก  การเริ่มตนการบรรยายเรื่องราว  การใชสรรพนาม  “it” และ “which” หนาท่ีทางภาษาของ
แบบฝกนี้คือการบรรยาย และกริยาท่ีใชบอยท่ีสุดคือ กริยา to be ในรูปปจจุบันกาล
ค ําเฉลย  :

A  hen’s  egg  is  oval  in  shape.  The  membrane  is  a  thin  skin  which  is  white  in  color.
It  is  protected  by  the  shell.  The  yolk  is  circular.  It  is  surrounded  by  the  albumen
and  is  connected  to  the  membrane.

3. การจัดเรียงประโยคใหม (Re-ordering)
ค ําส่ังสํ าหรับนักเรียน: ใหนกัเรียนจัดเรียงประโยคใหมใหไดความหมาย โดยอาศัย

and และ then เขาชวยตามความเหมาะสมรวมท้ังนักเรียนสามารถละค ําซ้ํ าๆ ท่ีไมจ ําเปนออกดวย
He  arrived  there  at  8  o’clock.
He  put  on  his  clothes.
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John  woke  up  at  7  o’clock.
He  ate  his  breakfast.
He  cooked  his  breakfast.
He  set  off  for  the  factory.
He  washed  himself.

                ความคิดเห็น  :  ความจริงท้ังแบบฝก “the  egg” และแบบฝกนี้ถือเปนแบบฝกการคัดลอก  
(Copying) อาจกลาวไดวาไมมีความจํ าเปนท่ีนักเรียนจะตองเพ่ิมเสริมรายละเอียดเขาไปถาไมได
กํ าหนดขอมูลไวให แตภาระงานของการเลือกสรรและการจัดเรียงประโยคใหมคอนขางมีความ
สลับซับซอนมากขึ้น สํ าหรับหนาท่ีทางภาษา แบบฝกนี้คือการเลาเรื่องงายๆ โดยการใช Past  
Simple  Tense
ค ําเฉลย :

John  woke  up  at  7 o’clock.  He  washed  himself  and  put  on  his  clothes.  Then  he
cooked  and  ate  his  breakfast.  He  set  off  to  the  factory  and  arrived  there  at  8 o’clock.

4.  การเปลี่ยนลักษณะประโยค (Conversion)
ค ําส่ังสํ าหรับนักเรียน : ใหนักเรียนเขียนประโยคใหมโดยการใช “it” โดยดู

ประโยคแรกเปนตัวอยาง
-  Fred’s  plane  landed  at  Manchester  because  it  was  foggy.
-  He  went  into  the  city  because  the  plane  had  been  diverted.
-  He  stayed  at  the  Midland  Hotel  when  he  went  into  Manchester.
-  He  met  Flo  because  he  stayed  at  the  Midland  Hotel.
-  He  fell  in  love  with  Flo  when  he  met  her
-  So  Fed  and  Flo  got  married  because  it  was  foggy.
-  If  it  hadn’t  been  foggy.  Fred’s  plane  wouldn’t  have  landed  at

Manchester.
ความคิดเห็น : ในตํ าราเรียนมักจะมีแบบฝกเกี่ยวกับกลไกทางภาษาในรูปของ “การ

เปล่ียนแปลงลักษณะประโยค”  จากไวยากรณในรูปหนึ่งไปเปนไวยากรณในอีกรูปหนึ่ง  ส่ิงสํ าคัญ
คือเราตองคนหาจุดมุงหมายในการเปล่ียนลักษณะของประโยคใหได ดังนั้นการใชแบบฝกนี้ใน
ลักษณะของการเปล่ียนประโยค  Active  ใหเปน  Passive   voice  จึงไมเหมาะสม  เนื่องจาก
นกัเรยีนจะไมไดเปล่ียนแปลงความหมายในขอความมากนัก
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 สํ าหรบัแบบฝกท่ีช่ือ “The  Fred  and  Flo” เปนเรื่องเกี่ยวกับการกระทํ าท่ีตองการความ
มุงม่ันอันแรงกลา  โดยปกติเรามักจะไมเลาเรื่องโดยการใช  If clauses มารวมกัน แตถาเปนเรื่องท่ี
เกีย่วกบัเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตา  การใช If clauses จะชวยใหการ
เลาเรือ่งมีความนาสนใจมากขึ้น แบบฝกลักษณะนี้จะชวยใหนักเรียนไดสนุกกับการฝกใช 3rd

Conditional  ท่ีเปนรปูแบบหนึ่งของ  If clause  โดยการใช Past perfect กับ Would  have + past
participle ซ่ึงเปนลักษณะประโยคท่ีคอนขางยาก  เพราะเปนการเลาถึงส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  แตไมได
เกดิขึน้จริงๆ  หรือเปนเรื่องท่ีไมไดเกิดขึ้นแตตองการใหเกิดขึ้น

 5. การถายโอนขอมูลจากส่ือที่ไดฟง  (Transfer  of  Medium)
                ค ําส่ังสํ าหรับนักเรียน  :  ใหนักเรียนฟงเทป  โดยเทปจะเปนการบรรยายอุบัติเหตุบนทอง
ถนนของ Granny ขณะท่ีเธอมองออกมานอกหนาตางนักเรียนสามารถเลนเทปไดหลายครั้งตาม
ตองการจากนั้นใหนักเรียนเขียนรายงานเรื่องท่ีนักเรียนไดฟง  โดยใหนักเรียนเขียนเรื่องใหมากเทา
ท่ีนกัเรยีนจะสามารถทํ าได โดยขณะท่ีนักเรียนเขียนนักเรียนจะไมสามารถเปดเทปได หลังจากเขียน
เสรจ็นักเรียนจึงจะสามารถเลนเทปไดอีกครั้ง  เพ่ือท่ีจะตรวจงานของตนเองและเปรียบเทียบกับเรื่อง
ท่ีไดฟง

Tapescript  :  (not  to  be  supplied  to  students)
Oh  look!  What’s  that  man  doing?  He’s  going  up  to  Fifi.  Ha  ha!  He’s  trying

to  stroke  her. (Sound  of  dog  growlirg)  Oh,  look  at  her  !  She’s  growling  at  him. I  think
she’s  going  to  bite  him.  Come  here,  Fifil  Bad  dog!  (Sound  of  running  footsteps  and
barking.)  Now  he’s  running  away  and  she’s  running  after  him.  Now  she’s  got  him  by  the
leg.  He’s  fallen  on the  ground.  What  shall  we  do?
                 ความคดิเห็น : แบบฝกนี้มุงเนนใหนักเรียนไดเลาเรื่องใหม และถานักเรียนไมสามารถจ ํา
ไดกจ็ะทบทวนใหมอีกครั้ง การเลาเรื่องใหมนี้จํ าเปนจะตองละลักษณะของภาษาพูดออกไป เม่ือละ
ภาษาพูดออกไปจึงจํ าเปนท่ีจะตองเปล่ียนคํ าบางคํ าดวย ครูอาจส่ังใหนักเรียนเขียนเรื่องสรุปมา
ประมาณ 4 ประโยค หรือ เขียนเพ่ิมเติมเพ่ือใหเรื่องมีรายละเอียดมากขึ้น  อยางไรก็ตามการเลาเรื่อง
ใหมควรจะมีความกระชับ  ไมใชเปนลักษณะของการบรรยาย

ค ําเฉลย  (ภาคสรุป) :
A  man  tried  to  stroke  our  dog  Fifi.  She  tried  to  bite  him.  He  ran  away  but

she  seized  him  by  the  leg.
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6. การสรางประโยคใหสมบูรณ (Completion)
                  ค ําส่ังสํ าหรับนักเรียน : ใหนักเรียนศึกษาบทความเรื่อง   Diamond และ Lampblack  จาก
นัน้ใหนกัเรียนเติมสวนท่ีขาดหายไปในประโยคใหสมบูรณ

Diamond
Carbon occurs in nature in practically a  pure  state  as  diamond.  Diamond  is  a

transparent  colorless  crystalline  form  of  carbon.  One  important  reason  for  its  economic
value  is  its  extreme  hardness,  and  it is used  in  tools  for  cutting  hard  substances.  Because
of  its  comparative  rarity,  it  is  extremely  expensive.

Lampblack
Lampblack  is  an  artificial  form  of  carbon  prepared  by  burning  tar.  Rosin  or

turpentine  and  condensing  the  products  of  combustion.  The  carbon  thus  collected  is
impure. It is a densely  black,  opaque  substance  which  takes  the  form  of a very fine, soft
powder. Its most  important  property  is  that  it  does  not  reflect  light from any angle, and is
therefore in demand as  a  black  coloring  agent,  especially  as  a  constituent of printer’s ink. It
is  very  cheap  and  easy  to  produce.

Two  forms  of  carbon
Diamond is a natural form of carbon, whereas  lampblack___________________________
Diamond____________________________________________________whereas  lampblack
Is  a  very  impure  form  of  carbon.
Diamond______________________________________whereas lampblack is black and  opaque.
Diamond_______________________________________________________________whereas
Lampblack  is  extremely  soft  to  the  touch.
Diamond is used in the manufacture of cutting tools, whereas  lampblack____________________
______________________________________________________________________________
Diamond  is  extremely  valuable  whereas  lampblack___________________________________

                 ความคดิเห็น  :  จะเห็นไดวายังมีขอมูลบางสวนท่ีจะตองเติมลงในแบบฝก  ซ่ึงจะชวยให
แบบฝกมีขอบเขตกวางขวางมากขึ้น จึงอาจทํ าใหแบบฝกนี้กลายเปนแบบฝกท่ีคอนขางยากทีเดียว  
แบบฝกนีมิ้ไดตองการจะรับรูถึงความรูเดิมท่ีนักเรียนมีเกี่ยวกับ  Two  forms of  carbon  แตตองการ
ใหนักเรียนเพ่ิมความสามารถทางการอานของตัวเองใหสูงขึ้น นักเรียนสามารถใชพจนานุกรมชวย
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ไดหรอืและนักเรียนบางคนจํ าเปนตองเตรียมการรายงานหนาช้ันกอนจะเขียนจริง  ดังนั้นปญหาใน
การใชโครงสรางไวยากรณในประโยคจึงเกิดขึ้น โดยประโยคจะตองแสดงการเปรียบเทียบความ
แตกตางของส่ิงของ 2 ส่ิง แตจํ าเปนตองใชโครงสรางของประโยคในลักษณะท่ีเหมือนกัน  (Parallel  
in  structure)

7. การเพ่ิมเติมขอมูล (Addition)
     ค ําส่ังสํ าหรับนักเรียน : ใหนักเรียนเขียนประโยคโดยใชคํ าวา “because” โดยท่ีนักเรียน

จะตองคํ านึงถึงเหตุผลท่ีจะตองเพ่ิมเติมเขาไป ซ่ึงเหตุผลนั้นจะเปนอะไรก็ไดตามแตนักเรียน
ตองการ

-  A  jar of jam was lying on the floor of an empty concert hall.  Why?
-  A large dog  was running along with a whisky bottle in its mouth.  Why?
-  Some  girls  were  skipping  in  the  street  when  an  old  woman  came  out  of

her  house  and  joined  in.  Why?
  ความคดิเห็น : หนาท่ีทางภาษาในแบบฝกนี้คือการอธิบายโดยเนนการใชรูปแบบทาง

ภาษาศาสตรและแบบฝกนี้จะเปนลักษณะท่ีคอนขางเปดกวางเพ่ือนักเรียนจะสามารถตอบค ําถามได
ตามท่ีตนตองการ การตอบอาจจะเกินขอบเขตของคํ าถามวา  “ทํ าไม”  และไกลเกินกวาท่ีจะอธิบาย
ได

  8. การใชตัวอยาง  (Using  a  model)
                 ค ําส่ังสํ าหรับนักเรียน : อานการเดินทางไปซ้ือของของ Tom จากนั้นใหนักเรียนบรรยาย
การไปซ้ือของของนักเรียน  โดยการใช  to + verb

          ตัวอยาง  :
Tom  went  to  the  post  office  first,  to  buy  some  stamps  and  post  some
letters.
Then  he  went  to  buy  toothpaste  and  soap  from  the  chemist.  On  the  way
home  he  called  in  at  the  library  to  return  some  books.

 ความคดิเห็น  :  แบบฝกลักษณะนี้มีประโยชนในการฝกรูปแบบทางไวยากรณ  จาก
ตวัอยางนี้จุดมุงหมายของแบบฝกอยูท่ี Infinitive และมีความหลากหลายในการจัดเรียงค ํา รวมท้ัง
การจัดวาง  Infinitive  ในต ําแหนงท่ีถูกตอง

                 วงิการด  (Wingard 1981 : 158)  ยังไดใหลักษณะของแบบฝกทักษะเขียนท่ีนาสนใจเพ่ิม
เติมไวอีกดังตอไปนี้
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                 การถายโอนขอมูล (Information Transfer)  สรางไดโดยงายโดยการใชตารางบวกกับขอ
มูลหรือการเติมลงในตารางโดยการถามนักเรียนในช้ันเพ่ือน ําค ําตอบมาใสลงในตาราง จากท้ัง 2 
กรณี ขอมูลท่ีอยูในรูปของตารางจะถูกนํ ามาใชในการสรางงานเขียน นอกจากตารางแลวเรายัง
สามารถใชรูปภาพ  แผนภาพ  แผนท่ี  กราฟ  และแผนผังตาง ๆ ได

นักเรียนสามารถเขียนประโยคไดอยางไมจ ํากัด ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของครูใน
การก ําหนดขอบเขตลักษณะประโยค  ขอควรระวังมี  2 กรณีคือ

1) ความยุงยากในการใหขอมูลในลักษณะกราฟและการน ําเสนอขอมูลท่ีไมชัดเจน
เพียงพอและมากเกินไปจะสรางความสับสนใหกับนักเรียนได

2)  รปูแบบท่ีน ําเสนอกับรูปแบบท่ีตองการใหนักเรียนทํ ามีลักษณะขัดแยงกัน  ดัง
ตวัอยางท่ีแสดงตอไปนี้เปนปญหาเกี่ยวกับการใช  “None”  ในตารางนักเรียนอาจสรางประโยคออก
มาในลักษณะนี้

* Ann  has  none  brothers  and  sisters.
*  Ann’s  brothers  and  sisters  are  none.

Name Address Favorite  color Brothers and sisters
Favorite

hobby/sport
Ann
Betty

Grove  Road
Brown  Street

Pink
Blue

None
2S

Tennis
Swimming
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                  โดยสรุปลักษณะกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนั้นมีหลากหลายรูปแบบ
เชนการเติมคํ าท่ีฝกใหนักเรียนดูภาพแลวเติมคํ าเพ่ือใหไดประโยคสมบูรณ ซ่ึงมีประโยชนในการ
เนนเรือ่งค ํากริยา  กาล  ค ําศัพท  หรือการถามถึงส่ิงท่ีก ําลังกระทํ า  ซ่ึงเกี่ยวกับการดูภาพและเขียน
ประโยคโดยเนนการใช  Present  Continuous Tense และสํ าหรับการใชกิจกรรมการเติมขอมูลท่ีขาด
หายไปและกิจกรรมการตอขอมูล  (Information  Gap  and  Jigsaw  Principles) จะเนนในเรื่องการ
สงขาวสารขอมูลแตไมเนนไวยากรณเปนตน การนํ ากิจกรรมแตละชนิดมาใชจึงจํ าเปนตองอาศัยจุด
มุงหมายหรือจุดประสงคของแบบฝกแตละชุดวามุงเนนประเด็นใดและจ ําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเลือก
ใชชนิดของสารท่ีใชจริงในชีวิตประจํ าวันเพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียนและเพ่ือใหผูเรียนสามารถน ํา
ไปใชในการส่ือสารได

    4.6 จุดประสงคของการสอนทักษะเขียนเพ่ือการส่ือสาร
                 ในการสอนทักษะเขียนนี้เนนใหเขียนเพ่ือการนํ าไปใชในชีวิตจริงสถานการณตางๆ ท่ีน ํา
มาเปนบทเรียนและแบบฝกหัดเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจํ าวัน  ศัพทและสํ านวนตางๆ ท่ีใชใน
แตละบทจะขึ้นอยูกับสถานการณของบทนั้นๆ บทเรียนแตละบทจึงไมเนนการสอนไวยากรณโดย
ตรงคือมุงใหผูเรียนฝกฝนการใชศัพทและสํ านวนท่ีจ ําเปนในแตละสถานการณ ผูเรียนจะมีโอกาส
พัฒนาทักษะในการเขียนโดยใหผูเรียนเขียนตามตัวอยาง ลองฝกเขียนโดยใชความคิดของตนเอง
เพ่ิมเติม
                สุภทัรา อักษรานุเคราะห (2532 : 110) และอรุณี วิริยะจิตรา (2532 : 157) ไดใหตัวอยาง
จดุประสงคของทักษะเขียนดังนี้

1. ใหเติมขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน เติมตารางและแบบฟอรม
2. ใหเขยีนขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชนเขียนใบโทรเลขไปรษณียบัตรและบัตรเชิญ
3. ใหจดโนตจากขอความท่ีอานหรือฟง
4. ใหเขียนสรุปส่ิงท่ีฟงหรืออาน
5. ใหเขยีนเรียงความในหัวขอและขอบเขตของภาษาท่ีก ําหนด
6. ใหเขียนโนตส้ัน ๆ ถึงเพ่ือน
7. ใหเขียนจดหมายสวนตัว
8. ใหเขียนจดหมายธุรกิจ

               ขัน้ตอนในการสอนทักษะเขียนเพ่ือการส่ือสารมีขั้นตอนใหญ ๆ  3  ขัน้ตอนดังนี้
(Johnson  and  Morrow 1981, อางถึงใน สุภัทรา  อักษรนุเคราะห  2532 : 111)

1. ตัง้จดุประสงค  ผูสอนจะตองตั้งจุดประสงคปลายทางและจุดประสงคนํ าทาง
เหมือนกับการสอนทักษะอ่ืน ๆ ดังกลาวมาแลว
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1.1 จดุประสงคปลายทาง  ในการสอนทักษะเขียน  คือความตองการให
ผูเรยีนบรรลุเปาหมายท่ีจะส่ือสารไดโดยการเขียน  เชน  ใหเขียนรายละเอียดท่ัวไปเกี่ยวกับบุคคล
เพ่ือประโยชนในการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ

1.2 จดุประสงคน ําทาง  เปนความรูทางดานศัพทและสํ านวนท่ีควรรูกอน
การเขยีนในขอ 1.1 เชน เขียนช่ือ นามสกุล วันเดือนปเกิด สถานท่ีเกดิ อายุ และบานเลขท่ี เปนตน

 2.   การด ําเนนิการสอน  กอนจะฝกหัดในขอ  1.1 ดูวาใครเปนผูเขียน เขียนใหใคร
อาน  ผูเขียนมีจุดประสงคท่ีจะส่ือสารอยางไร ตลอดจนศึกษาความรูของผูเขียน วิธีเขียนตาง ๆ 
เปนตน นับเปนการทํ าความกระจางในบริบทกอนทํ าการเขียน ในการดํ าเนินการสอนในขั้นนี้อาจ
ทํ าไดโดยใชส่ือการสอนตาง ๆ มาชวย  เชน ภาพ  เทป ตาราง กราฟ  แผนท่ี  ขอเขียนตาง ๆ เปนตน 
มาใชใหเหมาะสมกับประเภทของขอเขียนและวิธีการตางๆ ท่ีเลือกไวแลวโดยทํ าตามลํ าดับท่ี
ก ําหนดไวในขอ 1.2

3. การฝกเขยีนเปนการลงมือเขียนในส่ิงท่ีก ําหนดไวในขอ 1.1 คือ ในระยะเริ่มตน
กค็วรใชวธีิการเขียนแบบก ําหนดขอบขายใหเขียน คือเขียนรายละเอียดท่ัวไปเกี่ยวกับบุคคลในเรื่อง
ท่ีก ําหนดให  ถาเปนระยะตอไปก็เปนการเขียนโดยแนะแนวทางใหเขียนโดยใชรูป  เชน  ใหเขียน
ระดบัการศึกษา ชนิดของอาชีพลงในแบบฟอรม โดยมีขอความท่ีเกี่ยวกับการศึกษาเลาเรียนและงาน
อาชีพตางๆ ท่ีลงโฆษณาในหนังสือพิมพและสํ าหรับระยะสุดทายก็ใหอิสระในการเขียนโดย
ก ําหนดสถานการณให เชน

You  have  entered  a  competition  to  win  a  new  bicycle.  The  winner  will
be  the  one  who  writes  the  most  convincing  reasons  why  he  or  she  wants  that  bicycle.
Try  to  win  the  competition.

4. การถายโอนขอมูล (Transfer) หลังจากท่ีผานการฝกเขียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แลว  ผูเขียนสามารถเขียนเรืองใหมท่ีคลายคลึงกับเรื่องเดิมหรือเขียนเรื่องใหมก็ได เชน ถาเขียนราย
ละเอียดท่ัวไปเกี่ยวกับตนเองแลว  อาจเขียนรายระเอียดท่ัวไปเกี่ยวกับบุคคลใกลชิดของผูเรียนหรือ
ทํ าบัตรประจ ําตัวภาษาอังกฤษสํ าหรับใชในการยืมหนังสือจากหองสมุดขององคการตาง ประเทศได 
เปนตน

   ในการจดักจิกรรมผูสอนควรจัดเปน 3 ระยะ (สุภัทรา อักษรานุเคราะห 2532 : 112) คือ
1. กจิกรรมกอนการเขียน  (Pre-Writing  Activities)
2. กจิกรรมระหวางการเขียน  (While-Writing  Activities)
3. กจิกรรมหลังการเขียน  (Post-Writing  Activities)
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1. กจิกรรมกอนการเขียน เปนการสรางความสนใจในเรื่องท่ีจะเขียนและปูพ้ืนความรูใน
เรื่องท่ีจะเขียน โดยอาจทบทวนความรูเกี่ยวกับกลไกทางการเขียน ซ่ึงมีการสะกดตัวการใชเครื่อง
หมายวรรคตอน การใชกาลใหถูกตองกับเรื่องท่ีจะเขียน เชน ถาจะรายงานเกี่ยวกับ อุบัติเหตุท่ีผาน
มาแลวก็ตองรูจักใชศัพทท่ีเกี่ยวของ การใชอดีตกาลและรูปแบบของการเขียนรายงานตลอดจน
ความรูทางวัฒนธรรมท่ีควรน ํามาใชในการเขียนลักษณะตาง ๆ

2. กจิกรรมระหวางการเขียน เปนกจิกรรมท่ีผูสอนนํ ามาใชฝกทักษะในขณะท่ีเขียนเรื่อง  
ซ่ึงอาจจดักิจกรรมตัวอยางตอไปนี้คือ  นํ าบัตรเชิญลักษณะตาง ๆ มาเปนแบบใหเขียนตามแลวเขียน
เชิญโดยเปล่ียนช่ือผูเชิญและช่ือผูไดรับเชิญ ซ่ึงเกี่ยวของกับตัวผูเขียนเปนการฝกหัดแบบกํ าหนด
ขอบขายใหเขียน  เปนตน

3. กจิกรรมหลังการเขียน โดยผูเขยีนพยายามใชทักษะเขียนใหสัมพันธกับทักษะอ่ืน คือ
น ําเรื่องท่ีเขียนมาอานใหเพ่ือนในช้ันฟง  นํ ามาถามค ําถาม นํ ามาเขียนบทสนทนา แสดงบทบาท
สมมติหรือนํ ามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดจนวิจารณขอเขียนนั้นๆ ในเชิงความถูกตองใน
การส่ือความ ตลอดจนการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ เปนตน

  จากขัน้ตอนการสอนเขียนตาง ๆ ขางตน สามารถสรุปขั้นตอนในการสอนเขียนได  3  
ขัน้  ขัน้แรก ไดแก  ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน (Warm – up)  คือ

 ขัน้ท่ีหนึง่  เตรียมความพรอมของผูเรียนดวยการแจงจุดประสงคปลายทางและ
จุดประสงคนํ าทางใหผูเรียนทราบและทบทวนหรือใหความหมายของค ําศัพทสํ านวนท่ีจ ําเปนใน
การทํ ากิจกรรมขั้นตอไป

 ขัน้ท่ีสอง ไดแก ขั้นน ําเสนอเนื้อหาและฝกหัด (Presentation  and  practice)  คือ ขั้นท่ี
นํ าเสนอรูปแบบของภาษาท่ีตองการใหผูเรียนเขียนในรูปของขอความในบริบทท่ีมีความหมาย
ตลอดจนใหผูเรียนไดเรียนรูไวยากรณและคํ าศัพทท่ีจ ําเปนในการเขียนจากนั้น จึงใหผูเรียนทํ า
กิจกรรม การฝกทักษะเขียนตามจุดประสงคน ําทางท่ีก ําหนดไว เพ่ือใหมีความแมนย ําในรูปแบบ
ของภาษาท่ีจะใชในการเขียนขั้นตอไป

 ขัน้ท่ีสาม  ไดแก ขั้นสรางงานเขียน (Production)  คือ ขั้นท่ีใหผูเรียนใชภาษาท่ีฝกฝนมา
ทํ ากิจกรรมการเขียนเพ่ือการส่ือสาร ตลอดจนแลกงานเขียนกันอานและวิจารณเพ่ือเปนประโยชน
ในการปรับปรุงงานเขียนใหมีประสิทธิภาพในการส่ือความหมายและการใชภาษาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
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5.  ความสัมพันธระหวางการอานกับการเขียน
ศิรพิร ลิมตระการ (2534:20)กลาววากระบวนการอานและกระบวนการเขียนประกอบ

ดวยสวนยอยๆ 4 สวนคือ ผูเขียนหรือผูสรางสรรค (Encoder) เรื่องท่ีผูเขียนแตงขึ้น (Text) ผูอาน
หรอืผูแปลรหัส (Decoder) และบริบทหรือส่ิงแวดลอม (Context) ในการส่ือความหมายผูเขียนเปน
แหลงขอมูลท่ีมีความรูทางภาษา ประสบการณ  ทัศนคต ิคานิยม จุดประสงค จะนํ ามาผสมผสานกัน
แลวแปรรูปออกมาเปนคํ าและตัวอักษรตางๆในทํ านองเดียวกันผูอานจะตองแปลรหัสหรือความคิด
ของผูเขยีน โดยนํ าความรูประสบการณตลอดจนภาษา ทัศนคต ิคานิยมและจุดประสงคในการอาน
มาใชในการอานดวย  กระบวนการอานและการเขียนจึงมีลักษณะเปนปฏิสัมพันธกัน กลาวคือการท่ี
จะเขาใจเรื่องท่ีอานได  ผูอานจะตองเขาใจความคิดของผูเขียนและเพ่ือจะเขาใจวาผูเขียนเขียนอะไร
ผูอานจะตองเริ่มตนโดยพยายามรวบรวมและเรียบเรียงขอมูล ท้ังหมดท่ีผูอานไดมาจากความเขาใจ
ใหเปนโครงสรางของขอความ ซ่ึงจะทํ าใหเห็นโครงเรื่องของผูเขียนในท่ีสุด ทักษะการอานและการ
เขยีนจึงเปนทักษะท่ีสงเสริมซ่ึงกันและกัน
                ในการจดัการเรียนการสอนภาษาท่ีดีนั้นควรเปดโอกาสใหผูเรียนใชทักษะภาษาครบท้ัง 4
ดานเพ่ือใหเกิดความรอบรูมากขึ้น เนือ่งจากทักษะการอานและการเขียนเปนทักษะท่ีมีปฏิสัมพันธ
กนัดงักลาวขางตนแลว ดังนั้นถานักเรียนมีทักษะการอานดี ทักษะการเขียนจะดีตามไปดวย ความ
สามารถและคุณภาพในการเขียนขึ้นอยูกับอายุ เพศ และสติปญญา การจะพัฒนาทักษะทางภาษาให
มีคณุภาพท่ีดตีองอาศัยการฝกฝน ดวยเหตุนี้การเรียนการสอนภาษาความจะจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสงเสริมใหมีการฝกฝนทักษะตางๆ เพ่ือสงเสริมซ่ึงกันและกัน เชนการฝกทักษะการอานก็
ควรจะมีการฝกทักษะการเขียนรวมดวยเพราะการอานจะเปนเครื่องกระตุนใหผูอานเกิดการเรียนรู
และเกิดความคิดซ่ึงจะเปนแนวทางใหผูอานนํ าไปเปนแบบอยางในการพัฒนาการเขียนของตนได 
(Widdowson1987:145-146) มีนกัการศึกษาใหความสนใจศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางการอาน
และการเขียนหลายทานดังนี้
                โทมัส (Thomas 1977 : 6320-A) ไดศึกษาถึงขอบเขตของการสัมพันธระหวางสัมฤทธ์ิผล
ของการอานและการเขียน โดยมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการอานและการเขียน
ตวัอยางการทดลองคือนิสิตช้ันปท่ี 1 ในมหาวิทยาลัยเซาทคาโรไลนา จํ านวน 505 คน ผลการวิจัย
พบวาความเขาใจในการอานมีความสัมพันธกับสัมฤทธิผลของการเขียนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
และสัมฤทธ์ิผลของการเขียนมีความสัมพันธกับการอานอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

ไรอัน (Ryan 1977 : 159-163) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเขียนและการอานโดย
เปรยีบเทียบตัวอยาง 2 กลุม ซ่ึงเปนนิสิตช้ันปท่ี 1 กลุมหนึ่งมีความสามารถในการเขียนอยูในระดับ
ปกตแิละอีกกลุมหนึ่งท่ีตองสอนเสริมวิชาการเขียนให หลังการวิจัยพบวา ผูท่ีมีความสามารถทาง
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การเขียนอยูในเกณฑปกติจะอานหนังสือมากกวากลุมท่ีมีปญหาในดานการเขียนหรือกลุมท่ีมีความ
สามารถในการเขียนตํ่ าและยังพบอีกวาอิทธิพลจากการท่ีผูปกครองอานหนังสือท่ีฟงบอยๆในสมัย
เดก็นั้น จะสงผลตอความสามารถทางการเขียนของนักเรียนเองดวย

 ฮลัเล็ท (Hulett1986 : 847-A)ไดด ําเนินการศึกษาคนควาเพ่ือหาความสัมพันธระหวาง
การอานและการเขียน ตัวอยางไดแก นักเรียนเกรด 3 (ระดับ 3) จ ํานวน 10 คน เขียนงาน 3 แบบ 
แบบท่ีหนึ่งเขียนเรื่องหลังจากท่ีครูอานใหฟงแลว  แบบท่ีสองใหงานเขียนภายหลังจากการอานและ
แบบท่ีสามใหเขียนดวยหัวเรื่อง (Topic) ท่ีนักเรียนเลือกเองใชเวลาในการศึกษาคนควา 2 สัปดาห
ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเปนผูอานท่ีดีจะเปนผูเขียนท่ีดีดวย  นักเรียนท่ีเปนผูอานท่ีมีประสิทธิ
ภาพจะเปนผูเขียนท่ีมีประสิทธิภาพดวยและนักเรียนท่ีเขียนมากกวาจะเขียนไดดียิ่งขึ้น เม่ือไดเลือก
หัวเรื่องท่ีจะเขียนดวยตัวเขาเอง

จอหนสัน(Johnson 1986:13)ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการอานและการเขียนของ
ผูเรยีนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง โดยศึกษาวาความรูเดิมและประสบการณเดิม (Schema) ของ
ผูเรยีนจะสงผลตอความเขาใจในการอานและเขียนอยางไร กลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 กลุมกลุมท่ี
หนึง่เปนกลุมท่ีไมมีความรูเกี่ยวของกับการเขียนมากอน จํ านวน 15 คน และอีกกลุมหนึ่งเปน
นกัเรยีนท่ีมีความรูความสามารถในการเขียนมากอน จํ านวน 20 คน ผลการวิจัยปรากฏวาความรูเดิม
ในการเขียนนั้นจะทํ าใหนักเรียนมีความเขาใจในการอานมากขึ้นและมีความคงทนในการจ ําอีกดวย 
ซ่ึงผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาความสามารถในการเขียนท่ีอาศัยประสบการณเดิมจะสงผลตอความ
เขาใจในการอานดีขึ้นดวย
                โดบ้ี (Doby 1987:2926-A) ไดด ําเนินการทดลองเพ่ือศึกษาผลของการนํ าทักษะการอาน
และการเขยีนไปใชในการสอนเขียนตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันปท่ี 1 จํ านวน 50 คน แบงออกเปน 3 
หอง โดยผูวิจัยเปนผูดํ าเนินการสอนเองการทดลองเริ่มดวยการใชแบบทดสอบวัดระดับความเขาใจ
ของนักเรียนกอนแลวจึงดํ าเนินการสอนและวัดผลในระยะสุดทายตอนปลายภาคเรียนผลการ
ทดลองเปนไปในทางบวก โดยผูวิจัยไดสรุปวานักเรียนท่ีมีประสบการณและความรูทางการเขียน
อยางเพียงพอนั้น สามารถเช่ือมโยงความรูจากการอานไปสูการวางโครงเรื่องการเขียนได

ชานาฮานและโลแมกซ (Shanahan and Lomax 1988:196) ไดด ําเนินการศึกษาเพ่ืออธิบาย
ถึงความรูซ่ึงเปนผลมาจากความสํ าเร็จของการโยงความสัมพันธระหวางการอานและการเขียนเพ่ือ
น ําผลท่ีไดมาประเมินความสัมพันธดังกลาว โดยใชรูปแบบการสอนอานและเขียน 3 รูปแบบ
ตวัอยางไดแกกลุมนักเรียนท่ีไดรับการสุมออกเปน 2 กลุมคือ กลุมของผูท่ีเริ่มอานจํ านวน 69 คน
และกลุมท่ีอานเปนแลวจ ํานวน 137 คน ผลการวิจัยพบวาการอานและการเขียนมีอิทธิพลในการ
เรยีนรูซ่ึงกันและกัน  โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก
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 จากผลการวจิยัดงักลาวพบวา หากนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอานดีขึ้นการเขียนของ
นกัเรยีนกจ็ะพัฒนาดีขึ้นเชนกัน จึงสามารถสรุปไดวาท้ังสองทักษะคือการอานและการเขียนมีความ
สัมพันธกัน ดังนั้นการสอนอานและเขียนจึงควรดํ าเนินไปดวยกันโดยครูควรสอนวิธีการอานเพ่ือ
ใหนักเรียนสามารถดึงขอมูลหรือสาระของเรื่องไปเปนขอมูลในการเขียนเพ่ือรายงานใหผูอ่ืนทราบ
ไดอยางถูกตอง อบอเดอรีน (Aborderin 1986:38-39) ใหทัศนะวาในการสอนการอานใหผสมผสาน
กบัการเขยีนสํ าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถปานกลางนั้นครูควรใชค ําถามท่ีสงเสริมใหนักเรียนใช
ความสามารถในการเขียนตอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานและค ําถามจะตองถามประเด็นสํ าคัญของเรื่องเทา
นั้น โดยตองคํ านึงดวยวาค ําถามของครูจะตองสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาในลักษณะเดียวกับเนื้อ
เรือ่งท่ีอาน ซ่ึงนอกจากจะสามารถวัดความเขาใจของนักเรียนแลวยังสามารถวัดดานการน ําไปใชได
อีกดวย

6.  การวัดและประเมินผลการอานและการเขียน
การวัดและการประเมินผลเปนส่ิงสํ าคัญและเปนองคประกอบของการเรียนการสอนครู

จะตองแสวงหาแนวทางใหการเรียนการสอนประสบความสํ าเร็จอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
จดุประสงคตามท่ีก ําหนดดังท่ี เริงชัย จงพิพัฒนสุข (2542:14-15) ไดอธิบายเกี่ยวกับการประเมินผล
การเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาไวดังตอไปนี้

     การประเมินผล (evaluation) ประกอบดวย 1.  แบบประเมินตางๆ  2. แบบทดสอบตางๆ

       แบบการประเมินตาง ๆ (Various  types  of  assessment)
การประเมินผล (Evaluation)

        แบบทดสอบตาง ๆ (Various  types  of  test)
แบบการประเมิน (Assessment)

แบบการประเมินเปนรูปแบบอยางหนึ่งของการประเมินผล แบบประเมินท่ีนิยมใชกัน  
ท่ัวไปโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีดังนี้

1.  การประเมินตามสภาพความเปนจริง (Authentic Assessment) ผูสอนสังเกตการทํ างาน
ของผูเรียนแตละงานแตละโครงงาน ตั้งแตตนจนเสร็จส้ินและใหคะแนนการทํ างานแตละขั้นตอน
ในขณะท่ีปฏิบัติจริง
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2. การประเมินจากแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) คือการใหคะแนนจากผลงาน
ในแฟมและยังอาจใหคะแนนการสังเกต พิจารณาการทํ างานเชนเดียวกับการประเมินตามสภาพจริง
ได

3. การประเมินจากนิทรรศการ (Exhibition Assessment) คือการท่ีนักเรียนรวบรวม
ผลงานจากการทํ างานท้ังหมดมาจัดแสดงใหปรากฎรวมกัน โดยเติมเสริมแตงและจัดทํ าปายนิเทศ
บรรยายผูสอนกํ าหนดเกณฑการใหคะแนนตามท่ีเห็นสมควร

4. การประเมินจากการสังเกตพิจารณาของคร ู (Observation Assessment) คือการสังเกต
และจดบันทึกพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม พัฒนาการและความประพฤติของผูเรียนตลอด
เวลาเรียนผูสอนกํ าหนดเกณฑการใหคะแนนตามท่ีเห็นสมควร

5. การประเมินตนเอง (Self  Assessment)
6. การประเมินจากกลุมเพ่ือน (Peer  Assessment)

แบบทดสอบ (Test)
     แบบทดสอบใชวัดผลการเรียนรู ควบคู ไปกับการประเมินแบบทดสอบแยกเปน

ประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท
1. ประเภทบังคับตอบ (Forced-Choice  Items) เปนค ําถามท่ีมีค ําตอบใหเลือก ซ่ึงแยก

ยอยเปน  4  แบบ คือ
1.1 แบบเลือกตอบ (Multiple choice item) ประกอบดวยคํ าถามกับตัวเลือก (3 4 5

หรือมากกวา)
1.2 แบบถูกผิด (True- false  item)  มีขอความใหเลือกตอบวาถูกหรือผิด
1.3 แบบเติมชองวาง (Fill-in-the-blank  item)  ใหเติมค ําหรือขอความส้ัน ๆ
1.4 แบบจบัคู (Matching item) ประกอบดวยขอความ 2 คอลัมน ใหเลือกขอความ

ทางขวาท่ีตรงหรือสัมพันธกับขอความทางซาย โดยใหขอความทางขวาทีจ ํานวนขอมากกวา
ขอความทางซาย

2. ประเภทตอบเสร ี(Free-Response) เปนค ําถามใหค ําตอบดวยตนเองบางครั้ง
เรยีกวาแบบเรียงความ (Essay  type)

  ในการประเมินผลการเรียนนั้นตองประเมินดวยการประเมิน (Assessment) และการ
ทดสอบ (Testing) ผูประเมินตองประเมินบอยๆ พยายามใชแบบการประเมินหลายแบบประกอบกัน 
โดยก ําหนดนํ้ าหนักคะแนนของแตละแบบมากนอยตามท่ีผูประเมินเห็นสมควร
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การประเมินผลการอาน (Reading  Assessment)
 การประเมินผลการอานภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทยสวนใหญมักใชขอทดสอบท่ีครู

สรางขึน้เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) ในการเรียนในรายวิชาตางๆ ระหวางการสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียน ขอสอบท่ีนิยมใชในวิชาภาษาอังกฤษสวนใหญจะประกอบดวยขอสอบท่ี
วดัความรูดานศัพท  ไวยากรณ  ทักษะการพูด  ทักษะการเขียน และทักษะการอานจะเห็นไดวาขอ
สอบวัดความสามารถในการอานจะเปนเพียงสวนประกอบสวนหนึ่งเทานั้นของขอสอบวิชาภาษา
อังกฤษ  การใชแบบทดสอบอยางเปนทางการ (Formal  Assessment)  นี้มีขอจ ํากัดหลายประการ 
เชน ขอสอบท่ีสรางขึ้นไมไดมาตรฐาน ครูสวนใหญมักจะสรางขอสอบขึ้นใหมทุกครั้งท่ีสอบและยัง
ไมมีการสรางขอสอบมาตรฐานขึ้นจ ําหนายเหมือนในตางประเทศ ในบางครั้งบทอานท่ีคัดเลือกมา
ทดสอบนัน้ส้ันเกินไป  ทํ าใหนักเรียนไมสามารถใชกระบวนการอาน เชน การเดาศัพทจากบริบทได
อยางเต็มท่ี นอกจากนี้ผูอานยังมีความรูและประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานแตกตางกันยอมมี
ผลทํ าใหอานไดเขาใจมากนอยแตกตางกันและส่ิงท่ีสํ าคัญ คอืการประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ
อยางเปนทางการนั้น ประเมินจากผลของการอาน (Product) มากกวาเปนการตรวจสอบกระบวน
การในการอาน (Process)  (วิสาข   จัติวัตร, 2541 :  295)

การสรางแบบทดสอบภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้นควรเนนการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Use)  
มากกวาการวัดการใชโครงสรางภาษาศาสตร (Caroll, 1980) การสรางแบบทดสอบจึงเปนการสราง
แบบบูรณาการ (Integrative Tests) มากกวาแบบจุลทักษะ  ซ่ึงเนนการวัดหนวยยอยๆ ของภาษาหรือ
โครงสราง แตละขอจะวัดเพียงหนวยเดียวหรือหนึ่งทักษะเทานั้น แบบทดสอบแบบบูรณาการไมวัด
เพียงทักษะใดทักษะหนึ่งหรือหนวยยอยของโครงสรางภาษา แตจะวัดวาผูเรียนเขาใจหรือสามารถ
ใชภาษาในสถานการณตาง ๆ หรือไม  โดยไมเนนเพียงทักษะใดทักษะหนึ่ง

 สํ าหรับ Communicative test หรือการทดสอบเพ่ือการส่ือสารนั้นใชวัดความสามารถ
ของผูเรียนในการใชความรูดานโครงสรางภาษาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการส่ือสารของตน  ดัง
นัน้ขอสอบวัดความสามารถเพ่ือการส่ือสาร จึงแตกตางกันออกไปตามความตองการของผูเรียนและ
ตามแขนงวิชาท่ีเรียนขอสอบแบบนี้จึงมักเปนขอสอบแบบบูรณาการ

รูปแบบของขอสอบ
1. Cloze ขอสอบ cloze คือ ขอสอบท่ีผูสอบตองหาค ํามาเติมชองวางใหเหมาะสมกับเนื้อ

เรื่องท้ังหมดขอสอบ cloze ตางจากการเติมค ําในชองวาง (blank–filling test) ตรงท่ีการเวนค ําจะมี
ระบบมากกวาผูสรางขอสอบไมสามารถจะเวนค ําไดตามใจชอบ แตจะเวนคํ าทุกๆ ค ําท่ี หา  หก เจ็ด
หรอืสิบอยางมีระบบสวนใหญมักนิยมเวนค ําทุกๆ ค ําท่ีหา หกหรือเจ็ด ขอสอบชนิดนี้วัดความ
สามารถของนักเรียนในการอานขอความและสามารถหาค ํามาเติมใหเหมาะสมโดยเดาจากค ําและ
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ขอความท่ีใหอาน
Part A  เปนขอสอบ cloze ประกอบรูปภาพ โดยใหนักเรียนดูแผนผังแสดงทิศทาง

แลวนํ าขอมูลมาเติมในบทอานท่ีใหมา
Part  B  เปนขอสอบ cloze ประกอบรูปภาพ  โดยใหนักเรียนดูภาพท่ีเปนเรื่องราว

ตดิตอกันประกอบกับบทอานท่ีเวนค ําทุก ๆ ค ําท่ีเจ็ด
                 ในการตอบขอสอบ  Part A + B  นี้    ผูทํ าขอสอบตองถายโอนขอมูลจากตารางและ
รปูภาพเขาใจความสัมพันธของประโยคตางๆ และสามารถเดาไดวาค ําท่ีจะน ํามาเติมคือ ค ําอะไรให
สอดคลองกับเนื้อเรื่อง  ตาราง  และรูปภาพ

2.  ตอบค ําถามส้ัน ๆ (Short  Answer)  ในการอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารนั้น  
ผูอานควรมีจุดประสงคในการอานในการด ํารงชีวิตประจ ําวันนั้น สวนใหญเรามักอานเพ่ือหาขอมูล
และนํ ามาแกปญหาท่ีเกิดขึ้น

Part  C ผูทํ าขอสอบอานขอมูลจากเมนูส่ังอาหาร  เพ่ือน ํามาส่ังอาหารใหตรงกับ
รสนิยมของเพ่ือน ๆ

Part  D ผูทํ าขอสอบอานแผนผังของหอคอย Skylon เพ่ือวางแผนทัวรใหแกลูกทัวร
3. เตมิค ําในตาราง แผนผังหรือแผนภูมิในการอานเพ่ือการส่ือสารนั้น  นอกจากผูเรียน

จะอานขอมูลจากตาราง แผนผังและตอบคํ าถามแลว ในทางตรงขามผูเรียนสามารถอานขอความ
และนํ าเอาขอความมาเติมในตาราง  แผนผัง  หรือแผนภูมิ

Part E สรางขึน้เพ่ือวัดทักษะของนักเรียนในการหาใจความหลักและรายละเอียด  
และสามารถนํ าเอาขอมูลท่ีหาไดมาเติมในตาราง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงใจความหลักและรายละเอียด
ยอยท่ีมาสนับสนุน (วิสาข  จัติวัตร, 2541  :  302-304)

การทดสอบทักษะเขียน
ทักษะการเขียนเพ่ือการส่ือสารจะมุงเนนท่ีจุดหมายของช้ินงานเขียนและผูอานงานเขียน

นัน้ ครคูวรสงเสริมใหผูเรียนเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นและความตองการท่ีสํ าคัญคือผูเรียนจะตอง
มีจดุมุงหมายในการเขียนเชนเดียวกับผูเขียนในสถานการณจริง

 กสุุมา  ลานุย (2538 : 196) ไดกลาวถึงการทดสอบทักษะเขียนในระดับของการส่ือสาร
นัน้อาจจะทํ าไดดังนี้

1. ใหนักเรียนแสดงความสามารถในการเขียนท่ีไดความหมายและถูกตองโดยเขียน
เรยีงความบทสนทนาตามหัวขอตอไปนี ้ friends, family, hobbies, special interest, unusual
activities.

2.  เขยีนบรรยายภาพในหนังสือพิมพท่ีใหมาประมาณ 20 ค ํา
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3.  เขยีนบรรยายภาพจากการตูน
4.  เขียนจดหมายถึงเพ่ือนทางไปรษณีย
5.  เขยีนบรรยายวิธีทํ าหรือขั้นตอนในการทํ าบางส่ิงบางอยาง  เชนทํ าอาหาร  การใช

เครื่องมือ  หรือเครื่องดนตรี
6.  เขยีนเรียงความสมมุติวานักเรียนเปนส่ิงท่ีไมมีชีวิต เชน เปนเกาอ้ี ดินสอ รถยนต

ตนไม โดยใชความรูสึกและจินตนาการของตนเองประมาณ 50 ค ํา
       แคโรลล (Carroll  1983 : 51)  ไดเสนอวิธีการทดสอบทักษะเขียนไวดังนี้

1. เขยีนเลาถึงงานอดิเรก  หรือการเรียนของนักเรียน
2. เขียนบันทึกประจํ าวัน
3. เขียนจดหมายเพ่ือขอขอมูลตาง ๆ
4. เขยีนโดยใชกราฟ

 ฮตีนั(Heaton 1988 : 107) ไดเสนอวาการทดสอบทักษะเขียนควรเนนท่ีจุดมุงหมายใน
การเขียนและท่ีสํ าคัญสถานการณท่ีใชในการสรางภาระงานเพ่ือทดสอบทักษะเขียนควรเปนสถาน
การณท่ีเกดิขึ้นในชีวิตจริง เชนการเขียนจดหมายถึงเพ่ือน การบรรยายเรื่องราว วัตถุส่ิงของหรือ
บุคคล  การเลาเรื่อง  การใหคํ าส่ังหรือทิศทาง และการบรรยายขั้นตอนการทํ าส่ิงตาง ๆ เปนตน
                     แวลเลทท  (Valette 1977 ; อางถึงใน สุมิตรา  อังวัฒนกุล 2537 : 222)  ไดแนะน ําการ
ทดสอบทักษะการเขียนเพ่ือการส่ือสาร ดังนี้

1. ใหผูเรยีนดูภาพชุดท่ีแสดงการกระทํ า  จากนั้นใหดูทีละภาพเพ่ือใหผูเรียนเขียน
บรรยาย

2. ใหผูเรียนฟงการสัมภาษณ  และเขียนบรรยายเกี่ยวกับผูมาสมัครงาน
3. ใหผูเรียนเขียนจดหมายธุรกิจ  จดหมายสวนตัว หรือจดหมายสมัครงาน
4. ใหผูเรียนเขียนสรุปจากเรื่องท่ีเลาใหฟง
5. ใหผูเรียนเขียนบทสนทนาจากคํ าสํ าคัญ (key word) ท่ีใหมาใหหมด
6. ใหเขียนเติมขอความในใบสมัครงาน

สรุปไดวาหนาท่ีทางภาษาในการทดสอบทักษะเขียนควรเปนงานเขียนท่ีมักเกิดขึ้นใน
ชีวติจรงิ ในสถานการณจริงและท่ีสํ าคัญก็คือจุดมุงหมายของผูเขียนเพ่ือตอบคํ าถามท่ีวาทํ าไมตอง
เขียนและผูอานคือใคร

เกณฑการประเมินผลงานเขียน
     ในการสรางผลงานเขียนส่ิงท่ีจะขาดไมไดคือเกณฑท่ีใชประเมินผลงานเขียนเกณฑการ

ประเมินผลท่ีดีตองมีเกณฑการใหคะแนนท่ีชัดเจนและบงช้ีถึงจุดดีจุดดอยของผลงานเขียนช้ินนัน้ๆ 
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สํ าหรับเกณฑการประเมินผลท่ีละเอียดชัดเจนและเหมาะสมท่ีจะน ํามาใชในการตรวจผลงานเขียน
ของนกัเรียนท่ีดีเกณฑหนึ่งคือเกณฑการประเมินผลงานเขียนของฮีทตัน (Heaton 1988 : 146) และ
แบ็ค (Baack 1997 : 42) ซ่ึงประกอบไปดวยองคประกอบทางดานเนื้อหา (Content) การเรียบเรียง  
ความคดิ (Organization) คํ าศัพท (Vocabulary) การใชโครงสรางทางภาษา (Sentence Construction) 
และตวัสะกดและวรรคตอน (Mechanics) ซ่ึงสามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังตอไปนี้

เกณฑการตรวจใหคะแนนผลงานเขียน
CONTENT
30-27 EXCELLENT  TO  VERY  GOOD : knowledgeable – substantive – etc.
26-22 GOOD  TO  AVERAGE : some  knowledge  of  subject – adequate  range – etc.
21-17 FAIR  TO  POOR : limited  knowledge  of  subject – little  substance – etc.
16-13 VERY  POOR : does  not  show  knowledge  of  subject – non – substantive – etc.
ORGANIZATION
20-18 EXCELLENT  TO  VERY  GOOD : fluent  expression – ideas  clearly  stated – etc.
17-14 GOOD  TO  AVERAGE : some  what  choppy – loosely  organized  but  main  ideas

Stand  out – etc.
13-10 FAIR  TO  POOR : non – fluent – ideas  confused  or  disconnected – etc.
9-7             VERY  POOR : does  not  communicate – no  organization – etc.
VOCABULARY
20-18 EXCELLENT  TO  VERY  GOOD : sophisticated  range – effective  word/idiom  choice  and

usage – etc.
17-14 GOOD  TO  AVERAGE : adequate  range – occasional  errors  of  word/idiom  form  choice

usage  but  meaning  not  obscured.
13-10 FAIR TO POOR : limited translation – frequent errors of word/idiom choice and usage – etc.
9-7 VERY  POOR : essentially  translation – little  knowledge  of  English  vocabulary.
LANGUAGE  USE
25-22 EXCELLENT  TO  VERY  GOOD : demonstrates  mastery  of  convention – etc.
21-18 GOOD  TO  AVENAGE : effective  but  simple  construction – etc.
17-11 FAIR  TO  AVERAGE : major  problems  in  simple/complex  constructions – etc.
10-5 VERY  POOR : virtually  no  mastery  of  sentence  construction  rules – etc.
MECHANICS
5 EXCELLENT  TO  VERY  GOOD : demonstrates  mastery  of  convention – etc.
4 GOOD  TO  AVERAGE : occasional  errors  of  spelling, punctuation – etc.
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เกณฑการตรวจใหคะแนนผลงานเขียน (ตอ)
MECHANICS
3                   FAIR  TO  POOR : frequent  errors  of  spelling  punctuation , capitalization – etc.
2                   VERY  POOR : no  mastery  of  conventions – dominated  by  errors  of  spelling,  punctuation

,  capitalization , paragraphing – etc.

ท่ีมา : J.B. Heaton,  writing  English  Language  Tests (New  York : Longman  Group  Limited, 1988),146. ;
Erlyn  Baack, “Portfolio  Development : An  Introduction” English  Teaching  Forum  35 (April  1997) : 42.

 คํ าอธิบายเกณฑการใหคะแนนท่ีใชประกอบกับหนวยกํ าหนดคะแนนการเขียนแตละ
ดานเปนการชวยใหผูเรียนรูวาตนมีขอเดนหรือขอดอยประการใดและชวยครูในดานมาตรฐานการ
ตรวจและการจัดบทเรียนเสริมทางการเขียนในแตละดานใหผูเรียนไดอยางเหมาะสม

   นอกจากเกณฑดังกลาวยังมีเกณฑการตรวจงานเขียนประเภทตางๆ ไดแกเกณฑการ
ตรวจงานเขียนแบบโคลซ การตรวจงานเขียนระดับอนุเฉท การตรวจงานเขียนเปล่ียนแปลงรูป
ประโยค การตรวจงานเขียนรายงาน บรรยาย อธิบาย ค ําส่ัง บันทึกขอความ ยอความ ชีวประวัต ิ
บันทึกประจ ําวัน บทความ บทวิจารณ ประกาศ ขาว โฆษณาและจดหมาย โดยมีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้

 การตรวจโคลซ
การตรวจใหคะแนนการเขียนแบบโคลซและการกรอกแบบฟอรมอาจใชวิธีการแบบ    

ปรนยัคอื  ใหตามค ําเฉลยท่ีเตรียมไวลวงหนา  การใชคํ าอาจเปนไปไดหลายอยาง แตผูออกขอสอบก็
ควรระบุค ําเฉลยท้ังหมดท่ีสามารถน ํามาใชเติมใหไดใจความรวมท้ังMadsen(1983 : 50-51)ได
แนะน ําวาควรใชวิธีตรวจท่ีไมจ ําเปนตองใชค ําเดียว (Exact word) แตควรใชแบบค ําใดก็ไดท่ี
สามารถน ํามาใชเติมแลวไดใจความ (Acceptable word) ซ่ึงวิธีตรวจแบบนี้เปนวิธีการท่ีละเอียดกวา
วธีิแรก (Oller 1974 : 377)

การตรวจการเขียนระดับอนุเฉท
สามารถใชเกณฑการตรวจตามลักษณะการเขียนท่ีมีการใหคะแนนแบบมาตราสวน

ประเมินคาตามระดับคะแนนหรือ เกรด A, B, C, D, E (Sullivan, 1976 : 151)  ดังนี้
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เกณฑตรวจงานเขียนตามลักษณะการเขียน
1. ประโยคท่ีเปนใจความสํ าคัญของเรื่องชัดเจนหรือไม
2. อนุเฉทมีการเรียนเรียงความและการด ําเนินเรื่องดีหรือ
ไม

3. อนเุฉทใชโครงสรางประโยคดีหรือไม
4. การเลือกใชคํ าศัพทส่ือสารอยางไดผลหรือไม
5. อนเุฉทปราศจากท่ีผิดทางไวยากรณ การใชเครื่อง
หมายวรรคตอนและการสะกดคํ าหรือไม

6. การเขียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีกํ าหนดมีการใชจินตนาการ
และความคิดสรางสรรคหรือไม

A

A
A
A
A

A

B

B
B
B
B

B

C

C
C
C
C

C

D

D
D
D
D

D

E

E
E
E
E

E

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม_______________________________ระดับคะแนนของอนุเฉท_____________

  การตรวจงานเขียนรายงานบรรยาย อธิบาย ค ําส่ัง บันทึกขอความ ยอความ ขาว เรียงความ
ชีวประวตั ิ บันทึกประจํ าวัน  บทความ บทวิจารณ  ประกาศ  โฆษณา  จดหมาย

    การตรวจอาจจะใชเกณฑการใหคะแนนดังนี้
1.  การใชภาษา  หมายถึง  ภาษาตามรูปแบบและลีลาท่ีเปนมาตรฐาน  ไดแก

-  การใชศัพท  สํ านวน  โครงสรางไวยากรณท่ีเปนภาษาเขียนมาตรฐาน
- การใชวิธีการเขียนท่ีเปนแบบแผน  เชน การแบงขอความเปนอนุเฉท  การเสนอ

หัวเรื่องและรายละเอียดสนับสนุน  ฯลฯ
- ความชัดเจนของการส่ือความหมาย  ไมใหคลุมเครือหรือเปนสองแงสองมุม
- ความสอดคลองของใจความท่ีมีการเรียงลํ าดับความคิด หัวขอและนํ าเสนอเปน

ประโยคท่ีตอเนื่องสละสลวย
-  การแสดงออกทางความคิดมีการใชภาษาอยางไดผล
- ความคลองทางการเขียน ไดแก ปริมาณการเขียนท่ีเพียงพอในการนํ าเสนอความ

คดิและความราบรื่นของการเขียน
2.  ความสามารถในการปรับเปล่ียนวิธีเขียน  ประกอบดวย

- ความสามารถเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชนเขียนเพ่ือชักจูงใจหรือเขียน
บรรยาย ฯลฯ

- ความสามารถเขียนใหเหมาะสมกับผูอานหรือผูรับสารวาเปนคนใดคนหนึ่งหรือ
เปนกลุมบุคคลท่ีรูจัก  หรือไมรูจัก ฯลฯ
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- ความสามารถเขียนไดหลายรูปแบบ
- ความสามารถเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับหัวขอใดหัวขอหนึ่งได

3.  ความเหมาะสมของการเขียน
- ความสามารถในการก ําหนดบทบาทท่ีเหมาะสมในการเขียนใหสอดคลองกับ

ผูรบัสารวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการเขียนประเภทงานเขียนและทัศนคติท่ีมีหรือท่ีแสดงออก
- ความสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑระเบียบวิธีของการเขียนแตละประเภท  เชน  

การใชแบบฟอรมท่ีเหมาะสมในการเขียนจดหมาย การใชวิธียอคํ า/ความสํ าหรับโทรเลข  วิธีการทํ า
บันทึกขอความทางโทรศัพท การจัดอนุเฉทในการเขียนเรียงความ การเขียนบทนํ าและบทสรุปการ
ยอความ  ฯลฯ
                  การตรวจงานเขียนเปล่ียนแปลงรูปประโยค (Sentence transformation) งานเขียนเรียบ
เรียงใหมใหไดใจความเดิม  (Paraphrasing)และงานเขียนขยายความจากประโยคเดิม (Sentence  
expansion)

   งานเขยีนประเภทนี้มีรูปแบบโครงสรางทางภาษาและมีความหมายเดิมเปนจุดยึด ซ่ึงแตก
ตางจากงานเขียนโดยเสรี นับไดวาการเขียนเรียบเรียงใหมใหไดใจความเดิมเปนการเขียนแบบช้ีน ํา 
(Guided) และการเขียนเปล่ียนแปลงและขยายความจากรูปประโยคเดิมเปนการเขียนแบบควบคุม 
(Controlled)

    การตรวจงานอาจใหคะแนนเปนระดับตามเกณฑความสามารถท่ีแบงเปน 4 ระดับ
ผูเขียนจะตองแสดงความสามารถเขียนใหไดตามเกณฑ จึงจะกํ าหนดไดวามีความสามารถอยูใน
ระดบั 1 2 3 หรือ 4  ถายังไมสามารถทํ าไดหรือความสามารถตํ ่ากวาเกณฑขั้นตํ ่า คือระดับ 1 ก็จะ
ระบุวาเปนระดับ  - 1  เกณฑความสามารถตอไปนี้ตางกับเกณฑอ่ืนท่ีไดกลาวถึง เพราะเปนเกณฑ
ของการส่ือสารไดในขั้นตน (ระดับ 1) จนถึงขั้นสูง (ระดับ 4) คํ าอธิบายความหมายของเกณฑจึง
เปนในดานบวกวาผูสงสารสามารถส่ือความไดอยางไร

ตารางที่ 1 เกณฑการตรวจใหคะแนนผลงานเขียนเพ่ือส่ือความหมาย

เกณฑ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ  4
ความถูก
ตอง

ไวยากรณ  ศัพท  ตัว
ส ะ ก ด และก า ร ใช 
เ ค รื่ อ งหมา ย วรรค
ตอนยังไม ม่ันคงแต
ไดใจความ ไมมีการ
คลุมเครือ

โ ด ย ท่ั ว ไ ป แ ล  ว ใ ช 
ไวยากรณ ศัพท ตัว
สะกดและการใชเครื่อง
หมายวรรคตอนมีท่ีผิด
ท่ีไมสํ าคัญอยูบางแตสื่อ
ความหมายได

ใชไวยากรณ ศัพท
ตัวสะกด  เครื่อง
หมายวรรคตอนไดดี
ท่ีผิ ดต  องไม กีดกั น
ขวางความ หมาย

ศัพท  ไวยากรณ  ตัว
สะกด และเครื่อง
หมายวรรคตอนอยู 
ในระดับมาตรฐาน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
เกณฑ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ  4
ความ
เหมาะ
สม

การใชภาษาโดย ท่ัว
ไปแลวเหมาะ สมกับ
กิจกรรมการเขียนสื่อ
ค ว า มหมา ย ได พอ
ประมาณกลไก  การ
เขียนอาจมีความไม
สม่ํ าเสมอท่ีเห็นชัด

ส วนใหญใชภาษาได
อย  างเหมาะสมกับกิจ
กรรมสื่อความหมายได
ชัดเจน กลไกการเขียน
โดยท่ัวไปเหมาะสม

ใชภาษาอยางเหมาะ
สมกับกิจการเกือบท้ัง
หมด สื่อความหมาย
ในรูปแบบการเขียน
ตางๆ ท้ังใจความ
สํ  า คั ญ แ ล ะ ร า ย
ละเอียดได     ชัดเจน
กลไกการเขียนเหมาะ
สมเปน   สวนใหญ

ใชภาษาไทยไดอยาง
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สม่ํ  า เสมอและวัตถุ
ประสงค บริบทและ
กิ จ ก ร รมสื่ อ ค ว า ม
หมายได ดีใชกลไก
เหมาะสม

ขอบ
เขตภาษา

สื่อสารได แต อย าง
จํ ากัดมาก  ตองใช
ความพยายามมากใน
การสงสารใหไดตาม
ความ   ต้ังใจ

สามารถใชภาษาไดใน
วงกวางพอ-ประมาณสง
สารไดโดยไมผิดไปจาก
ท่ีต้ังใจไวไปมาก

ใชภาษาไดในวงกวาง 
สามารถส งสารได 
ต า มวั ตถุ ป ร ะส งค 
อยาง ชัดเจนและไมมี
การผดิความหมายท่ี
สํ าคัญๆ ไป

มีวงจํ ากัดท่ีมองเห็น
ไดนอย  ไมมีการผิด
ความในการสงสาร

  สรปุไดวาเกณฑการตรวจใหคะแนนการทดสอบดานภาษาท่ีกลาวถึงขางตนใหคะแนน
แบบปรนัยตายตัว เชน ให  1  สํ าหรับขอท่ี ถูกและ 0 สํ าหรับขอท่ีผิดและเปนการใหคะแนนท่ีใช
การวเิคราะหสวนประกอบของภาษาแตละสวน (Analytic scoring) และการใหคะแนนตามเกณฑ
รวม (Holistic/global scoring) การกํ าหนดความสามารถจะแบงเปนทักษะ เนื้อหาหรือกลวิธีการใช
ภาษา การใหคะแนนตามเกณฑมีการพาดพิงถึงระดับความสามารถของเจาของภาษาท่ีไดรับการ
ศึกษาด ี(Educated  native  speakers)  เปนกลุมเกณฑการก ําหนดระดับความสามารถของผูเขาสอบ
ซ่ึงวธีินี ้Bachman (1990:326)ไดกลาววิจารณเกณฑของ ILR (Interagency  Language  Roundtable)
และของ  ACTFL (American Council on  the  Teaching  of Foreign Languages)วายังยึดกลุมอยู
และการตคีวามของแตละคนเกี่ยวกับความสามารถของเจาของภาษาท่ีไดรับการศึกษาดีก็อาจจะแตก
ตางกันออกไปตามประสบการณหรือแนวคิดของตน
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
    งานวจิยัท่ีเกี่ยวของดานการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารในประเทศ มีดังนี้
นพพร  สโรบล (2532) ทํ าการวิจัยเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนโดยใชกิจกรรม

เพ่ือการส่ือสารท่ีใชหลักการ information gap principle ตลอดจนศึกษาทัศนคติและความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมดังกลาว กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนโรงเรียน      
วดันายโรง  กรุงเทพมนหานคร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํ านวน 45 คน ซ่ึงแบงเปนกลุมทดลอง 21 คน 
กลุมควบคุม 24 คน กลุมทดลองเรียนดวยการใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารท่ีใชหลักการ information  
gap principle และกลุมควบคุมเรียนดวยการใชกิจกรรมท่ีปรากฏในหนังสือเรียน เครื่องมือท่ีใชใน
การวจิยั ไดแกกิจกรรมการส่ือสารท่ีสรางขึ้นโดยใชหลักการของ information gap principle สํ าหรับ
หนังสือเรียนอังกฤษ Active Context English Book 1 บทท่ี 11-20 จํ านวน 30 กิจกรรมและแบบ
ทดสอบวัดความสามารถดานการส่ือสารจ ํานวน 50 ขอ เม่ือส้ินสุดการสอนผูวิจัยไดทํ าการทดสอบ
วัดความสามารถทางการเรียนของนักเรียนและนํ าผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใช t-test และได
ศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักเรียนในกลุมทดลองท่ีมีตอวิธีสอนหลังจากการเรียน  โดยให
นักเรียนเขียนขอมูลยอนกลับและทํ าการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีนักเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม นอกจากนี้
นกัเรยีนในกลุมทดลองยังมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร
ดงักลาวดวย

ปราณ ี ปฐมชัยวัฒน (2534)  ศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาเพ่ือ
การส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรยีนโดยใชกิจกรรมเชิงส่ือสารเสริมบทเรียนกอน
เรียนและหลังเรียน ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมเชิงส่ือสารและความสัมพันธ
ระหวางความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารกับกิจนิสัยในการเรียน กลุมตัวอยางเปน       
นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมัธยมดานสํ าโรง อํ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  ภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2533 จํ านวน 24 คน นักเรียนกลุมตัวอยางไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเชิงส่ือสาร
เสรมิบทเรียนเปนเวลา 10 สัปดาห (30 คาบ) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา คือแบบทดสอบ
ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 2 ฉบับ แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมเชิง
ส่ือสารและแบบสอบถามกิจนิสัยในการเรียน ผลการวิเคราะหขอมูลพบ วานักเรียนท่ีเรียนโดยใช
กิจกรรมเชิงส่ือสารเสริมบทเรียนมีความสามารถในการใชภาษาสูงขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 นักเรียนมีความพอใจกิจกรรมเชิงส่ือสารอยูในระดับมาก ความสามารถในการใชภาษา
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เพ่ือการส่ือสารกับกิจนิสัย   ในการเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01
                 ประฌอ พุมศิริ (2535) ทํ าการวิจัยโดยการสรางและทดสอบประสิทธิภาพของกิจกรรม
เสรมิเพ่ือการส่ือสารสํ าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โดยสรางจากหนังสือเรียน Let’s Learn 
English เลม 1 บทท่ี 13-23 เพ่ือใชสอนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารแกนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนชาลีสมุทร  เขตดอนเมือง จํ านวน 58 คน ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท้ังกอนและหลังการเรียนและแบบสํ ารวจความคิดเห็นของนักเรียนและวิเคราะหผล
โดยใชสถิติ Wilcoxon test ผลการวจิยัปรากฏวาคะแนนของนักเรียนท่ีไดจากการทดสอบหลังการ
เรยีนสูงกวากอนการเรียนและนกัเรียนสวนมากมีความเห็นวาชอบเรียนภาษาอังกฤษโดยใช
กจิกรรมเสริมบทเรียนท้ังในดานเนื้อหาและกิจกรรม
               มนตรา  พิพัฒนศรีสวัสดิ์ (2536 : 83-87) ไดทํ าการวิเคราะหขอบกพรองในการเขียนภาษา
อังกฤษของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เขตการศึกษา 8 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ จํ านวน 400 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบทดสอบขอบกพรองในการเขียนภาษาอังกฤษและเกณฑการ
วเิคราะหขอบกพรองในการเขียนภาษาอังกฤษ  ผลการวิจัยสรุปวาขอบกพรองในการเขียนท่ีพบมาก
ท่ีสุดคอื ขอบกพรองดานการใชโครงสรางไวยากรณ ไดแก การใชคํ ากริยา การใชคํ ากริยาวิเศษณ  
การใชค ํานาม การใชคํ าคุณศัพท การใชคํ าบุพบท การใชคํ าสรรพนามและการใชค ําเช่ือม  ซ่ึงมี
ความถ่ีคดิเปนรอยละ 69.09 รองลงมาคือขอบกพรองดานการใชเครื่องหมายวรรคตอน  อักษรตัว
ใหญ  การเวนวรรคค ํา  มีความถ่ีเปนรอยละ 50.75 ขอบกพรองดานการเลือกใชคํ าและสํ านวน  ได
แก การใชคํ าท่ีส่ือความหมายเปนสํ านวนไทย การใชคํ าท่ีไมสอดคลองกับท่ีนักเรียนตองการส่ือ
ความหมาย  การเขียนขอความไมครบถวนตามขอมูลท่ีไดก ําหนดให และการใชคํ าพองเสียงทํ าให
ส่ือความหมายผิด มีความถ่ีคิดเปนรอยละ 50.52 ขอบกพรองดานความเขาใจในการส่ือความหมาย
มีความถ่ีคิดเปนรอยละ 11.71 และขอบกพรองในการเขียนท่ีพบนอยท่ีสุดคือ ขอบกพรองดานการ
เรยีบเรียงคํ าในประโยค  มีความถ่ีคิดเปนรอยละ 3.43

สุมิตรา อังวัฒนกุล(2537:232-234)ไดทํ าการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความ 
สามารถในการส่ือสารกับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษกลุมตัวอยางไดแกนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี 6 โปรแกรมวิทยาศาสตรและศิลปศึกษาของโรงเรียนสังกัด กรมสามัญศึกษาท่ัวประเทศ 
จ ํานวน 956 คน และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 4 วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ ใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยจํ านวน 224 คน ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการ
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ส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษา
อังกฤษอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

  รตัตยิา  ภูมิสายดร (2540) ศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือ
สารโดยใชหลักการจัดกิจกรรม The Information Gap Principle กบันกัเรียนท่ีเรียนตามคูมือครูกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา2539        
โรงเรียนชุมชนนาจารยวิทยา สังกดัสํ านักงานประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ (Random Assignment)
พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชหลักการจัด
กจิกรรม The  Information  Gap  Principle มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวา
นกัเรยีนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีความคิดเห็นวา
รูปแบบการสอนนี้เปนรูปแบบการสอนท่ีเสริมสรางความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนเปด
โอกาสใหนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษสนทนาโตตอบกัน เปนการฝกใหนักเรียนกลาพูดกลาแสดง
ออก     ทํ าใหใชภาษาอังกฤษไดคลองและมีความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ
                   สมปอง บุญสมศรี (2541) ศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมท่ี 6 ระหวางการสอนโดยใชกิจกรรมท่ีมุงงานปฏิบัติกับการสอนตาม
คูมือคร ู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2540 โรงเรียน
บานชํ ามูลนาก อํ าเภอแกคอ จังหวัดชัยภูมิ จํ านวน 41 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบเจาะจงจํ านวน 2 
หองเรยีน จับฉลากเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการ
สอนโดยใชกิจกรรมท่ีมุงงานปฏิบัติ แผนการสอนตามคูมือครูและแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนซ่ึงประกอบดวยการวัดความรูความเขาใจและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารโดยยึดจุดประสงคเชิงหนาท่ีของภาษา โดยกลุมทดลองสอนตามแผนการสอนโดยใช
กจิกรรมท่ีมุงงานปฏิบัติและกลุมควบคุมสอนตามแผนการสอนตามคูมือครูใชระยะเวลา 4 สัปดาห 
จ ํานวน 20 แผนการสอน ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใช  กจิกรรมท่ีมุงงานปฏิบัติ
และนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนกัเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมท่ีมุงงานปฏิบัติมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู

 งานวจิยัท่ีเกี่ยวของดานการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารในตางประเทศ  มีดังนี้
 ปกา (Pica 1986:175) ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกจิกรรมเพ่ือการส่ือสารของการเขารวม

กจิกรรม  หรือการมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู  3  แบบ คือแบบครูด ําเนินกิจกรรมคนเดียว 
(Teacher – fronted  situation) แบบกจิกรรมกลุมยอย (Small group) และกิจกรรมแบบมีปฏิสัมพันธ 
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(Dyad  participation)  (Doughty and  Pica 1986 : 305 – 325)  ในการศึกษารูปแบบของภาระงาน  
ซ่ึงมี  2  ลักษณะ  คือ

    ภาระงานท่ีเกี่ยวกับการอภิปรายเพ่ือการตัดสินใจและการแกปญหา (Discussion  
oriented  and  problem-solving  task)  เปนภาระงานท่ีไมมีการแลกเปล่ียนขอมูลกัน  นักเรียนทุกคน
มีขอมูลเหมือนกันหมดและตองปรึกษากันเพ่ือทํ าการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือแกปญหา
และทํ างานท่ีไดรับมอบหมายใหสมบูรณ
                  ภาระงานท่ีเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนขอมูล (Information  gap  task)  เปนภาระงานท่ี
นักเรียนแตละคนจะมีขอมูลบางสวนซ่ึงแตกตางจากคนอ่ืนและนักเรียนตองอาศัยขอมูลของทุกคน
เพ่ือน ําไปแกปญหา  หรือทํ างานท่ีไดรับมอบหมายใหสํ าเร็จ
                  จากผลการวจิัยพบวาในลักษณะท่ี 1 กอใหเกิดการปฏิสัมพันธทางภาษานอยกวางานใน
ลักษณะท่ี 2 ซ่ึงเปนงานท่ีชวยใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันและส่ือสารกันอยางกวางขวาง สวนผล
การวจิัยรูปแบบการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนนั้น พบวาการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานระหวาง
งานปฏิบัติแบบแลกเปล่ียนขอมูลและแบบการมีปฏิสัมพันธกลุมเอ้ือประโยชนใหนักเรียนมีความ
สามารถในการส่ือสารมากท่ีสุด

 สปาดา  (Spada1987:137–161) ไดทํ าการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของวิธีการสอน
แบบตางๆ และศึกษาการพัฒนาความสามารถในการส่ือสารของนักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยวิธีท่ี
แตกตางกนัดวย กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจ ํานวน 48 คน ท่ีเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตาง
ประเทศของ English-speaking University ในประเทศแคนาดาโดยแบงออกเปน  8  ช้ันเรียน  ช้ัน
เรยีน เอ ไดรับวิธีสอนโดยเนนไวยากรณ ช้ันเรียน บี และซี ไดรับการสอนโดยเนนความหมาย โดย
ใชกจิกรรมท่ีเนนหนาท่ีของภาษาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ ขอสอบวัดความสามารถ pre-post test  
และเครื่องมือสังเกต  COLT ผลของการวิจัย พบวาวิธีสอนแบบตางๆ ท่ีผูเรียนไดรับในช้ันเรียนมี
ความแตกตางกัน นักเรียนในช้ันบีและซีมีพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษดีกวานักเรียนในช้ัน
เรียนเอ

 ฮทิชคอค  (Hitchcock 1988 : 449-A)  ศึกษาการใชกิจกรรมประกอบการสอนเพ่ือชวย
นกัเรยีนถายโอนความรูจากการอานไปสูการเขียนเรียงความ โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม 
กลุมทดลองท่ี 1 สอนโดยวิธีการเรียงความ กลุมทดลองท่ี 2 สอนโดยวิธีการอานเรียงความ 
(Persuasive essays) และใชกจิกรรมเกี่ยวกับการเขียนประกอบแลวจึงใหเขียนเรียงความ จากผลการ
ทดลองพบวา     การใชกจิกรรมประกอบการสอนมีความสัมพันธกับความสํ าเร็จในการเขียน
เรยีงความ และมีสวนชวยพัฒนาความสัมพันธในการอานและการเขียนของนักเรียนอีกดวย
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เอ็ดเวิรดส (Edwards 1997:374A) ไดศึกษากลวิทีทางการสอนและหลักสูตรใหมเพ่ือการ
สอนการเขยีน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 1 และ 2 จํ านวน 175 คน ผูวิจัยไดศึกษาการเปล่ียน
แปลงท่ีเกิดขึ้นในงานเขียนของนักเรียน โดยเนนการสอนและกิจกรรมท่ีใชในการสอนการเขียนผล
จากการวจิัยสรุปไดดังนี้  1) ส่ือท่ีใชสอนการเขียนในรูปแบบตาง ๆ ชวยสรางความหลากหลายให
กับงานเขียนของนักเรียน การใชส่ือท่ีนาสนใจและสรางสรรคจะเปนรากฐานใหกับการพัฒนางาน
เขียนของนักเรียน 2) ครเูปนปจจัยสํ าคัญท่ีจะตองสรางงานเขียนใหมีความหลากหลายและบอยครั้ง
เพ่ือนักเรียนจะสามารถเขียนงานในชวงเวลาตางๆ ไดตลอดวัน 3) ครูตองเปนผูจุดประกายให      
นักเรียนเห็นความสํ าคัญของงานเขียน รวมท้ังใชแนวการสอนท่ีจะชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความ
คิดเพ่ือสรางงานเขียนใหส่ือสารไดอยางมีคุณภาพ 4) กระบวนการสอนการเขียนมีลักษณะยึดเด็ก
เปนศูนยกลาง  ซ่ึงเปนการปรับกระบวนการสอนการเขียนใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน  ท้ังนี้เพ่ือ
ชวยใหงานเขียนของนักเรียนมีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น รวมถึงการใชวิธีการเขียนแบบรางฉบับแรก  
แกไขทบทวน  ตัดทอนปรับปรุง และนํ าออกไปเผยแพร  5) การนํ าการเขียนไปบูรณาการใชกับวิชา
อ่ืนๆ เชน คณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและสังคมศึกษา  6) การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาสามารถชวยในการสงเสริมการเขียนของนักเรียน

 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศแสดงใหเห็นวาการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมเสริมบทเรียนหรือใชกิจกรรมประกอบการสอนมีผลตอความสามารถในการใช
ภาษาและควรจะมีการจัดกิจกรรมการส่ือสารในลักษณะภาระงานเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใช
ภาษาในสถานการณตางๆ ซ่ึงทํ าใหผูเรียนเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษมากขึ้นและทํ าใหผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาวิธีสอนตามปกต ิ ดังนั้นการศึกษาในเรื่องเหลานี้กอนทํ า
การเขียนแผนการสอน ผูวิจัยเช่ือวาจะมีประโยชนท้ังตอตัวผูเรียนและผูสอนในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น

 งานวจิยัท่ีเกี่ยวของดานการอานและเขียนในประเทศ  มีดังนี้
 ศรมีาลา พิมพะนิตย (2529 : 60) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษา

อังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนการเขียนโดยใชกิจกรรมผสมผสาน
เพ่ือการส่ือสารและการเขียนตามคูมือหนังสือเรียนท่ีใชไดแก Writing to Communicate (Book  
One)ผลปรากฎวานักเรียนท่ีเรียนการเขียนโดยใชกิจกรรมผสมผสานเพ่ือการส่ือสารมีความ
สามารถในการเขียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนการเขียนตามคูมือคร ู และแรงจูงใจของนักเรียนท้ังสอง
กลุมไมแตกตางกัน
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      เดือนเพ็ญ  ตันติวิริยกุล (2538 : 4) ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมเสริมเพ่ือชวยให
นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนบทเรียนเกี่ยวกับการอานและสํ ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมี
ตอกิจกรรมเสริม กลุมตัวอยางคือนักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาเครื่องกล 
จ ํานวน 29 คน ท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี กิจกรรมเสริมในการทดลองนี้ประกอบ
ดวยกิจกรรมและแบบฝกหัดจ ํานวน 10 กจิกรรม ในบทท่ี 5-7 ของวิชาอานภาษาอังกฤษเชิงวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีเบ้ืองตน ผลการวิจัยพบวากิจกรรมเสริมสามารถชวยใหนักศึกษาเพ่ิม
บทบาทในการเรียนเกี่ยวกับการอานมากขึ้นท้ังดานความคิดและความรูสึก     นอกจากนี้นักศึกษามี
ทัศนคติท่ีดีตอการใชกิจกรรมเสริมบทเรียนและกจิกรรมเสริมท่ีนักศึกษาชอบมากท่ีสุดคือ   1)
กจิกรรมเสนอเทคนิคในการเดาหัวเรื่องโดยมีรูปภาพประกอบ 2) กจิกรรมเขาสูบทเรียนโดยการให
แบบฝกหัดแปลรูปภาพและแผนภูมิตางๆ ใหเปนค ําบรรยายและแบบฝกหัดถายทอดค ําบรรยายให
เปนรูปภาพ และแผนภูมิตาง ๆ และ  3) กิจกรรมคูเพ่ือชวยกันเติมขอมูลลงกราฟวงกลม
                   ปณพร สุวรรณไตรย (2539) ไดสรางแบบฝกการอานเพ่ือการส่ือสารจากเอกสารจริง 
สํ าหรบันกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนค ําชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหารจํ านวน 194 คน ทํ า
การสุมตวัอยางจากนักเรียนท่ีเรียนวิชาการอาน 1 (อ031) จ ํานวน 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 
แบบฝกการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางจากเอกสารจริง จํ านวน 12 บท โดยอิงจุดประสงคการเรียนรู
รายวิชาการอาน1 (อ031)ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดมุกดาหารมีประสิทธิภาพดีใกลเคียง
กับเกณฑเทากับ 75.12/74.51 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสํ าหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4  โดยอิงจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาการอาน 1 (อ031) ชนิดเลือกตอบจ ํานวน 1 
ฉบับ มี 50 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.81 และแบบทดสอบวัดเจตคติ โดยกํ าหนดตัวเลือก 5 
ระดบั มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.10 ผลปรากฏวานักเรียนท่ีไดรับการฝกจากแบบฝกการอานท่ีสราง
จากเอกสารจริงมีสวนชวยใหผลสัมฤทธ์ิในการอานพัฒนาความสามารถในการอานของกนักเรียน
สูงขึ้น

  กรรณกิา  คันธรส (2540) ไดพัฒนากิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการปฏิสัมพันธทางสังคม
ในการสอนวิชาการเขียนและการโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ สํ าหรับผูเรียนช้ันประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพปท่ี 3 และศึกษาเจตคติของผูเรียนหลังจากไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการใชภาษา
เพ่ือการปฏิสัมพันธทางสังคม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรปท่ี 3 แผนกบัญชี 
จ ํานวน 21 คน ท่ีกํ าลังเรียนวิชาการเขียนและโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ  โรงเรียนพานิชย
การเชียงใหม อํ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2540 ขั้นตอนวิจัยประกอบดวยการสํ ารวจ
ประเภทและปริมาณการใชจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจของบริษัท หางรานตางๆ ในจังหวัด
เชียงใหม ความตองการของผูเรียนในการจัดเรียงลํ าดับเนื้อหาท่ีจะเรียน การสรางแผนการสอนโดย
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มีการประเมินประสิทธิภาพของแผนการเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการปฏิสัมพันธทาง
สังคม  ผลการวิจัยพบวาแผนการสอนท่ีเนนกิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการปฏิสัมพันธทางสังคมใน
การสอนวิชาการเขียนและโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจมีประสิทธิภาพมากและผูเรียนมีเจต
คตท่ีิดตีอกิจกรรมการเรียนการสอน

  อรรณพาณี เทียนเพ่ิมพูน (2541) ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษา
อังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชาลัยท่ีไดรับการสอนอานโดยใช
เทคนิคการสรางแผนภูมิความหมายกับการสอนอานตามปกติและศึกษาเจตคติของนักเรียนกลุม
ทดลองท่ีมีตอวิธีสอนโดยการใชแผนภูมิความหมาย ไดกลุมตัวอยางเปนนักเรียนท่ีเรียนวิชาการ
อาน-การเขยีนภาษาอังกฤษ (อ 022) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 2539 จํ านวน 100 คน ทํ าการสุม
อยางงาย  โดยการจัดฉลากเพ่ือแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ไดนักเรียนกลุมละ 50 คน ใช
การวิเคราะหความแปรปรวน (ANCOVA) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation) ผลปรากฏได
ดงันี ้1) นกัเรยีนท่ีไดรับการสอนอานโดยการใชแผนภูมิความหมายมีคะแนนความใจในการอานสูง
กวานกัเรยีนท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการสอนตามปกติอยางมีนัยสํ าคัญท่ีระดับ 0.05 2) นักเรียนใน
กลุมทดลองมีเจตคติในระดับปานกลางตอวิธีสอนอานโดยการใชแผนภูมิความหมายโดยมีคาระดับ
เฉล่ีย 3.37 จากการประเมินคา 1-5 ระดับ 3) เจตคติของนักเรียนในกลุมทดลองมีความสัมพันธกับ
คะแนนความเขาใจในการอาน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.86 แสดงวามีความ
สัมพันธเชิงบวก

                 งานวจิยัท่ีเกี่ยวของดานการอานและการเขียนในตางประเทศ   มีดังนี้
                 ราฟาเอล และคณะ (Raphael  and  others 1983 : 159) ทํ าการวิจัยโดยสอบความรูท่ีเปน
ความคดิความเขาใจของนักเรียนระดับ 5 และระดับ 6 ในกระบวนการเขียนบรรยายและแบบอธิบาย
สอบความรูในการอธิบายสอบความรูในดานเง่ือนไขการปฏิบัติโดยใชแบบสอบถามเปนกลุมและ
สัมภาษณแตละคนท้ังกอนและในระหวางลงมือทํ างานในรายการเขียนส่ีรายการ แตละรายการใช
เวลาประมาณ 5 เดือน รายการตางๆ เนนปริบทการส่ือสารในการเขียน  (เนนหนาท่ีและการส่ือสาร) 
ความรูโครงสรางเรื่อง (และการใชโครงสรางนั้นระหวางการเขียน) ความรูในโครงสรางเรื่องมี
ปรบิทการส่ือความหมายหรือไม  ผลการวิจัยพบวาการสรางความเขาใจลักษณะท่ีแตกตางกันของ
กระบวนการเขียน การสอนช้ีแนะโครงสรางเรื่องจะสงเสริมใหนักเรียนมีความเขาใจการตอบคํ า
ถามของผูเขียนและการใชระเบียบแบบแผนในการเขียนเชิงอธิบาย (เชน ค ํา และขอความเฉลยค ํา
ตอบ) รายการรวมขอมูลนี้จะสงเสริมใหผูเรียนเขาใจวิธีการท่ีเปนระเบียบแบบแผนท่ีใชเปน
สัญลักษณใหผูอานทราบถึงจุดประสงคในการเขียนของผูเขียน
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 โรเจอร (Rogers  1983) ไดทํ าการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการโคลซในการพัฒนาความเขาใจ
ในการอานรวมท้ังศึกษาเจตคติตอการอานของนักเรียนโดยใชกลุมตัวอยางจากนักเรียนท่ีมีความ
สามารถดานการอานอยูในระดับตํ่ า ใชเวลาในการทดลอง 18 คาบเรียน ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ี
มีความสามารถตํ่ าซ่ึงเรียนดวยวิธีการโคลซและมีการอภิปรายเกี่ยวกับการเติมคํ าในกลุมเพ่ือนดวย
กนัมีคะแนนเพ่ิมขึ้นท้ังดานความเขาใจในการอานและเจตคติตอการเรียน

  กิลีส (Gillis 1984) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานการอานโดยทํ าการสุมนักเรียนเกรด 7 
จ ํานวน 93 คน แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองซ่ึงใชหนังสือพิมพในการอานเพ่ือ
ความเขาใจและกลุมควบคุมไมใชหนังสือพิมพ ทํ าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดวยการใชขอสอบ
มาตรฐาน  หลังจากการทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห ผลการวิจัยพบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิของการ
อานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนกลุมท่ีใชหนังสือพิมพสูงกวากลุมท่ีไมใชหนังสือพิมพ จึงสรุปได
วา   กจิกรรมจากหนังสือพิมพสามารถชวยใหนักเรียนเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในการอานเพ่ือความเขาใจได

 เคลล่ี (Kelly 1984 : 80-94) ทํ าการวจิยัเกี่ยวกับการใชแนวการสอนเขียนแบบกระบวน 
การ (The Process Approach) โดยการใชกิจกรรมผสมผสานเพ่ือการส่ือสารท้ังหมด 7 ขั้นตอน ทํ า
การสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเมลเบอรน ประเทศออสเตรเลีย ผลการวิจัยพบวานักศึกษากลุมตัว
อยางท่ีไดรับการสอนเขียนตามแนวการสอนแบบกระบวนการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา
นกัศึกษาท่ีเรียนดวยวิธีธรรมดา นอกจากนัน้ยงัพบวาการสอนเขียนแบบกระบวนการทํ าใหนักเรียน
มีความเช่ือม่ันในตนเอง  และมีความกระตือรือรนสูงมาก

 แบรี่ (Barry 1985 : 2423-A) ทํ าการศึกษาคนควาเกี่ยวกับผลของการจัดกิจกรรมกอนการ
เขียน (A Prewriting  Activity) โดยใชกจิกรรมการอภิปรายกลุมยอยแลวสังเกตพฤติกรรมการเขียน
ของนักเรียนกลุมตัวอยาง พบวากิจกรรมกอนการเขียนเปนกิจกรรมทางสังคมท่ีมีประโยชน  
กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคและยังชวยบรรเทาความวิตกกังวลของนักเรียนท่ีมีตอการเขียน
ดวย

  จาโนพูโลส (Janopoulos 1986 : 763-768) ศึกษาความสัมพันธของการอานเพ่ือความ
เพลิดเพลินและความสามารถในการเขียนภาษาท่ีสอง จุดประสงคเพ่ือศึกษาวามีความสัมพันธ
ระหวางการอานภาษาท่ี 1 และหรือภาษาท่ี 2 เพ่ือความเพลิดเพลินและความสามารถในการเขียน
ภาษาท่ีสองในประชากรผูใหญหรือไม กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาเปนนักศึกษาปริญญาโทชาวตาง
ประเทศท้ังหมด จํ านวน 79 คน จากประชากร 372 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในภารเรียนฤดูใบไมรวงป
1986 ท่ีมหาวทิยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ ซ่ึงนักศึกษาชาวตางประเทศทุกคนท่ีเขาเรียนท่ีนี่จะตองเขียน
เรยีงความเปนเวลา 1 ช่ัวโมง เพ่ือใชวิเคราะหโดยหนวยงานของ ESL Department กลุมตัวอยางเปน
นกัศึกษาผูพูดภาษาจีน 27 คน ภาษาเกาหลี 15 คน ภาษาอินเดียท่ีเปนภาษาฮินดู  มาราตี  เทเลกูและ
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ทมิฬ  9 คน  ภาษาเอเซียอ่ืนๆ 7 คน  ภาษาสเปน  6 คน  ภาษายุโรปอ่ืนๆ 9 คนและภาษาตะวันออก
กลางมีภาษิตอะราบิค  ฮีบรู  นารสิและเตอรกี  6 คน

 รอบบ  รอส  และ ชอตทรีต (Robb, Ross, and Shortreet  1986 : 83-91)  ไดศึกษาสํ ารวจ
หาความสัมพันธขอดีของการใชขอมูลยอนกลับโดยตรงและโดยออมแกงานเขียนของผูเรียนภาษา
อังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชาวญี่ปุนระดับวิทยาลัยช้ันปท่ี1 
จ ํานวน 134 คน ไดมาโดยการเรียงรายช่ือตามลํ าดับตัว อักษรแลวแบงเปนกลุมยอย  4  กลุม วาใช
เวลาทดลอง 2 เดือน โดยทํ าการทดสอบใหนักศึกษาเขียนเรียงความแบบ  narrative  จํ านวน  5  ครั้ง 
ตลอดปการศึกษาแลวทํ าการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม พบวาผลการ
วิจัยการใหขอมูลยอนกลับท่ีชัดเจนมากขึ้นจะมีผลตอการปรับปรุงคุณภาพงานเขียนของนักศึกษา
อยางมีนัยสํ าคัญซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน สวนการใหขอมูลยอนกลับโดยตรงมีแนวโนมไมสงผล
สัมพันธกับความพยายามของอาจารยผูสอนท่ีจะดึงความสนใจของผูเรียนไปยังขอผิดพลาดพ้ืนผิว
ผลการวิจัยครั้งนี้ไมสนับสนุนการตรวจแกไขท่ีผิดทางพ้ืนผิวโดยตรง เนื่องจากพบความแตกตาง
ระหวางกลุมเพียงเล็กนอยอาจารยผูสอนควรใชเวลาเพียงเล็กนอยในการตรวจความผิดทางดานนี้
และใชเวลาท่ีเหลือตรวจแกไขในลักษณะอ่ืนท่ีมีความสํ าคัญตอการเขียนของนักศึกษามากกวา

  แวกเนอร (Wagner 1987 : 49A) ไดศึกษาผลของการใชบทบาทสมมติในการเขียนจด
หมายชักชวน  โดยทํ าการทดลองกับนักเรียนระดับ 4 จํ านวน 84 คนและระดับ 8 จํ านวน 70 คน
ผูวิจัยไดใหนักเรียนเขียนจดหมายชักชวนถึงอาจารยใหญของโรงเรียน โดยกลุมแรกใหนักเรียน
แสดงบทบาทสมมติกอนการเขียนจดหมาย กลุมท่ีสองสอนวิธีการเขียนโดยการอธิบายและยกตัว
อยางกอนใหนักเรียนเขียนจดหมายและกลุมท่ีสามใหนักเรียนเขียนจดหมายโดยไมไดรับการสอน
ผลการทดลองพบวานักเรียนในกลุมท่ีหนึ่งท่ีแสดงบทบาทสมมติกอนการเขียนจดหมายมีความ
สามารถในการเขียนจดหมายชักชวนไดดีกวานักเรียนในกลุมท่ีสองท่ีไดรับการสอนแบบใหคํ า
อธิบายและยกตัวอยางและนักเรียนในกลุมท่ีสามท่ีไมไดรับการสอน โดยนักเรียนระดับ 4 มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติทุกๆ กลุม  แตในระดับ 8 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติเฉพาะระหวางกลุมท่ีหนึ่งท่ีใชการแสดงบทบาทสมมติและกลุมท่ีสามท่ีไมไดรับการสอน
เทานั้น

ไรมส (Raimes 1985 : 229-252) ไดศึกษาเกี่ยวกับส่ิงท่ีนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาท่ีสองและเปนผูท่ีมีทักษะในการเขียนทํ าในขณะท่ีเขียน  โดยทดลองกับนักเรียนท่ีเรียนภาษา
อังกฤษเปนภาษท่ีสอง ใน Hunter College จ ํานวน 8 คน โดยใหเขียนไปพูดไปและอัดลงเทป       
นกัเรยีนตองพูดทุกอยางในส่ิงท่ีตนเองทํ าในขณะท่ีเขียน ผูวิจัยไดแบงกลุมทดลองออกเปน 2 กลุม  
กลุมหนึง่ตั้งสถานการณใหเขียนโดยมีจุดมุงหมาย คือ เขียนแลวตองนึกถึงผูอานดวยวา  เขาจะตอง
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น ํางานเขยีนนั้นไปใช  แตอีกกลุมหนึ่งไมไดก ําหนดเพียงแตบอกช่ือเรื่องใหเขียนเทานั้น  ผลจากการ
วจิยั พบวา นักเรียนท้ัง 2 กลุมสามารถเขียนเรียงความเปนเรื่องราวได  แตนักเรียนท่ีไมมีทักษะใน
การเขียนจะพบปญหาในการเขียน   ส่ิงท่ีจะใหนักเรียนเขียนควรเปนส่ิงท่ีนักเรียนเขาใจ  และถึงแม
ผูเขยีนจะมีความสามารถในการเขียนอยูในระดับตํ ่า  เขยีนแลวยอนกลับมาอานใหมก็เปนการสราง
ภาษาและวิธีการ think aloud จะทํ าใหเกิดการกดดันและเปนการเพ่ิมงานและเปนส่ิงท่ียากลํ าบาก
สํ าหรับนักเรียนบางคน แตก็พบวาเปนการสรางความคิดและส่ือสารกับผูอานได นกัเรียนท่ีงาน
เขียนตํ่ ากวาระดับจะไมมีความสามารถในการขยายค ําศัพท ขาดรากฐานในการเขียนท่ีดีขาดความ
คดิ (concept  and idea) ระดบัความสามารถทางภาษาและจ ํานวนปท่ีอยูในประเทศของเจาของภาษา
ไมสามารถทํ านาย หรือบอกไดวานักเรียนจะจัดอยูกลุมใดไดและพบวาการเขียนท่ีใหผูเขียนค ํานึง
ถึงผูอานและถาเปนงานเขียนท่ีเกี่ยวของและมีประโยชนตอสังคม นกัเรยีนจะมีความพยายามในการ
เขียนมากกวา
                หวอง (Hwang 1991 : 3814A) ไดทํ าการศึกษาพัฒนาการทางความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวเกาหลีระดับเกรด  9  ถึงระดับอุดมศึกษาปท่ี  3  ท่ีใชภาษา อังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ  โดยการวิเคราะหเรียงความของนักเรียนเกรด 9, 10 และ 11 และเรียงความของ
นกัศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันปท่ี  3  เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถทางการเขียนโดยท่ัวไปและ
รปูแบบของขอผิดพลาดทางโครงสราง(syntactic) และความหมาย (semantic) ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนไดคะแนนรวมของเรียงความสูงขึ้นเม่ืออยูในระดับช้ันสูงขึ้นและเม่ือไดรับการฝกฝนมาก
ขึน้  และเม่ือความสามารถทางการเขียนของนักเรียนเพ่ิมขึ้น  ความยาวของที-ยูนิต (T-unit) จะเพ่ิม
ขึ้นดวย ในขณะท่ีอัตราของขอผิดพลาดทางไวยากรณและความหมายลดลง ขอผิดพลาดทาง
ไวยากรณประเภทท่ีพบบอยท่ีสุดคือการใชนามวลี (noun phrase) เนือ่งจากการละคํ านํ าหนานาม 
(articles) รองรงมาคือ การใชกริยาวลี (verb  phrase) เนือ่งจากการใชกริยาผิด ขอผิดพลาดทาง
ไวยากรณประเภทท่ีพบบอยท่ีสุดในทุกระดับช้ันคือขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการละเวน (omission)
และการใชผิด (wrong usage) สวนขอผิดพลาดทางไวยากรณประเภทท่ีพบนอยท่ีสุดคือ ขอผิดพลาด
ท่ีเกิดจากการเรียงค ํา (word order) และการเพ่ิมเขาไป (insertion) ตามลํ าดับสวนขอผิดพลาดทาง
ความหมายประเภทท่ีพบบอยท่ีสุดคือ ขอผิดพลาดทางคํ าศัพท (lexical) เนือ่งจากการเลือกใชคํ า
ศัพทผิดหรือการเลือกใชค ําศัพทรวมกัน (collocation) ผิดรองลงมาคือขอ ผิดพลาดในการนํ าเสนอ
ความคิด (idea presentation) เนือ่งจากการนํ าเสนอความคิดท่ีไมสมบูรณหรือไมชัดเจน ดังนั้นขอผิด
พลาดทางความหมายท่ีเปนปญหาท่ีสุดสํ าหรับนักเรียนชาวเกาหลีคือการใชคํ าศัพทท่ีเหมาะสมท้ัง
ในการเลือกใชคํ าศัพทค ําเดียวโดดๆและการเลือกใชคํ าศัพทรวมกัน (collocation)
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มัวร, ชาน และอู (Moore, Chan and Au 1993 : 57-71) ศึกษาเรื่องการใชตารางชวยสรุป
อุปกรณอานทํ าใหเกิดความเขาใจในเรื่องท่ีอานไดด ีสํ าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาท่ีมีอายุ 13 
ป จํ านวน 7 คน ในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใหนักเรียนอานเรื่องท่ีน ําเสนอบนจอคอมพิวเตอรใน
ลักษณะแผนภูมิและเนื้อหาสรุปแบบใจความสํ าคัญของเรื่องใชเวลาอาน 10 นาที ในขณะท่ีอาน
เครื่องจะทํ าการทดสอบความจํ าการระลึกไดของผูเรียนและผูเรียนสามารถจะตรวจสอบตนเองได 
เม่ืออานและ 2-3 ประโยค โดยวิธีสุมตรวจสอบเทาท่ีจ ําเปน และเนนสวนสํ าคัญของเรื่องเพ่ือชวยใน
การเช่ือมตอไปยังบทสรุปของเรื่องได  ทํ าใหเกิดความสนใจท่ีจะอานเรื่องตอไปถึงขั้นสรุป  ขั้นทํ า
ตาราง ผูวิจัยไดตั้งขอสมมติฐานวา 1) วิธีการอานดวยคอมพิวเตอรนี้จะเปนตัวชวยใหน ําไปสู
กระบวนการอานเฉพาะรายบุคคล ซ่ึงวดัในระบบออนไลนและเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
2) สามารถรูถึงความแตกตางระหวางบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษในการสรุปความและการใช
ตารางและนํ าไปสูความสามารถในการใชค ําศัพท เพ่ือสรุปความไดอยางมีประสิทธิภาพสูงผลการ
วจิยัสรปุไดวากลุมตัวอยางสามารถจ ําเนื้อเรื่องท่ีอานกระบวนการในการอาน

 แฮก (Hag 1996 : 1550A) ไดทํ าการวิเคราะหความสามารถในการเขียนแบบบรรยาย 
(narrative writing) ของนกัเรียนระดับมัธยมท่ีใช 2 ภาษาในมาเลเซียและเปรียบเทียบขอผิดพลาดใน
การเขยีนเรยีงความภาษาอังกฤษของนักเรียนท้ัง 2 กลุม กลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ฟอรม 4 และ 5 (form 4 and 5) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตชนบท  ประเทศมาเลเซียท่ีใชและไมใช
ภาษาบาฮาซาเปนภาษาแมจํ านวน 150 คน เกณฑในการวิเคราะหเรียงความของนักเรียนมี 6 เกณฑ 
ไดแก มาตราสวนคุณภาพเรื่อง (story quality scale) เกณฑการประเมินการเขียนของรัฐออริกัน 
(Oregon Statewide Writing Assessment) จ ํานวนค ําท่ีเขียนท้ังหมด (Total words written) ที-ยูนิต 
(T-units) โครงสรางประโยคท่ีมีความถ่ีตํ ่า (low frequency syntactic structures) และโครงสราง
ไวยากรณท่ีเพ่ิมเติม (additional grammatical structures) ผลการวิจัย พบวาความสามารถในการ
เขียนของกลุมขึ้นอยูกับภาษาท่ีใชในการเขียนเรียงความ กลุมท่ีไมใชภาษาบาฮาซาเปนภาษาแมมี
คะแนนในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษและเรียงความภาษาบาฮาซาตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติและผลการวิจัยท่ีไมคาดคิดคือกลุมท่ีไมใชภาษาบาฮาซาเปนภาษาแมไดคะแนนในการเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษสูงกวากลุมท่ีใชภาษาบาฮาซาเปนภาษาแมในดานจํ านวนค ําท่ีเขียนท้ังหมด
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวานักเรียน แตละกลุมไดคะแนนเรียงความภาษาอังกฤษ
ตํ่ ากวาคะแนนเรียงความภาษาบาฮาซาอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติและจากการวิเคราะหเรียงความ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชเกณฑท้ัง 6  ขางตนพบวานักเรียนท้ัง 2 กลุม มีขอบกพรองในการ
เขียนคลายคลึงกัน
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                     คอรไรอา (Correia 1997 : 2049A) ในศึกษาการประเมินผลนวัตกรรมทางการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะเขียนและเพ่ือสงเสริมการประเมินผลงานเขียนใหมีประสิทธิภาพ  กลุมตัวอยางเปน
นกัเรยีนเกรด 11 จํ านวน 33 คน การศึกษานี้เปนการประเมินนวัตกรรมทางการสอน 3 แนวทาง 
แนวการสอนแรกมุงเนนเกณฑในการตรวจใหคะแนนงานเขียน ซ่ึงกํ าหนดใหมี 6 ระดับแตละ
ระดบัจะใชจุดประสงคทางการเขียนเปนเกณฑบงช้ีงานเขียนในดานเนื้อหา โครงสรางทางภาษา
กลไกภาษาและรูปแบบทางภาษา จดุมุงหมายของการใชเกณฑการตรวจใหคะแนนงานเขียนในแนว
การสอนแรกท่ีมุงเกณฑในการตรวจใหคะแนนงานเขียนก็เพ่ือชวยกํ าหนดเกณฑใหชัดเจนขึ้น เพ่ือ
นักเรียนสามารถนํ าเกณฑไปใชไดสะดวกขึ้นและเพ่ือชวยประเมินงานเขียนใหแมนย ําและใหผล
คะแนนท่ีแนนอนขึ้น แนวการสอนลํ าดับท่ี 2 เพ่ือชวยนักเรียนหาวิธีการ  แนวทางและความสัมพันธ
ตางๆ ในงานเขียนและชวยใหนักเรียนไดสรุปงานเขียนไดงายขึ้น แนวการสอนท่ี 3 เปนการหาวิธี
ในการจ ําแนกงานเขียนท่ีมีความหมายตามตัวอักษรกับงานเขียนท่ีมีความหมายแฝงลักษณะของงาน
วจิยัคือทดสอบกอนสอน ทดสอบหลังสอนและใชแบบสอบถามนักเรียนและการบันทึกการสังเกต
การสอน สรปุไดวานวัตกรรมทางการสอนท้ัง 3 แนวการสอนชวยพัฒนาการเขียนของนักเรียนใหดี
ขึ้น

   จากงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีกลาวมาขางตน พบวาผูทํ าการวิจัยสวน
ใหญตองการวัดความสามารถและผลสัมฤทธ์ิทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษท่ีไดน ํา
กจิกรรมการส่ือสาร เชน กิจกรรมบทบาทสมมติในการเขียน กิจกรรมปฏิสัมพันธ กิจกรรมกลุมรวม
ท้ังใชส่ังการสอนท่ีเปนเอกสารจริงแผนภูมิความหมายและตารางชวยสอน เปนตน เขารวมในการ
ทดลอง จึงเปนการสงเสริมการอานและการเขียนทํ าใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มี
ความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษและเปนแนวทางสํ าคัญในการปรับกระบวนการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
วิธดี ําเนินการวิจัย

  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแผนการวิจัยแบบ 
Control Group Pretest–Posttest Design ซ่ึงมีขัน้ตอนเกี่ยวกับการด ําเนินการวิจัยตามลํ าดับหัวขอ  
ตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
3. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
4. แบบแผนการทดลอง
5. การด ําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
                  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง 4/1, 4/2, และ4/3  
โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ  จังหวัดนครปฐม  จ ํานวน 3 หองเรียน ซ่ึงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน–
เขยีน (อ 025ก) ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2545
                 กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง 4/2 และ 4/3 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อํ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํ านวน 2 หองเรียน  โดยทํ าการสุมหอง
เรียนอยางเจาะจงเลือกหองท่ีมีความสามารถใกลเคียงกันไดแก หอง 4/2 และ 4/3 และจัดกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมโดยวิธีสุมอยางงายดวยการจับฉลากไดหองเรียน 4/3 เปนกลุมทดลองมี  
นกัเรยีนจ ํานวน 32 คน และหอง 4/2 เปนกลุมควบคุมมีจ ํานวน 35 คน กลุมทดลองเรียนโดยวิธีสอน
โดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารและกลุมควบคุมเรียนโดยวิธีสอนตามคูมือครู

ตวัแปรที่ศึกษา  แบงเปน  3  ตัวแปร  ดังนี้
1. ตัวแปรตน ไดแก วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงแบงออกเปนการสอนโดยใชกิจกรรม

เพ่ือการส่ือสารและการสอนตามคูมือครู
2. ตัวแปรตาม ไดแก

2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน
2.2 คะแนนพัฒนาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาน - เขียน
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2.3 ความคดิเห็นท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาน–เขียน
3. ตัวแปรรวม  ไดแก

 คะแนนทดสอบกอนเรียน ( Pretest)

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
  เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย

1. แผนการสอนของกลุมทดลองดํ าเนินการสอนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึง
เปนแผนการสอน 2 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที   รวมจ ํานวน 10 แผนการสอน

2. แผนการสอนของกลุมควบคุมดํ าเนินการสอนตามคูมือครูซ่ึงเปนแผนการสอน 2
คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที รวมจ ํานวน 10 แผนการสอน

3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน
4. แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร

การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
1. การสรางและตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอนสํ าหรับกลุมทดลอง

1.1 ศึกษาวัตถุประสงคของหลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2539 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

วัตถปุระสงคของหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
วตัถุประสงคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงเปนการเรียน

ภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานพ้ืนฐานตอนกลางและระดับมาตรฐานพ้ืนฐานตอนปลาย มีดังนี้
  1. เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษส่ือสารไดอยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสม

กบัวัฒนธรรม
  2. เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางเพียงพอท่ีจะใชประโยชน

ในการศึกษาตอในระดับสูงหรือการประกอบอาชีพ
  3. เพ่ือใหมีความสามารถทางภาษาอังกฤษท้ังดานการฟง  พูด   อานและเขียน  เพ่ือใช

ในการส่ือสารและการแสวงหาความรู
  4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเห็นประโยชนและคุณคาของภาษาอังกฤษในการ

แสวงหาความรูและการประกอบอาชีพ
  5. เพ่ือใหมีความรู และความเขาใจเรื่องราวและวัฒนธรรมของชนชาติท่ีพูดภาษา

อังกฤษเปนภาษาแม
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  6. เพ่ือพัฒนาใหมีความรูความเขาใจเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลกและพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพ่ือถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทย
ไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค

 นอกจากนี้ในหลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2539 ยังไดก ําหนดหลักสูตรการสอน
รายวชิาภาษาอังกฤษแบบเขม (English for English Concentration) ใหเปนวิชาเลือกเสรีในระดับ
มัธยมตอนปลาย ซ่ึงมุงพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English language improvement) ใหมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษจากส่ือท่ีหลากหลาย มุงเนนพัฒนาการเรียนรูอยางอิสระ
ประกอบดวยจุดประสงค  ดังนี้

1. เพ่ือใหสามารถใหภาษาอังกฤษส่ือสารในสถานการณตางๆ ไดถูกตองตามหลักภาษา
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมของชนชาติท่ีพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม

2. เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามความถนัดและความ สนใจของ
ผูเรียน

3.  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชภาษาดานตางๆ ไดแก  การฟง  พูด  อานและเขียน
ใหสามารถส่ือสารไดอยางคลองแคลวและสามารถแสวงหาความรู โดยใชภาษาอังกฤษไดอยาง
กวางขวาง

4. เพ่ือใหมีความรูตามระดับช้ันของตนอยางเพียงพอท่ีจะศึกษาตอและประกอบอาชีพ
5. เพ่ือพัฒนาเจตคติเห็นประโยชนและคุณคาของภาษาอังกฤษ และมีนิสัยใฝหาความรู

โดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ
 จากหลักสูตรมัธยมปลาย พุทธศักราช 2539  ใหคํ าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-

เขยีน (อ 025ก) วา “เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจและเพลิดเพลินในส่ิงท่ีอานมีนิสัยรักการอานรูจัก
แสวงหาความรู สามารถเขียนเพ่ือส่ือความหมายในรูปแบบตางๆ ไดเปนอยางดี” ซ่ึงมีจุดประสงค
ของการเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษอานเขียน  (อ 025ก) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ดังนี้

การอาน
1. อานขอความ ส่ิงพิมพ เรื่องส้ัน ค ําแนะนํ าการใชเครื่องมือ เครื่องใช ฉลาก ปาย

ประกาศ โฆษณา ตาราง แผนท่ี หรือแผนภูมิ แลวมีความสามารถดังตอไปนี้
1.1 จบัใจความสํ าคัญได
1.2 เดาความหมายของค ําศัพทหรือขอความได
1.3 เรียงลํ าดับเหตุการณได
1.4 สรุปใจความได
1.5 แสดงความคิดเห็นและวิจารณได
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2. อานขอมูลท่ีก ําหนดใหแลวตั้งช่ือเรื่องได
3. อานค ําส่ัง  ค ําแนะนํ า  แลวปฏิบัติตามได
4. อานค ําประพันธ  โคลง  เพลง  บทละคร  นิทาน  เรื่องส้ัน  สุภาษิต  แลวแสดงความ

คดิเห็นเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวตางชาติได
5. อานค ําศัพทจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  และนํ าไปใชไดอยางถูกตอง
6. อานหนังสือพิมพ  เรื่องส้ัน  นิทาน  การตูน  เกมสทายปญหา  สารคดี  เพ่ือความ

เพลิดเพลิน  และตีความไดอยางถูกตอง
การเขียน
7. เขยีนขอความ  จากแผนภูมิหรือภาพท่ีกํ าหนดใหได
8. เขยีนบรรยายการกระทํ าตางๆ เปนขั้นตอนได
9. เขยีนบทสนทนาจากภาพหรือเหตุการณท่ีก ําหนดใหได
10. เขยีนขอความตอจากเหตุการณท่ีก ําหนดใหสวนหนึ่งจนจบได
11. เขยีนโนต บันทึกยอ บันทึกประจํ าวัน จดหมายสวนตัว ธุรกิจ ประวัติสวนตัวและ

กรอกขอมูลแบบฟอรมตางๆ ได
12. เขยีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงตางๆ  ได

1.2  ศึกษาวธีิสรางแผนการสอนและกิจกรรมการอานและการเขียน (Raimes 1983;  
Johnson  1984;  Jolly  1984;   Stephens 1986;  Harmer 1990;  Dean  1994 ) เอกสารงานวิจัยตางๆ 
และจากหนังสือท่ีเกี่ยวของกับการสรางแผนการสอนและรูปแบบของการจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิ
ภาพเหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน

1.3 ก ําหนดเนื้อหาจากหนังสือ เอกสาร บทความและส่ือประกอบบทอานและการ
เขียนท่ีสอดคลองกับจุดประสงคของรายวิชาภาษาอังกฤษอาน–เขียน (อ025ก) ของกลุมโรงเรียน 
จงัหวดันครปฐม ซ่ึงไดรับคัดเลือกเนื้อเรื่องประมาณ 20 เรื่องไดแก หนังสือพิมพ เรื่องส้ัน การตูน 
ค ําประพันธ โคลง เพลง เกม บทความจากหนังสือ นิตยสาร ค ําแนะนํ าการใชเครื่องมือ เครื่องใช 
ฉลาก ประกาศ โฆษณา ตาราง แผนภูมิ กราฟ จดหมายสวนตัว ธุรกิจ ประวัติสวนตัวและ
แบบฟอรมขอมูลตางๆ จากนั้นดํ าเนินการแกไขระดับภาษาใหเหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาปท่ี 4 ใหผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษและอาจารยผูมีประสบการณทางการสอนภาษา
อังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ทาน  พิจารณาดานตาง ๆ เชน

-  ความเหมาะสมของบทอาน
-  การกํ าหนดจุดประสงคใหเหมาะกับเรื่อง
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- การก ําหนดจุดเนนของทักษะยอยการอาน–เขียน สอดคลองกับบทอานและ
จุดประสงค

-  ความเหมาะสมของรูปแบบภาษาจากบทอาน
-  การด ําเนินกิจกรรมหลักของบท
-  แนวทางการประเมินผล

  นํ าขอมูลจากแบบสอบถามผูเช่ียวชาญมาคํ านวณคาดัชนีของความสอดคลอง (IOC) 
(หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา  2540 : 19)  ของโครงสรางส่ือการอาน-เขียนและปรับปรุงขอ
ท่ีมีคาดชันีความสอดคลอง (IOC) ตํ่ ากวา 0.5 ตามค ําแนะนํ าของผูเช่ียวชาญ

  สรางส่ือการอาน-เขียนตามตารางกํ าหนดโครงสรางส่ือท่ีปรับปรุงตามค ําแนะนํ าของ  
ผูเช่ียวชาญประมาณ  10 บท  ในส่ือการอาน-เขียนแตละบทประกอบดวยกิจกรรมขั้นตาง ๆ

  น ําส่ือการอาน-เขียนประมาณ 10 บท ท่ีพัฒนาขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษอาจารยผูมีประสบการณทางการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดบัมัธยมศึกษาและผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศรวม 5 ทาน ตรวจแกไขความถูกตองและความ
เหมาะสมของระดับความยากงายของเนื้อหา ตลอดจนความสอดคลองกับตารางกํ าหนดเนื้อหาของ
ส่ือท่ีระบุไวในขอ 1.3 จากนั้นนํ าไปปรับปรุงแกไขขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตํ่ ากวา 0.5 
ตามค ําแนะนํ าของผูเช่ียวชาญกอนนํ าไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง

1.4 ศึกษาหลักการจัดกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารจากเอกสารและหนังสือของฟนอคเชีย
โรและบรูม (Finocchiaro and Broom 1973 : 141),จอหนสัน (Johnson 1982 : 163-172) ,ลิตเติลวูด
(Littlewood 1983 : 20-21)

1.5 สรางแผนการสอนของกลุมทดลอง โดยยึดเกณฑแผนการสอนของ  สุมิตรา  อัง
วฒันกลุ (2537 : 178-179) และเบิรน (Byrn1990 : 22-29) พิจารณาเนื้อหาและหนาท่ีภาษาตาม
จดุประสงคการเรียนรู  จากเนื้อหาของหนังสือ เอกสารและส่ือท่ีไดรับการคัดเลือกแลวในขอ 1.3 นํ า
มาจัดทํ าแผนการสอนสํ าหรับกลุมควบคุมและกลุมทดลอง รวมท้ังส้ิน 20 แผนการสอน  แผนการ
สอนละ 2 คาบเรียนๆ ละ 50 นาที

1.5.1 แผนการสอนกลุมทดลองท่ีสอนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารมีขั้นตอน
การดํ าเนินกิจกรรม  ดังนี้

1.5.1.1  ขั้นน ํา ผูสอนเสนอ บริบทหรือสถานการณ หรอืกิจกรรมนํ าเขาสู
บทเรียน  ทบทวนความรูเดิมและสอนเนื้อหาใหมดานค ําศัพท  สํ านวน
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1.5.1.2 ขัน้ฝก ใหผูเรียนฝกใชภาษาท่ีเพ่ิงเรียนรูใหมในลักษณะของการ
ฝกแบบควบคุมมีจุดมุงหมายใหนักเรียนทํ าความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใชรูปแบบ
ภาษานั้น ๆ และเนนท่ีความถูกตองของภาษาเปนสํ าคัญ

1.5.1.3  ขั้นการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร โดยใหนักเรียนใชภาษาใน          
สถานการณตางๆ อยางอิสระ โดยผูสอนเปนผูจัดการขั้นเริ่มตนของกิจกรรม  เชน จัดกลุมผูเรียน
อธิบายวิธีทํ ากิจกรรมหลังจากนั้นผูเรียนเปนผูทํ ากิจกรรมเองท้ังหมด ผูสอนเปนผูคอยแนะนํ าชวย
เหลือ  อาจใหขอมูลปอนกลับหรือประเมินผลการทํ ากิจกรรมในภายหลัง

1.5.2 น ําแผนการสอนอาน–เขียนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารไปให
ผูเช่ียวชาญตรวจแกไข

1.5.3 น ําแผนการสอนกลุมทดลองท่ีผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองแลวไปใชสอนในกลุมทดลอง

1.5.4 แผนการทดลองกลุมควบคุม  ดํ าเนินการสอนโดยใชแผนการสอนตาม
คูมือคร ูของ หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา (2524 : 7-12) จนครบตามคาบเรียนท่ีก ําหนดไว  
โดยดํ าเนินการสอนตามขั้นตอน  9  ขั้น  ดังนี้

ขัน้ท่ี 1  สรางความสนใจ  โดยการพูดสนทนาซักถามหรือใชรูปภาพหรือ
วสัดอุุปกรณตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน

ขัน้ท่ี 2  แจงจุดประสงค เปนการแจงใหนักเรียนทราบวา เม่ือนักเรียน
เรยีนจบขั้นตอนในเนื้อหาแลวนักเรียนสามารถอานเรื่องเขาใจความหมายของเรื่องไดอยางถูกตอง

ขั้นท่ี 3  ทบทวนความรูเดิม โดยการใชคํ าถามหรืออุปกรณตางๆ เพ่ือทบ
ทวนในเรื่อง  ค ําศัพท  สํ านวน  โครงสรางไวยากรณ

ขั้นท่ี 4 เสนอบทเรียนใหมครูเสนอบทเรียนใหม โดยการอานเรื่องใหนัก
เรยีนฟงนักเรียนอานตามคร ู อธิบายความหมายของค ําศัพท  สํ านวน โครงสรางไวยากรณตาง ๆ 
โดยการใชอุปกรณประกอบ เชน บัตรค ํา  รูปภาพ  ของจริง  ฯลฯ

ขัน้ท่ี 5 ใหแนวการเรียนรู  โดยการใหนักเรียนอานออกเสียงดวยตัวเอง  
ครคูอยแกไขจากนั้นใหนักเรียนตอบค ําถามท่ีครูก ําหนดให โดยคํ าถามท่ีใชจะเปนประเภท Yes / 
No  Question  หรือ Wh. Question

ขัน้ท่ี  6 ใหนักเรียนอานเรื่องดวยตนเองและทํ าแบบฝกหัดลงสมุด
ขั้นท่ี 7  แจงผลการปฏิบัติโดยใหคํ าชมเชย เม่ือนักเรียนทํ างานไดถูกตอง

และแกไขเม่ือนักเรียนทํ าผิด  อธิบายเพ่ิมเติมเม่ือไมเขาใจหรือมีปญหา
ขัน้ท่ี  8  ประมวลผลการเรียนรู  โดยสังเกตจากการอานและแบบฝกหัด
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ขัน้ท่ี 9 สงเสริมความแมนย ําและการถายโอน  โดยการใหนักเรียนทํ าแบบ
ฝกหัดเพ่ิมเติม

1.6 น ําแผนการสอนท่ีสรางขึ้นเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษจํ านวน 3 ทานตรวจแกไข  โดยพิจารณาในเรื่องความชัดเจน  
ถูกตอง และความสอดคลองของกิจกรรมและเนื้อหา เพ่ือนํ ามาปรับปรุงแกไขกอนน ําไปทดลองใช

1.7 นํ าแผนการสอนท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองสอน (Try-out) กับ    
นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางคือนักเรียนของโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ เพ่ือหาขอ 
บกพรองและความเหมาะสมกับเวลาของกิจกรรมการเรียน

1.8  น ําแผนการสอนท่ีผานการปรับปรุงแลวนํ าไปใชกับกลุมตัวอยาง
2. แบบทดสอบวัดทักษะการอาน-เขยีนภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน 1 ฉบับ

โดยดํ าเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบการอาน-เขยีน จากหนังสือการทดสอบและ

การประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ ดร.อัจฉรา วงศโสธร (2529 : 193-207) และ 
Writing  English  language  Tests ของ J.B  Heaton

2.2 สรางตารางก ําหนดเนื้อหาขอสอบ(Table of Test Specification) จากการศึกษา
จดุประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน (อ 025ก) จุดประสงคการเรียนรูหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครปฐมและจากหนังสือเอกสารและส่ือท่ีไดรับ
การคัดเลือกแลวในขอ1.3 สํ าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4

2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษอาน–เขียน (อ 025ก)  
โดยแบงการวัดเปน 2 ทักษะ คือขอสอบความสามารถทางการอานจ ํานวน 44 ขอ เพ่ือคัดเลือกขอ
สอบท่ีมีคาความยากงายและคาอํ านาจจ ําแนกตามเกณฑใหเหลือ 35 ขอเปนแบบปรนัยชนิด  4  ตัว
เลือก  ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนนและขอสอบเขียนมีขอสอบ 2 ประเภท  คือแบบ 
ปรนัย (Completion) 15 ขอชนิด 4 ตัวเลือก และแบบอัตนัย 4 ขอ ซ่ึงเปนลักษณะเขียนแบบแนะแนว
ทาง (Guided writing) น ํามาคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย และคาอํ านาจจ ําแนกตามเกณฑ
แบบปรนัยเหลือ 5 ขอและแบบอัตนัย 1 ขอ รวมท้ัง 2 ทักษะ เปนจํ านวน 41 ขอ เปนเวลา 90 นาที

2.4 น ําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี
4  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ  จังหวัดนครปฐม จ ํานวน 35 คน และนํ า
ไปตรวจใหคะแนนเปนรายขอเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ

2.5  น ํากระดาษค ําตอบมาตรวจใหคะแนนเพ่ือหาความยากงายระหวาง 0.2 – 0.8 คา
อํ านาจจํ าแนก 0.2 ขึ้นไป
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2.6 น ําขอสอบท่ีวิเคราะหแลวน ํามาปรับปรุงแกไข  และคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความ
ยากงายระหวาง 0.2 - 0.8  และคาอํ านาจจ ําแนกตามเกณฑ ตั้งแต 0.2 ขึ้นไปจ ํานวน 41 ขอ

2.7 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใชสูตรของริชารดสัน  (KR-20)
ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.84

2.8 สํ าหรับแบบทดสอบการเขียนผูวิจัยนํ ากระดาษคํ าตอบแบบอัตนัยมาตรวจให
คะแนนตามเกณฑการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน ผูวิจัยดํ าเนินการตามขั้น
ตอนตอไปนี้

กํ าหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบการเขียนรวมกับครูผูมีประสบการณ
ในการสอนวชิาภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาจํ านวน 1 ทาน ไดเกณฑการตรวจใหคะแนน
ดังตอไปนี้

เกณฑที่  1 ขอสอบการเขียนเติมค ําหรือขอความ (Completion) ลักษณะขอสอบเปน
ชนดิใหตอบส้ัน (Short answer test) ท่ีมีขั้นการเขียนตามแนวช้ีแนะ (Guided  Writing) มีเกณฑการ
ตรวจใหคะแนนดังนี้

1 เขียนเติมคํ าไดถูกตอง
เขียนสะกดผิดเพียงเล็กนอย

0 เขียนผิดหรือเวนไวไมตอบ

ตารางที่  2 เกณฑการประเมินงานเขียนแบบแนะแนวทางใหเขียน (Guided writing) โดยให     
นกัเรยีนเขยีนขอความจากรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ แผนท่ี ใชวิธีการตรวจแบบอาศัยการ
วิเคราะห (Analytic method) ซ่ึงเปนวิธีประเมินงานเขียนโดยแยกประเมินองค
ประกอบตาง ๆ ของงานเขียนตามขอเสนอของฮีตัน (Heaton, 1990) ดังแสดงในตาราง
ขางลางนี้

2
1
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องคประกอบ คะแนน
ระดับความ
สามารถ เกณฑ

ความคลอง
และการส่ือ
ความ หมาย
(Fluency)

5

4

3

2

1

ดีมาก

ดี

พอใช

ออน

ออนมาก

เขยีนเรียบเรียงไดอยางสละสลวย เรียบเรียงความคิดให
ตอเนื่องเขาใจงาย ใชรูปประโยคไดท้ังแบบซับซอน
และแบบงาย
เขยีนเรียบเรียงไดคอนขางสละสลวยเรียบเรียง ความคิด
ไดคอนขางดีเขาใจงาย ใชรูปประโยคแบบซับซอนนอย
การเรียบเรียงความคิดไมคอยตอเนื่องนักแตยังจบัใจ
ความสํ าคัญไดใชรูปประโยคแบบงายเปนสวนใหญการ
เรยีบเรียงความคิดไมตอเนื่อง ยากตอการทํ าความเขาใจ
มีความสับสนในการใชรูปประโยคแบบซับซอน ใชรูป
ประโยคแบบงายหรือประโยคผสมเปนสวนมากเขียน
ไมรู เรื่องอานแลวไมเขาใจ มีความสับสนในการใช
ประโยคงายและประโยคซับซอน  ใชค ําวา “และ”  มาก
เกินไป

ไวยากรณ
(Grammar)

5

4

3

2

1

ดีมาก

ดี

พอใช

ออน

ออนมาก

ใชรูปประโยคท่ีเรียนมากแลวไดดี มีขอผิดพลาดใน
เรือ่งการใชรูปคํ านามพหูพจน ค ํานํ าหนานาม   ค ําบุพ
บท  ค ําสรรพนามนอยมาก
มีขอผิดพลาดในเรื่องการใชรูปคํ านามพหูพจน ค ํานํ า
หนานาม ค ําบุพบท  ค ําสรรพนามเล็กนอย
มีขอผิดพลาดในเรื่องโครงสรางของประโยคท่ีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประธานและกริยาการใชรูปคํ า
นามพหูพจน ค ํานํ าหนานาม ค ําบุพบทค ําสรรพนาม
มีขอผิดพลาดในเรื่องโครงสรางของประโยคท่ีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประธานและกริยา การใชรูปคํ า
นามพหูพจน ค ํานํ าหนานาม ค ําบุพบทค ําสรรพนาม ซ่ึง
ทํ าใหยากตอการทํ าความเขาใจเรื่องท่ีเขียน
ไมมีความรูเรื่องโครงสรางประโยคเลย มีท่ีผิดมาก ส่ือ
ความไมได
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องคประกอบ คะแนน
ระดับความ
สามารถ เกณฑ

ค ําศัพท
(vocabulary)

5
4
3

2

1

ดีมาก
ดี

พอใช

ออน

ออนมาก

เลือกใชคํ าศัพท สํ านวนในการเขียนไดอยางเหมาะสม
เลือกใชคํ าศัพทไดตามความตองการท่ีจะส่ือความหมาย
พยายามเลือกใชคํ าศัพทท่ีจะส่ือความหมาย       บางครั้ง
ไมถูกตองแตยังส่ือความหมายได
การเลือกใชคํ าศัพทไมเหมาะสมและคลุมเครือ    ทํ าให
ไมสามารถส่ือความหมายได
มีความรูเรื่องค ําศัพทนอย  การส่ือความไมถูกตอง  ส่ือ
ความไมได

การสะกดคํ า
(spelling)

5
4
3

2

1

ดีมาก
ดี

พอใช

ออน

ออนมาก

เขียนไมมีผิด
เขยีนผิดบางในจุดเล็ก ๆ นอย ๆ เชน ie  หรือ ei
เขยีนผิดคอนขางมาก  แตไมทํ าใหความหมายเปล่ียนไป
ทํ าความเขาใจไดไมยาก
เขยีนผิดคอนขางมาก  ซ่ึงมีผลใหความหมายเปล่ียน
บางคํ ายากตอการจับความ
เขยีนผิดมาก  ส่ือความไมได  จับความไมได

                  ก ําหนดคะแนนเต็มในแตละหัวขอจากการตกลงรวมกันครูผูมีประสบการณในการสอน
ภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาจํ านวน  1  ทาน  โดยปรับปรุงจากเกณฑของฮีตัน  ไดดังนี้

Topic
Point 1 2 3 4 5

Fluency
Granmar
Vocabulary
Content
Spelling

                  ผูวิจัยใหความสํ าคัญทางดานความคลองและการส่ือความหมายอยูในระดับดีมากซ่ึงเปน
อันดับแรกคะแนนเต็ม 5 คะแนน ตามดวยไวยากรณท่ีเกี่ยวกับโครงสรางและการใชรูปแบบ
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Ν
Χ∑

Χ∑

ประโยคอยูในระดับดี  คะแนนเต็ม 4 คะแนน  อันดับสาม คือการเลือกใชคํ าศัพทและสํ านวนอยูใน
ระดับพอใช คะแนนเต็ม 3 คะแนน สวนเนื้อหาใหความสํ าคัญในลํ าดับรองสุดทาย  คะแนนเต็ม  2
คะแนน อยูในระดับออน และอันดับสุดทาย คือการสะกดคํ า อยูในระดับออนท่ีสุด คะแนนเต็มเพียง 
1 คะแนน   เนือ่งจากการทดสอบการเขียนเปนลักษณะการเขียนแบบแนะแนวทาง (Guided writing)
ซ่ึงสามารถเลือกใชคํ าศัพทและไวยากรณท่ีส่ือความใหตรงกันดวย

2.9นํ าแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอาจารยผูเช่ียวชาญ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ อาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาและ
ผูเช่ียวชาญตางประเทศ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาความถูกตองของภาษาวาสามารถวัดไดตาม
จดุประสงคท่ีก ําหนดไวหรือไม โดยใชเกณฑดังตอไปนี้

ถาขอความวัดไดตรงจุดประสงค ได -1 คะแนน
ถาไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงจุดประสงค ได 0 คะแนน
ถาขอสอบวัดไดไมตรงจุดประสงค ได 1 คะแนน

  นํ าคะแนนท่ีผูเช่ียวชาญประเมินแตละขอมาหาคาเฉล่ีย โดยใชสูตรวิธีหาความสอด
คลองของจุดประสงคกับขอสอบแตละขอ (หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  2540 : 17-20)

IOC =

IOC      คอื  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
             คอื  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
N          คอื  จํ านวนผูเช่ียวชาญ

   พิจารณาเกณฑคัดเลือกขอคํ าถามดังนี้
1.  ขอค ําถามท่ีมีคา   IOC  มากหรือ เทากับ 0.5  ถือวาขอสอบนั้นใชได
2. ขอค ําถามท่ีมีคา IOC นอยกวา 0.5 ควรพิจารณาวาจะปรับปรุงขอสอบหรือตัดขอ

สอบนัน้ท้ิงจากนั้นแกไขปรับปรุงตามค ําแนะนํ าของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ
2.10 สํ าหรบัแบบทดสอบเขียน  นํ ากระดาษคํ าตอบแบบอัตนัยมาตรวจใหคะแนน

ตามเกณฑการใหคะแนนของฮตีนั (Heaton 1988 : 107) โดยใชกรรมการในการตรวจ 2 คน ไดแก
ผูวจิยัและอาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํ านวน 1 คน
ซ่ึงกรรมการและท้ังสองไดทํ าความเขาใจในเรื่องของเกณฑการตรวจใหเขาใจตรงกันกอนท่ีจะ
ตรวจและตรวจสอบความเท่ียงของการตรวจใหคะแนนระหวางกรรมการท้ัง 2 คน โดยการหา
คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment  Correlation  Coefficient)
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2.11  น ําคะแนนท่ีไดจากการประเมินของกรรมการท้ัง 2 คน  มาหาคาเฉล่ียเพ่ือเปน
คะแนนในการทํ าแบบทดสอบของนักเรียน

2.12  น ําคะแนนท่ีไดจากการประเมินของกรรมการท้ัง  2  คน  มาคํ านวณคาความ
เช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ  โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (∝- coefficient ) ของครอนบาค
(Cronbach)เทากับ 0.68

2.13 น ําแบบทดสอบท่ีไดไปทดสอบกับนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดย
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  ใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน

  3.  แบบสอบถามความคิดเห็น
                        แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรม เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
กิจกรรมภาระงานเพ่ือการส่ือสารเพ่ือเปนประโยชนในการปรับปรุงกิจกรรมและแผนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผูวิจัยสรางแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมแตละ
แผนการสอน ตามขั้นตอนตอไปนี้

3.1 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของ ลิเคอรท  (Likert) จาก
หนงัสือของภัทรา  นิคมานนท (2535) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.87

3.2 สรางขอความท่ีแสดงลักษณะของความคิดเห็นตอกิจกรรมภาระงานเพ่ือการส่ือ
สารในทักษะการอานและการเขียนจํ านวน 18 ขอโดยใหเลือก 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด  เห็น
ดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอยและเห็นดวยนอยท่ีสุด ดงัท่ีก ําหนดคาระดับของขอคํ าถาม
ในแบบสอบถาม  โดยใชเกณฑของลิเคอรท (Likert) ดังนี้

เห็นดวยมากท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ   5
เห็นดวยมาก ใหคาระดับเทากับ   4
เห็นดวยปานกลาง              ใหคาระดับเทากับ   3
เห็นดวยนอย              ใหคาระดับเทากับ   2
เห็นดวยนอยท่ีสุด               ใหคาระดับเทากับ  1

3.3 นํ าขอความท่ีสรางขึ้นไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมของค ําถามและรูปแบบของภาษา เพ่ือน ําไปปรับปรุงแกไข

3.4 น ําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คอื
นกัเรยีนโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ  โดยทดลองใชรวมกับการทดลองสอนตามแผนการสอนท่ีสรางขึ้น
โดยใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบถามความคิดเห็นหลังการเรียนตามแผนการสอนท่ีผูวิจัยสรางแตละ
แผนการสอนแลวนํ ามาปรับปรุงแกไขแผนการสอน
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3.5 น ําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแบบแอลฟา
(Alpha  ∝-Coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach 1974 : 161) เทากับ 0.87

3.6 นํ าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรียน
กลุมตัวอยางจํ านวน 35 คนในขั้นทดลอง โดยใหนักเรียนทํ าแบบสอบถามความคิดเห็นหลังการ
เรียนท่ีใชแผนการสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเม่ือจบแตละจุดประสงคของหนวยการเรียนแตละบท เพ่ือ
นํ  าผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองไปใชในการปรับปรุงแผนการสอนใหมี             
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การแปลความหมายของความคิดเห็นหลังจากจบแตละแผนการสอน
 การแปลความหมายของระดับคาความคิดเห็น ซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณคานั้นจะ

น ําคาระดับความคิดเห็นท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย  ( Χ  )  และสวนท่ีเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนํ าไป
แปลความหมายคาระดับดังนี้

1.00 ≤ Χ < 1.50 หมายถึง นกัเรยีนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับนอยท่ีสุด

1.50 ≤ Χ < 2.50 หมายถึง นกัเรยีนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับนอย

2.50 ≤ Χ < 3.50 หมายถึง นกัเรยีนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง

3.50 ≤ Χ < 4.50 หมายถึง  นกัเรยีนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับดี

4.50 ≤ Χ < 5.00 หมายถึง นกัเรยีนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับดมีาก

  (ปรบัปรุงจากเกณฑของ Best 1981 : 184 )

  ความคิดเห็นท่ีดีตอการสอนภาษาอังกฤษอาน-เขียน โดยกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร  
สํ าหรบัรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน (อ 025ก) หมายถึงคะแนนคาเฉล่ียอยูในระดับ 3.50 ถึง 5.00

วิธดี ําเนินการทดลอง
    การวจิยัครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research )  ใชรูปแบบ Control – 

group pretest – posttest  design (บํ ารุง   โตรัตน.  2534 : 29 – 31)
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Group Pretest Teaching Posttest
G1 T1 X T2

G2 T1 C T2

G1  แทน  กลุมทดลอง
G2  แทน กลุมควบคุม
T1  แทน คะแนนการสอบกอนการสอนโดยกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร
T2 แทน คะแนนการสอบหลังการสอนโดยคูมือครู
X แทน การสอนในกลุมทดลองโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร
C  แทนการสอนในกลุมควบคุม  โดยใชคูมือครูของ ศึกษานิเทศก

ขัน้ตอนในการด ําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
  ผูวจิยัดํ าเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
  1. ขัน้ทดสอบกอนการสอน ผูวจิยัทํ าการทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางและกลุมควบคุม

กอนเรยีนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิภาษาอังกฤษอาน-เขียน (Pretest) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นกับกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ซ่ึงใชเวลา 90 นาที เพ่ือวดัความสามารถพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ  จากนั้น
น ํากระดาษคํ าตอบมาตรวจและบันทึกคะแนนไว

2. ทํ าการสอนนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชเนื้อหาเดียวกันตาม
แผนการสอนท่ีจัดทํ าขึ้น  และผูวิจัยเปนผูสอนเองท้ัง 2 กลุม  โดยใชเวลาในการทดลองกลุมละ  20  
คาบๆละ  50  นาที    ในภาคเรียนท่ี 2  ตั้งแต 24 มกราคม  2546 – 20  กุมภาพันธ  2546

ด ําเนนิการสอนกลุมทดลอง
1. ทํ าการสอนกลุมทดลองโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารในการสอนภาษาอังกฤษ

อาน–เขียน  ตามแผนการสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
  ด ําเนินการสอนกลุมควบคุม

2. ทํ าการสอนกลุมควบคุมตามแผนการสอนของคูมือครูของหนวยศึกษานิเทศก  
กรมสามัญศึกษา จนครบตามคาบเรียนท่ีก ําหนดไว

3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิภาษาอังกฤษอาน–เขียน เพ่ือความเขาใจหลังการเรียน 
(Posttest)  ท่ีผูวจิัยสรางขึ้น  ซ่ึงเปนชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน

4. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบการอานเพ่ือความเขาใจ  ขอละ 1 คะแนน และตอบ
ผิดได  0  คะแนน และคะแนนแบบทดสอบการเขียน ตรวจโดยใชเกณฑคะแนน 0 – 5 คะแนน
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5. กํ าหนดใหนักเรียนกลุมทดลองตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
เพ่ือการส่ือสารในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาน–เขียน  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นประมาณ 18 ขอ หลังการ
เรียนจบแตละแผนการสอน

6. น ําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน  โดยขอความท่ีมีความหมายเชิงบวกจะไดคา
ระดับ เรียงตามลํ าดับจาก “เห็นดวยมากท่ีสุด” ได 5 คะแนน “เห็นดวยมาก”  ได 4 คะแนน “เห็น
ดวยปานกลาง”  ได 3 คะแนน “เห็นดวยนอย” ได 2 คะแนนและ “เห็นดวยนอยท่ีสุด” ได 1 คะแนน

7. วเิคราะหของขอมูล  สรุปผลการทดลองและอภิปรายผล

การวิเคราะหขอมูล
 ผูวจิยัใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษอาน-เขียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) ดวยโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS 
for  WINDOW

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการเรียนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารของ        
นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใชสถิติ t  ดวยโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS for WINDOW

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในกลุมตัวอยางวิเคราะหโดยการคํ านวณ
หาคาเฉล่ีย ( Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ท่ีไดจากแบบสอบถามในแตละขอ  นํ ามาแปล
ผลโดยใชเกณฑของเบสท ( Best   1981 : 184 )
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

 การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรม
เพ่ือการส่ือสารและการสอนตามคูมือครูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
จงัหวดันครปฐม ผูวิจัยไดน ําเสนอผลการวิเคราะหจากการวิจัยไวตามลํ าดับ ดังนี้

 ตอนที่ 1. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร และการสอนตามคูมือครู

ตอนที่ 2. ผลการวิเคราะหคะแนนพัฒนาการอาน–เขียนภาษาอังกฤษระหวางการใช
กจิกรรมเพ่ือการส่ือสารและการสอนตามคูมือครูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ จังหวัดนครปฐม

 ตอนที่    3.   ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการ
สอนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร

ผลการวิเคราะห
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยใช

กจิกรรมเพ่ือการส่ือสารและการสอนตามคูมือครูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนมัธยม
ยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม ดังแสดงในตารางท่ี 3-8

 ตารางที่ 3 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการอาน–เขียนภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรม
เพ่ือการส่ือสาร และการสอนตามคูมือครูกอนและหลังการทดลอง

pretest posttest
กลุมตัวอยาง จํ านวน

(คน)
Χ S.D Χ S.D

กลุมทดลอง
(สอนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร) 32 16.17 6.67 27.17 3.94

กลุมควบคุม(สอนตามคูมือคร)ู 35 19.66 3.47 27.23 5.22
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จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา กอนการเรียนนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ในการอาน-เขียนเฉล่ียเทากับ 16.17 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 6.67 หลังการทดลอง
คะแนนผลสัมฤทธ์ิในการอาน-เขียนเฉล่ียเทากับ 27.17 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.94 ซ่ึง
นอยกวานกัเรียนกลุมควบคุมท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการอาน-เขียน   กอนการทดลองเฉล่ียเทากับ 
19.66 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.47 หลังการทดลองคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการอาน-เขียน
เฉล่ียเทากับ 27.23 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.22

ตารางที่ 4  แสดงคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการอาน-เขยีนภาษาอังกฤษในภาพรวม
โดยใชกิจกรรมการส่ือสารและการสอนตามคูมือครูกอนและหลังการทดลอง

กลุมตัวอยาง สถิติ

แบบ
ทดสอบ
การอาน
กอนเรียน

แบบ
ทดสอบ
การเขียน
หลังเรียน

แบบ
ทดสอบ
การเขียน
กอนเรียน
(วัดทาง
ตรง)

แบบ
ทดสอบ
การเขียน
หลังเรียน
(วัดทาง
ตรง)

แบบ
ทดสอบ
การเขียน
กอนเรียน
(วัดทาง
ออม)

แบบ
ทดสอบ
การเขียน
หลังเรียน
(วัดทาง
ออม)

กลุมทดลอง
( n = 32)

Χ
S.D.

10.47
5.16

18.81
2.91

4.05
1.71

6.80
1.22

1.63
1.29

1.56
0.84

กลุมควบคุม
( n = 35)

Χ
S.D.

14.09
3.15

19.86
4.35

3.11
1.58

4.57
1.33

2.45
0.78

2.74
1.07

  จากตารางท่ี 4 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
ดงันี ้ คะแนนผลสัมฤทธ์ิของการอานกอนเรียนของนักเรียนเฉล่ียเทากับ 10.47 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ   5.16 หลังการทดลองคะแนนผลสัมฤทธ์ิเทากับ 18.81 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ    2.19 สํ าหรับนักเรียนกลุมควบคุมคะแนนผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนเฉล่ียเทากับ 
14.09 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.15 หลังการทดลองคะแนนผลสัมฤทธ์ิของการอานเฉล่ีย
เทากับ  19.86  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  4.35

   คะแนนผลสัมฤทธ์ิการเขยีนแบบวัดทางตรงกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองเฉล่ีย
เทากับ 4.05 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.71 หลังการทดลองคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเขียน
แบบวัดทางตรงเทากับ 6.80 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.22 สํ าหรับนักเรียนกลุมควบคุม
คะแนนผลสัมฤทธ์ิการเขียนแบบวัดทางตรงกอนเรียนเฉล่ียเทากับ 3.11 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.58 หลังการทดลองคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเขียนแบบวัดทางตรงเฉล่ียเทากับ 4.57 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.33
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 คะแนนผลสัมฤทธ์ิการเขียนแบบวัดทางออมกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองคะแนน
เฉล่ียเทากับ 1.63 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.29 หลังการทดลองคะแนนผลสัมฤทธ์ิการ
เขยีนเฉล่ียเทากับ 1.56 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 สํ าหรับนักเรียนกลุมควบคุมคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิการเขียนแบบวัดทางออมกอนเรียนเฉล่ียเทากับ 2.45 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  
0.78 หลังการทดลองสอนคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเขียนแบบวัดทางออมเฉล่ียเทากับ  2.74  และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  1.07

ตารางที่ 5   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) เพ่ือเปรียบเทียบภาพรวมของผล
สัมฤทธ์ิในการอาน–เขียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารและการสอน
ตามคูมือครู

แหลงความแปรปรวน SS df. Ms F Sig.
1.63 0.21
0.13 0.72

ตวัแปรรวม: คะแนนกอนเรียน
ระหวางกลุม
ความคลาดเคล่ือน
ผลรวม

34.89
2.78

1373.59
1408.53

1
1
64
66

34.89
2.78
21.46
21.30

คาสัมประสิทธการถดถอยเชิงเสนของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 0.01

  จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวาคะแนนการทดสอบอาน-เขียนกอนเรียน (Pre-Test) เปน
ตัวแปรท่ีไมมีผลตอคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน พิจารณา
จากคาระดับนัยสํ าคัญของตัวอยางเทากับ   0.21 ซ่ึงมากกวาคานัยสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ 
0.05 และวิธีสอนท่ีแตกตางกัน  ทํ าใหผลสัมฤทธ์ิในการอาน–เขยีนภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน  โดย
พิจารณาจากนัยสํ าคัญของตัวอยางเทากับ 0.72 ซ่ึงมากกวานัยสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ  
0.05  แสดงวาผลสัมฤทธ์ิในการอาน–เขยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกลุมท่ีไดรับ
การสอนโดยกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารและกลุมท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูไมตางกันภายใตนัย
สํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1
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ตารางที่ 6       ผลการวเิคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารและการสอนตามคูมือครู

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
คะแนนการอานกอนเรียน
วิธีสอน
ความคลาดเคล่ือน
ผลรวม

3.91
14.43
905.07
923.40

1
1
64
66

3.91
14.43
14.14

0.01
1.02

0.94
0.32

คาสัมประสิทธการถดถอยเชิงเสนของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 0.02

   จากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวา คะแนนการทดสอบอานกอนเรียน เปนตัวแปรท่ีไมมีผล
ตอคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอานของนักเรียนพิจารณาจากคาระดับนัยสํ าคัญของตัวอยางเทากับ 
0.937  ซ่ึงมากกวาคานัยสํ าคัญทางสถิติท่ีก ําหนดไวท่ีระดับ 0.05 วิธีสอนท่ีแตกตางกัน  ทํ าใหผล
สัมฤทธ์ิในการอานไมแตกตางกัน  โดยพิจารณาจากนัยสํ าคัญของตัวอยางเทากับ 0.316  ซ่ึงมากกวา
นยัสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ 0.05 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิในการอานของนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 4 ระหวางกลุมท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารและกลุมท่ีไดรับการสอน
ตามคูมือครูไมตางกันภายใตนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเขียนภาษาอังกฤษ
แบบวดัทางตรง  โดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารและการสอนตามคูมือครู

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
คะแนนแบบทดสอบเขียน
วดัทางตรงกอนเรียน
วิธีสอน
ความคลาดเคล่ือน
ผมรวม

15.49
57.79
91.02
189.29

1
1
64
66

15.49
57.79
1.42

10.89
40.64

0.00
0.00

คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเสนของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 0.52

  จากตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวาคะแนนการทดสอบกอนเรียนเปนตัวแปรท่ีสงผลตอ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเขียนภาษาอังกฤษแบบวัดทางตรงของนักเรียน  พิจารณาจากคาระดับนัย
สํ าคญัของตัวอยางเทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ 0.05 และ
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วธีิสอนท่ีแตกตางกันทํ าใหผลสัมฤทธ์ิในการเขียนแบบวัดทางตรงแตกตางกัน  โดยพิจารณาจากนัย
สํ าคญัของตัวอยางเทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวานัยสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ 0.05 แสดงวาผล
สัมฤทธ์ิในการเขียนภาษาอังกฤษแบบวัดทางตรงของนักเรียนระหวางกลุมท่ีไดรับการสอนโดยใช
กจิกรรมเพ่ือการส่ือสารและกลุมท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันภายใตนัยสํ าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05

ตารางที่ 8  ผลการวเิคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเขียนภาษาอังกฤษ
แบบวดัทางออม โดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารและการสอนตามคูมือครู

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
คะแนนทดสอบก อนการ
เรียน

วิธีสอน
ความคลาดเคล่ือน
ผลรวม

1.64
16.04
58.93
83.85

1
1
64
66

2.64
16.04
0.92

1.78
17.42

0.19
0.00

คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงเสนของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 0.30

                   จากตารางท่ี 8 แสดงใหเห็นวาคะแนนการทดสอบเขียนแบบวัดทางออมกอนเรียนเปน
ตัวแปรท่ีไมมีผลตอคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษแบบวัดทางออมของนักเรียน 
พิจารณาจากคาระดับนัยสํ าคัญของตัวอยางเทากับ 0.19 ซ่ึงมากกวาคาระดับนัยสํ าคัญทางสถิติท่ี
กํ าหนดไวท่ีระดับ 0.05 และวิธีสอนท่ีแตกตางกันทํ าใหผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนแบบวัดทางออม
แตกตางกัน โดยพิจารณาจากนัยสํ าคัญของตัวอยางเทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวานัยสํ าคัญทางสถิติท่ี
ก ําหนดไวท่ีระดับ  0.05  แสดงวาผลสัมฤทธ์ิในการเขียนภาษาอังกฤษแบบวัดทางออมของ นกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกลุมท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารและกลุมท่ีไดรับ
การสอนตามคูมือแตกตางกันภายใตนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
                  สรปุวาผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของการเปรียบเทียบภาพรวมของคะแนนผล
สัมฤทธ์ิในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษระหวางการใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารและการสอนตามคูมือ
ครู  พบวาไมแตกตางกันซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1  และในการจํ าแนกแบบทดสอบเปน 3 
ทักษะยอยไดแก คะแนนผลสัมฤทธ์ิในการอานภาษาอังกฤษ คะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเขียนแบบวัด
ทางตรงและคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเขียนแบบวัดทางออม พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการอาน
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ภาษาอังกฤษของวิธีสอน  2  วธีิไมแตกตางกัน แตคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเขียนภาษาอังกฤษแบบ
วดัทางตรงและทางออมของวิธีสอน 2 วิธีแตกตางกัน

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคะแนนพัฒนาการอาน–เขยีนภาษาอังกฤษระหวางการสอนโดย
ใชกจิกรรมเพ่ือการส่ือสารและการสอนตามคูมือครูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม ดงัแสดงในตารางท่ี 9 – 12

ตารางที่ 9  คาเฉล่ีย ( D ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนพัฒนาการอาน–เขียน
ภาษาอังกฤษ  ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม

กลุมตัวอยาง คาเฉล่ีย ( D )
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)
ความคลาด
เคล่ือน

กลุมทดลอง
(N = 32 ) 13.72 7.75 1.37

คะแนน
พัฒนาการการ
อาน – เขียน
ภาษาอังกฤษ กลุมควบคุม

(N = 35) 8.97 6.32 1.07

    จากตารางท่ี  9 แสดงใหเห็นวา คะแนนพัฒนาการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุมทดลองคะแนนเฉล่ียเทากับ 13.72 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.75 สวนคะแนน
พัฒนาการอาน–เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมควบคุมเฉล่ียเทากับ 8.97 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 6.32 แสดงวาคะแนนพัฒนาการอาน–เขยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช
กจิกรรมเพ่ือการส่ือสาร สูงกวาการสอนตามคูมือครู

ตารางที่ 10   แสดงคาเฉล่ีย ( D ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนพัฒนาการอาน–
เขียน แบบวัดทางตรงและทางออม

กลุมตัวอยาง สถิติ
คะแนนพัฒนา

การอาน
คะแนนพัฒนา

การเขียนวัดทางตรง
คะแนนพัฒนา

การเขียนวัดทางออม
กลุมทดลอง

(N = 32 )
D

S.D.
8.34
5.58

0.06
1.54

2.72
1.44

กลุมควบคุม
(N = 35)

D

S.D.
5.77
5.64

0.29
1.05

1.46
1.83
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 จากตารางท่ี 10 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนพัฒนาการอาน 
การเขียนแบบวัดทางตรงและการเขียนแบบวัดทางออม นกัเรียนกลุมทดลองมีพัฒนาการอานภาษา
อังกฤษคะแนนเฉล่ียเทากับ 8.34 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.58 สวนนักเรียนกลุมควบคุมมี
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษคะแนนเฉล่ียเทากับ 5.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.46

 นักเรียนกลุมทดลองมีพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษแบบวัดทางตรงคะแนนเฉล่ียเทากับ 
0.06 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.54 สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีพัฒนาการเขียนอังกฤษแบบวัด
ทางตรงคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.72 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.05

นักเรียนกลุมทดลองมีพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษแบบวัดทางออมคะแนนเฉล่ียเทากับ 
2.72 สวนเบ่ียงเบนมาตาฐานเทากับ 1.44 สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบวัดทางออมคะแนนเฉล่ียเทากับ 1.46 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.83 แสดงวาคะแนน
พัฒนาการอานและเขียนอังกฤษแบบวัดทางออมของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนพัฒนาการอาน

 สรปุวาในการจํ าแนกทักษะยอย พบวานักเรียนกลุมทดลองมีพัฒนาการเขียนแบบวัดทาง
ตรงตํ ่ากวานักเรียนกลุมควบคุม แตนักเรียนกลุมทดลองมีพัฒนาการอานและการเขียนอังกฤษแบบ
วดัทางออมสูงกวากลุมควบคุม

ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการอาน–เขยีนภาษาอังกฤษระหวางกลุมท่ีใชกิจกรรม
เพ่ือการส่ือสารและกลุมท่ีเรียนตามคูมือครู

คะแนน
ผลตางของคา
เฉล่ีย ( D )

ความคลาด
เคล่ือน t df Sig.

คะแนนพัฒนา การอาน–เขียน 4.74 1.72 2.76 65 0.008

ตารางท่ี 11 แสดงภาพรวมของคะแนนพัฒนาการอาน–เขยีนภาษาอังกฤษกอนและหลัง
การใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารเฉล่ีย  เทากับ  4.74 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ 1.72 คาสถิติ t 
เทากับ 2.76 และคาระดับนัยสํ าคัญจากตัวอยางเทากับ 0.008 ซ่ึงนอยกวาคานัยสํ าคัญท่ีกํ าหนดไวท่ี
ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปวาคะแนนพัฒนาการอาน–เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง 
หลังการใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารท้ัง 10 แผนการสอนสูงกวากอนการใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร  
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ขอท่ี 2
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ตารางที่ 12  ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการอาน–เขียนภาษาอังกฤษระหวางกลุมท่ีใช         
กจิกรรมเพ่ือการส่ือสารและการสอนตามคูมือครูจ ําแนกตามประเภทขอสอบ

คะแนนพัฒนา
ผลตางของคาเฉล่ีย

( D )
ความคลาด
เคล่ือน t df Sig.

การอาน 2.57 1.37 1.88 65 0.07
การเขียนแบบวัดทางตรง 1.26 0.40 3.12 65 0.00
การเขียนแบบวัดทางออม 0.35 0.32 1.09 65 0.30

จากตารางท่ี 12 แสดงการวิเคราะหคะแนนพัฒนาการอาน-เขียนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการ
ส่ือสารซ่ึงจ ําแนกการทดสอบเปน 3 ทักษะยอย คือคะแนนพัฒนาการอานอังกฤษโดยใชกิจกรรม
เพ่ือการส่ือสารเฉล่ียเทากับ 2.57 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ 1.37 คาสถิติ t เทากับ 1.88 และ
คาระดบันยัสํ าคัญจากตัวอยางเทากับ 0.07 ซ่ึงมากกวาคานัยสํ าคัญท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ 0.05 แสดงวา
คะแนนพัฒนาการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี  4 ไมเพ่ิมขึ้นหลังจากการใช
กจิกรรมเพ่ือการส่ือสารภายใตนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
                  คะแนนพัฒนาการเขียนแบบวัดทางตรงโดยการใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารเฉล่ียเทากับ 
1.26  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ 0.40  คาสถิติ  t  เทากับ  3.12  และคาระดับนัยสํ าคัญจาก
ตวัอยางเทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวาคานัยสํ าคัญท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ 0.05 แสดงวาคะแนนพัฒนาการ
เขยีนแบบวัดทางตรงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  เพ่ิมขึน้หลังจากการใชกิจกรรมเพ่ือการ
ส่ือสารภายใตนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

  คะแนนพัฒนาการเขียนแบบวัดทางออมโดยการใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารเฉล่ียเทากับ 
0.35  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ 0.32  คาสถิติ  t  เทากับ  1.09  และคาระดับนัยสํ าคัญจาก
ตวัอยางเทากับ 0.28 ซ่ึงมากกวาคานัยสํ าคัญท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ 0.05 แสดงวาคะแนนพัฒนาการ
เขยีนแบบวัดทางออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไมเพ่ิมขึ้นหลังจากการใชกิจกรรมเพ่ือการ
ส่ือสารภายใตนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

     ดงันัน้จงึสรุปวา คะแนนพัฒนาการอานและการเขียนภาษาอังกฤษแบบวัดทางออมของ
นกัเรยีนกลุมทดลองหลังการใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารท้ัง 10 แผนการสอนไมสูงกวากอนการใช
กิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร แตคะแนนพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษแบบวัดทางตรงของนักเรียนกลุม
ทดลองท่ีใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารท้ัง 10 แผนการสอนสูงกวากอนการใชกิจกรรรมเพ่ือการส่ือสาร
จึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2
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ตอนที่ 3 การวเิคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจ
กรรมเพ่ือการส่ือสารตามแผนการสอนท้ัง 10 แผนการสอน

 หลังการเรียนการสอนทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเพ่ือการ
ส่ือสารของกลุมทดลองในแตละแผนการสอน ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมทดลองทํ าแบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีตอการสอนภาษาอังกฤษทักษะการอานและการเขียนตามแนวการส่ือสาร โดยทํ าการ
ประเมิน 4 หัวขอหลักดวยกัน คือ ดานเนื้อหา กิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร ส่ืออุปกรณท่ีใชในกิจกรรม
และประโยชนและการน ําไปใช จํ านวน 18 ขอ จากนั้นนํ าระดับความคิดเห็นท่ีไดจากการประเมิน
มาหาคาเฉล่ีย ( Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนํ าไปแปลความหมายคาระดับความคิด
เห็นตามเกณฑท่ีก ําหนดไว ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 13 ดังนี้
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนกัเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใชกจิกรรมเพื่อการสื่อสารจําแนกตามแผนการสอน 
 

แผนการสอนที่ 
ขอความ คาสถิติ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย 

ลําดับ
ที่ 

Χ  3.97 4.38 4.00 4.28 4.28 4.50 4.19 4.34 4.31 4.13 4.24    ดานเนื้อหา 
1. เนื้อหานาสนใจ ทันสมัยและ
เหมาะสมกับความตองการของ
นักเรียน 

S.D 0.54 0.55 0.80 0.52 1.08 0.62 0.74 0.79 0.69 0.75 0.25 
1 

Χ  4.06 4.13 3.84 4.13 4.22 4.38 4.13 4.16 4.06 4.03 4.11 2.     ระดับภาษาของเนื้อหา
เหมาะสมกับความสามารถทางภาษา
ของนักเรียน S.D 0.62 0.75 0.81 0.71 0.91 0.55 0.87 0.63 0.56 0.59 0.19 

3 

Χ  4.03 4.28 4.06 4.22 4.44 4.00 4.16 4.13 4.09 4.06 4.15  3. เนื้อหาชวยสรางเสริม
ประสบการณทั้งดานความรูและการ
ใชภาษาอังกฤษ S.D 3.97 4.38 4.00 4.28 4.28 4.50 4.19 4.34 4.31 4.13 0.21 

2 

Χ  4.02 4.26 3.97 4.21 4.31 4.29 4.16 4.21 4.16 4.07 4.17 
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยดานเนื้อหา 

S.D 0.43 0.48 0.66 0.45 0.75 0.36 0.50 0.57 0.46 0.59 0.53 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
 

แผนการสอนที่ 
ขอความ คาสถิติ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย 

ลําดับ
ที่ 

Χ  3.88 4.31 3.56 3.81 4.00 4.16 3.94 4.25 3.88 4.06 3.98 ดานกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 
4.   กิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลาย
นาสนใจ S.D 0.94 0.74 0.98 0.78 0.98 0.63 0.76 0.72 0.75 0.84 0.28 

4 

Χ  3.81 3.88 3.53 3.59 3.66 4.28 3.94 4.09 3.72 4.03 3.85 5.   นักเรียนมีระยะเวลาในการทํา
กิจกรรมที่เหมาะสม S.D 0.97 1.01 1.02 0.87 1.15 0.81 0.80 0.73 0.96 0.97 0.36 

7 

Χ  3.81 4.03 3.44 3.69 3.94 3.97 4.25 3.66 3.66 3.81 3.83  6.   กิจกรรมกอนการอาน-เขียนชวย
กระตุนใหนักเรียนอยากทํากิจกรรม
อื่นตอไป S.D 0.82 0.97 0.95 0.69 0.95 0.65 0.72 0.79 0.83 0.74 0.28 

8 

Χ  3.88 4.28 3.72 3.88 4.13 4.25 4.16 4.09 3.75 3.88 4.00 7.   กิจกรรมระหวางการอาน-เขียน
ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาของ
บทเรียนมากขึ้น    S.D 0.79 0.73 0.85 0.71 1.04 0.80 0.68 0.73 0.84 0.71 0.24 

3 
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แผนการสอนที่ 

ขอความ คาสถิติ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย 

ลําดับ
ที่ 

Χ  3.91 4.09 3.88 4.25 4.13 4.16 4.00 4.19 3.91 3.91 4.04 8.   กิจกรรมหลังการอานใหโอกาส
นักเรียนปฏิบัติและแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง S.D 0.96 1.03 1.01 0.57 1.10 0.57 0.76 7.80 0.86 0.82 0.32 

2 

Χ  4.03 4.31 3.88 4.16 3.97 4.13 4.25 4.16 3.81 3.97 4.07 9.   นักเรียนสามารถใชทักษะการ
อานและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในขณะปฏิบัติกิจกรรม S.D 0.82 0.69 0.94 0.57 1.18 0.79 0.72 0.77 1.03 0.82 0.25 

1 

Χ  3.69 4.06 4.28 4.00 3.72 4.00 4.19 4.00 3.44 4.00 3.94 10   กิจกรรมไดเปดโอกาสใหผูเรียน
มีบทบาทและมีสวนรวมในการ
ทํางานเปนกลุม S.D 0.90 0.93 0.68 0.95 1.20 0.80 0.78 0.84 1.08 0.84 0.30 

5 

Χ  3.91 3.94 3.66 3.84 3.78 4.19 4.09 4.06 3.50 3.91 3.89 11. นักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการอานการเขียนและทํากิจกรรม
รวมกัน S.D 0.96 1.01 0.87 0.77 1.26 0.74 0.73 0.67 0.95 0.82 0.31 

6 

Χ  3.86 4.11 3.74 3.90 3.91 4.14 4.10 4.06 3.71 4.95 3.68 ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยดาน
กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 

 S.D 0.58 0.59 0.52 0.42 0.83 0.29 0.31 0.24 0.51 0.42 0.47 
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แผนการสอนที่ 

ขอความ คาสถิติ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย 

ลําดับ
ที่ 

Χ  3.69 4.13 3.66 3.84 3.97 3.97 4.25 4.00 3.88 4.00 3.93 ดานสื่อและอุปกรณที่ใชในกิจกรรม 
12.   สื่อและอุปกรณที่ใชใน
กิจกรรมมีความเหมาะสมชวยการ
เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

S.D 0.74 0.94 0.75 0.92 1.03 0.65 0.76 0.72 0.79 0.76 0.26 
3 

Χ  3.78 4.19 3.84 3.91 4.16 4.06 4.03 4.03 3.75 4.03 3.98 13.   สื่อและอุปกรณที่ใชใน
กิจกรรมทําใหเขาใจบทเรียนไดงาย
ขึ้น S.D 0.83 0.82 0.68 0.86 0.85 0.62 0.65 0.74 0.95 0.74 0.26 

2 

Χ  3.84 4.22 3.88 4.13 4.19 0.43 4.06 4.28 3.84 3.97 4.07 14.   สื่อละอุปกรณที่ใชในกิจกรรม
มีความเหมาะสมและตรงกับเนื้อหา
ในบทเรียน S.D 0.81 0.79 0.91 0.66 0.90 0.68 0.95 0.73 0.81 0.82 0.22 

1 

Χ  3.77 4.18 3.79 3.96 4.10 4.10 4.11 4.10 3.82 4.00 3.99 ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมดานสื่อ
และอุปกรณที่ใชในกิจกรรม S.D 0.62 0.64 0.64 0.63 0.78 0.27 0.48 0.35 0.60 0.55 0.56 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
แผนการสอนที่ 

ขอความ คาสถิติ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย 

ลําดับ
ที่ 

Χ  3.94 4.19 4.03 3.94 4.09 4.41 4.22 4.00 4.22 4.34 4.14 ดานประโยชนและการนําไปใช 
15. กิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิด
ความสัมพันธอันดีในชั้นเรียน S.D 0.84 0.78 0.74 0.80 1.09 0.56 0.71 0.95 0.98 0.75 0.25 

2 

Χ  3.94 4.16 3.63 3.94 4.25 4.16 4.66 0.44 4.28 4.41 4.18 16. กิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิด
ความรูและความมั่นใจในการใช
ภาษาอังกฤษ S.D 0.67 0.77 1.04 0.80 0.98 0.63 0.60 0.72 0.77 0.61 0.27 

1 

Χ  3.91 4.41 3.81 3.88 4.22 3.94 3.31  4.22 4.16 4.44 4.03 17. กิจกรรมการเรียนรูทําใหการ
เรียนภาษาอังกฤษนาสนใจ และมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียน S.D 0.86 0.67 0.82 0.71 0.94 0.72  0.59 0.71 0.85 0.56 0.19 

4 

Χ  3.81 4.34 4.03 3.88 4.13 4.03  3.75 4.19 4.13 4.25 4.08 18. นักเรียนไดเพิ่มพูนทักษะและ
ความรูเพื่อสามารถนําไปใชใน
ชีวิตจริงได 

S.D 
1.03 0.94 0.90 0.79 0.97 0.72  0.98 0.78 0.79 0.72 0.28 

3 

Χ  3.90 4.27 3.88 3.91 4.22 4.14 3.98 4.21 4.20 4.36 4.11 ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยดาน
ประโยชนและการนําไปใช S.D 0.64 0.55 0.69 0.55 0.85 0.43 0.44 0.49 0.60 0.44 0.57 

Χ  3.88 4.18 3.82 3.96 4.08 4.16 4.09 4.13 3.91 4.07 4.03 ระดับความคิดเห็นรวมแตละ
แผนการสอน S.D 0.46 0.49 0.50 0.38 0.68 0.22 0.25 0.27 0.42 0.35 0.15 
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 จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร และสามารถอธิบายผลการวิเคราะหไดดังนี้
                  จากตารางท่ี 13 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอการสอนภาษาอังกฤษ 
โดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารอยูในเกณฑท่ีมีคาระดับสูงสุดอยูท่ีระดับ 5 นักเรียนมีความคิดเห็นตอ
แผนการสอนมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือแผนการสอนท่ี 2 Soccer Weekly ( Χ  = 4.18, S.D. = 0.49) แผน
การสอนท่ีไดคาเฉล่ียตํ่ าท่ีสุดคือแผนการสอนท่ี 3 The Lion ( Χ  = 3.82, S.D. = 0.50) และจากการ
ศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นนกัเรยีนตอแผนการสอนในดานเนือ้หา กิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร 
ส่ือและอุปกรณท่ีใชในกิจกรรม และประโยชนและการนํ าไปใช สรุปไวดังนีด้านเนื้อหา (ขอ 1-3) มี
คาเฉล่ียของความคิดเห็นสูงสุดเทากบั 4.17 คะแนน และดานท่ีมีระดับความคิดเห็นตํ ่าสุด คอื ดาน
กจิกรรมเพ่ือการส่ือสาร (ขอ 1-8) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 คะแนน ซ่ึงนับวาอยูในเกณฑท่ีดีเชนเดียว
กัน โดยนกัเรยีนใหความสํ าคัญในแตละสวนของแผนการสอน  ซ่ึงผูวิจัยขอสรุปเปนรายดาน ดังนี้

1. ดานเนื้อหา มีคาระดับเฉล่ียอยูระหวา 3.97 – 4.31 แผนการสอนท่ีไดรับคาเฉล่ียสูง
สุดคือ แผนการสอนท่ี 5 เรื่อง Why should we have breakfast? ( Χ  = 4.31, S.D. = 0.75) และแผนท่ี
ไดคาเฉล่ียตํ่ าสุด คือ แผนการสอนท่ี 3 เรื่อง The Lion ( Χ  = 3.97, S.D. = 0.66) พบวา นักเรียนมี
ระดบัความคิดเห็นตอเนื้อหาของการสอนท่ีใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารโดยเฉล่ียรวม 4.17 คะแนน, 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ซ่ึงถือวาอยูในระดับความคิดเห็นท่ีด ี เม่ือพิจารณาดานเนื้อหา
เปนรายขอ มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียตามลํ าดับดังนี้ โดยเรียงจากคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย 1)
เนื้อหานาสนใจ ทันสมัยและเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน ( Χ = 4.24, S.D.= 0.25)    2)
เนือ้หาชวยสรางเสริมประสบการณท้ังดานความรูและการใชภาษาอังกฤษ ( Χ = 4.15, S.D.= 0.21) 
และ3) ระดบัภาษาของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถทางภาษาของนักเรียน ( Χ = 4.11, S.D.= 
0.19)

2. ดานกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร มีคาระดับเฉล่ียอยูระหวาง 4.11 – 4.95 แผนการสอนท่ี
ไดรับคาเฉล่ียสูงสุด คือ แผนการสอนท่ี 10 เรื่อง Letter  to  Friend Abroad ( Χ = 4.95, S.D.= 0.42)
แผนท่ีไดคาเฉล่ียตํ่ าสุดคือ แผนการสอนท่ี 2 เรื่อง Soccer  Weekly ( Χ = 4.11, S.D.= 0.59) พบวา
นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอการสอนการสอนโดยกิจกรรมโดยเฉล่ียรวม 3.68 คะแนน สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 ซ่ึงถือวาอยูในระดับความคิดเห็นท่ีด ี เม่ือพิจารณาดานกิจกรรมเพ่ือ
การส่ือสารเปนรายขอ มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียจากมากมาหานอยดังนี ้ 1) นกัเรียนสามารถใช
ทักษะการอานและการเขียนเพ่ือการส่ือสารในขณะปฏิบัติกิจกรรม ( Χ = 4.07, S.D.= 0.25)     2)
กจิกรรมหลังการอานใหโอกาสนักเรียนปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นของตนเอง ( Χ = 4.04, S.D.=
0.32) 3) กจิกรรมระหวางการอาน-เขียนชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาของบทเรียนมากขึ้น ( Χ = 4.00, 
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S.D.= 0.24) 4) กจิกรรมมีรูปแบบท่ีหลากหลายนาสนใจ ( Χ = 3.98, S.D.= 0.28) 5) กจิกรรมไดเปด
โอกาสใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการทํ างานเปนกลุม ( Χ = 3.94, S.D.= 0.30) 6) นกัเรียน
มีความกระตือรือรนในการอานการเขียนและทํ ากิจกรรมรวมกัน ( Χ = 3.89, S.D.= 0.31) 7) นกัเรียน
มีระยะเวลาในการทํ ากิจกรรมท่ีเหมาะสม ( Χ = 3.85, S.D.= 0.36) 8) กจิกรรมกอนการอาน-เขียน
ชวยกระตุนใหนักเรียนอยากทํ ากิจกรรมอ่ืนตอไป ( Χ = 3.83, S.D.= 0.28)

  3. ดานส่ือและอุปกรณท่ีใชในกิจกรรม  มีคาระดับเฉล่ียอยูระหวาง 3.77 – 4.18 แผน
การสอนท่ีไดรับคาเฉล่ียสูงสุด คือ แผนการสอนท่ี 2 เรื่อง Soccer  Weekly ( Χ = 4.18, S.D.= 0.64)
และแผนการสอนท่ีไดคาเฉล่ียตํ่ าสุด คือ แผนการสอนท่ี 1 เรื่อง song : Reach for the star ( Χ = 3.77, 
S.D.= 0.62) พบวานกัเรยีนมีระดับความคิดเห็นตอการสอนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารโดยเฉล่ีย
รวม 3.99 คะแนน, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 ซ่ึงถือวาอยูในระดับความคิดเห็นท่ีด ี และ
พิจารณาดานส่ือและอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมเปนรายขอ มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียตามลํ าดับจาก
มากไปหานอยดังนี้   1)   ส่ือและอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมมีความเหมาะสมและตรงกับเนื้อหาใน
บทเรียน ( Χ = 4.07, S.D.= 0.22) 2) ส่ือและอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมทํ าใหเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น 
( Χ = 3.98, S.D.= 0.26) 3) ส่ือและอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมมีความเหมาะสมชวยการเรียนมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น( Χ = 3.93, S.D.= 0.26)
               4.  ดานประโยชนและการนํ าไปใช มีคาระดับเฉล่ียอยูระหวาง 3.82 – 4.16 แผนการสอนท่ี
ไดรับคาเฉล่ียสูงสุด คือ แผนการสอนท่ี 2 เรื่อง Soccer  Weekly ( Χ = 4.27, S.D.= 0.55) และแผน
การสอนท่ีไดคาเฉล่ียตํ่ าสุด คือ แผนการสอนท่ี 3 เรื่อง The Lion ( Χ = 3.88, S.D.= 0.69) พบวา     
นกัเรยีนมีระดับความคิดเห็นตอดานประโยชนและการน ําไปใชโดยเฉล่ียรวม 4.11 คะแนน, สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 ซ่ึงถือวาอยูในระดับความคิดเห็นท่ีด ี เม่ือพิจารณาดานการรวม      
กิจกรรมของนักเรียนเปนรายขอ   มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียจากมากไปหานอยตามลํ าดับดังนี้ 1)
กจิกรรมการเรียนรูทํ าใหเกิดความรูและความม่ันใจในการใชภาษา อังกฤษ ( Χ = 4.18, S.D.= 0.27) 
2) กจิกรรมการเรียนรูทํ าใหเกิดความสัมพันธอันดีในช้ันเรียน ( Χ = 4.14, S.D.= 0.25) 3) นกัเรียนได
เพ่ิมพูนทักษะและความรูเพ่ือสามารถนํ าไป ใชในชีวิตจริงได ( Χ = 4.08, S.D.= 0.28) 4)               
กจิกรรมการเรียนรูทํ าใหการเรียนภาษาอังกฤษนาสนใจ และมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน  ( Χ = 4.03, 
S.D. = 0.19)

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนท้ัง 4 ดาน พบวาความคิดเห็นดาน   
เนื้อหามีคาเฉล่ียสูงสุด ( Χ = 4.17, S.D.= 0.53) รองลงมาไดแก ประโยชนและการนํ าไปใช ( Χ = 
4.11, S.D.= 0.57)  ดานส่ือและอุปกรณท่ีใชในกิจกรรม ( Χ = 3.99, S.D.= 0.56) และดานกิจกรรม
เพ่ือการส่ือสารซ่ึงมีระดับความคิดเห็นตํ ่าสุด ( Χ = 3.68, S.D.= 0.47)
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  จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการสอนภาษาอังกฤษโดยใช 
กจิกรรมเพ่ือการส่ือสาร สรุปไดวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นโดยเฉล่ียอยูในชวง 3.68 - 4.17
คะแนน และมีระดับความคิดเห็นโดยเฉล่ียรวม 4.03 คะแนน แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอ
การสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3
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บทที่5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

 การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจ
กรรมเพ่ือการส่ือสารและการสอนตามคูมือคร”ูเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) มี
วัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร
และการสอนตามคูมือครูและเพ่ือการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐมท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน–เขียน (อ 025ก) ในภาค
เรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2545

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โปรแกรมศิลปคํ านวณ
และศิลปภาษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อํ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํ านวน 2 หองเรียน ซ่ึง
เรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน–เขียน (อ 025ก) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 ท่ีไดรับการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงและนํ ามาสุมหองเรียน เพ่ือจัดกลุมกลุมควบคุมและทดลอง กลุมควบคุมมีจ ํานวน
นกัเรยีน 35 คน และกลุมทดลองมีนักเรียนจํ านวน 32 คน รวมจํ านวนนักเรียน 67 คน

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้คือ
1. แผนการสอนอานของกลุมทดลอง ดํ าเนินการสอนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร

เพ่ือใชสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน (อ 025ก) จ ํานวน 10 แผนการสอน แผนการสอน 1
แผนใชเวลาสอน 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที

2. แผนการสอนของกลุมควบคุมดํ าเนินการสอนตามคูมือคร ู เพ่ือใชสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษการอาน-เขียน (อ 025ก) จ ํานวน 10 แผนการสอน แผนการสอน 1 แผนใชเวลาสอน 2
คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที

3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการอาน-การเขียนของนักเรียน 1 ฉบับเปนแบบ
ทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํ านวน 40 ขอ และแบบอัตนัย จํ านวน 1 ขอ รวมท้ังหมดจํ านวน 41
ขอ สรางขึ้นตามจุดประสงคของการเรียนรูภาษาอังกฤษรายวิชา (อ 025ก) ซ่ึงไดรับการตรวจแกไข
ตามอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญเปนท่ีเรียบรอย และนํ าไปหาคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20
- 0.80 คาอํ านาจจํ าแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.84
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  4. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
ใชเปนแบบสอบถามหลังจบการสอนแตละแผนการสอน แบบสอบถามแบงเปน 4 หัวขอหลักไดแก 
ดานเนื้อหา กิจกรรมการสอนเพื่อการสื่อสาร ส่ืออุปกรณการสอน และประโยชนและการนําไปใช 
รวมจํานวน 18 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแตมากที่สุด (5) จนถึงนอย
ที่สุด (1) แบบสอบถามนี้ไดรับการตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑการประเมินและรูปแบบ
ภาษาจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญทั้งหมด 5 ทาน และไดทดลองใชเพื่อการวิเคราะหคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.87  

 การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยเปนผูดําเนินการวิจัยดวยตนเองและไดดําเนินการทดลอง
ตามลําดับขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ทําการทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความสามารถในการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใหนักเรียนกลุมควบคุมจํานวน 35 คน และกลุมทดลองจํานวน 32 คน ทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษจํานวน 41 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

2. ดําเนินการสอนตามแผนการสอน     โดยกลุมทดลองใชแผนการสอนโดยใช 
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารกลุมควบคุมสอนตามคูมือครู กลุมละ 10 แผน ใชเวลาแผนละ 2 คาบเรียน 
ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน รวม 20 คาบเรียน หลังการเรียนของกลุมทดลองแตละแผนการ
สอน ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอการสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 

3. เมื่อทําการทดลองรวมทั้งส้ินจํานวน 10 แผนการสอน ใหนักเรียนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนฉบับเดียวกับแบบ 
ทดสอบกอนเรียนโดยผูวิจัยไดสลับตัวเลือกของแบบทดสอบ 

4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมควบคุม
และกลุมทดลอง พรอมทั้งนําขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมทดลอง มาวิเคราะหโดย
วิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของ       
นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการสอนตามคูมือครู ใชการวิเคราะหความ     
แปรปรวนรวม (Analysis of Covariance) โดยมีคะแนนกอนการเรียนเปนตัวแปรรวม ใชสถิติ          
t – test เปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษอาน-เขียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช       
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการสอนตามคูมือครูและการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน โดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลการวิจัย สรุปผลไดดังตอไปนี้ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรม

เพื่อการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนตามคูมือครูไมแตกตาง
กัน   ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

2.  คะแนนพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษอาน-เขียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรม
เพื่อการสื่อสารสูงกวาการสอนตามคูมือครู  จึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

3.  ผลจากการวิจัยพบวา แผนการสอนที่มีระดับความคิดเห็นดีที่สุดจากทั้ง 10  แผน 
คือ แผนการสอนที่ 2 เร่ือง Soccer  Weekly (Χ  = 4.18, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ แผนการสอนที่ 6 
เร่ือง Invitation cards (Χ  = 4.16, S.D. = 0.22) และแผนการสอนที่ 8 All in the Family (Χ  = 4.13, 
S.D. = 0.27) ตามลําดับ สวนแผนกาสอนที่มีระดับความคิดเห็นนอยกวาแผนอื่น ๆ คือ แผนการ
สอนที่ 3 เร่ือง The Lion (Χ  = 3.82, S.D. = 0.50) แผนการสอนที่ 1 เร่ือง Song : “Reach for the 
star” (Χ  = 3.88, S.D. = 0.46)  และแผนการสอนที่ 9 เร่ือง Instruction (Χ  = 3.91, S.D. = 0.42) 
ตามลําดับ 

4.  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเพื่อ
การสื่อสาร 10 แผนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 3.71-4.33 คะแนน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 2 ที่ตั้งไว จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนไดแบงเปน 4 หัวขอดังนี้ ดานเนื้อหา 
กิจกรรมการสอนเพื่อการสื่อสาร ส่ือและอุปกรณในการสอน และประโยชนและการนําไปใช  
ผลการวิเคราะหพบวาดานเนื้อหา (ขอ 1 - 3) มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุดเทากับ 4.17 คะแนน  
และดานที่มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นต่ําที่สุดคือดานการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน (ขอ 4-11) มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.68 คะแนน ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นในแตละดานสรุปไดดังนี้ 

4.1 ดานเนื้อหา พบวา นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอเนื้อหาของการสอนที่ใช     
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารโดยเฉลี่ยรวม 4.17 คะแนน ซ่ึงถือวาอยูในระดับความคิดเห็นที่ดี เมื่อ
พิจารณาดานเนื้อหาเปนรายขอ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตามลําดับดังนี้ โดยเรียงจากคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ขอที่ 1 เนื้อหานาสนใจ ทันสมัยและเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน   
(Χ  = 4.24) ขอที่ 3 เนื้อหาชวยสรางเสริมประสบการณทั้งดานความรูและการใชภาษาอังกฤษ (Χ  = 
4.15) และขอที่ 2 ระดับภาษาของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถทางภาษาของนักเรียน (Χ = 
4.11) 

4.2 ดานกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอการสอน 
โดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารโดยเฉลี่ยรวม 3.68 คะแนน ซ่ึงถือวาอยูในระดับความคิดเห็นที่ดี เมื่อ
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พิจารณาดานกิจกรรมเพื่อการสื่อสารเปนรายขอ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยจากมากมาหานอยดังนี้ 
ขอ 9 นักเรียนสามารถใชทักษะการอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในขณะปฏิบัติกิจกรรม (Χ  = 
4.07) ขอ 8   กิจกรรมหลังการอานใหโอกาสนักเรียนปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นของตนเอง (Χ  = 
4.04)  ขอ 7 กิจกรรมระหวางการอาน-เขียนชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาของบทเรียนมากขึ้น (Χ  = 
4.00)  ขอ 4   กิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลายนาสนใจ (Χ  = 3.98) ขอ 10 กิจกรรมไดเปดโอกาสให 
ผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการทํางานเปนกลุม (Χ  = 3.94) ขอ 11 นักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการอานการเขียนและทํากิจกรรมรวมกัน (Χ  = 3.89) ขอ 5 นักเรียนมีระยะเวลาใน
การทํากิจกรรมที่เหมาะสม (Χ  = 3.85) ขอ 6 กิจกรรมกอนการอาน-เขียนชวยกระตุนใหนักเรียน
อยากทํากิจกรรมอื่นตอไป (Χ  = 3.83) 

4.3 ดานสื่อและอุปกรณที่ใชในกิจกรรม พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอการ
สอนโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารโดยเฉลี่ยรวม 3.99 คะแนน ซ่ึงถือวาอยูในระดับความคิดเห็นที่
ดีและพิจารณาดานสื่อและอุปกรณที่ใชในกิจกรรมเปนรายขอมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตามลําดับ
จากมากไปหานอยดังนี้ ขอ 14 ส่ือและอุปกรณที่ใชในกิจกรรมมีความเหมาะสมและตรงกับเนื้อหา
ในบทเรียน (Χ  = 4.07) ขอ 13 ส่ือและอุปกรณที่ใชในกิจกรรมทําใหเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น       
(Χ  = 3.98) ขอ 12 ส่ือและอุปกรณที่ใชในกิจกรรมมีความเหมาะสมชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  (Χ  = 3.93) 

4.4 ดานประโยชนและการนําไปใช พบวา นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอดาน
ประโยชนและการนําไปใชโดยเฉลี่ยรวม 4.11 คะแนน ซ่ึงถือวาอยูในระดับความคิดเห็นที่ดี เมื่อ
พิจารณาดานการรวมกิจกรรมของนักเรียนเปนรายขอมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ตามลําดับดังนี้ ขอ 16 กิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิดความรูและความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ    
(Χ  = 4.18) ขอ 15 กิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิดความสัมพันธอันดีในชั้นเรียน (Χ  = 4.14) ขอ 18 
นักเรียนไดเพิ่มพูนทักษะและความรูเพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได (Χ =4.08) ขอ 17 กิจกรรม 
การเรียนรูทําใหการเรียนภาษาอังกฤษนาสนใจ และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน (Χ  = 4.03) 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง  4  ดาน    พบวาความคิดเห็นดาน 
เนื้อหามีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ  = 4.17) รองลงมาไดแก ประโยชนและการนําไปใช (Χ  = 4.11) ดานสื่อ
และอุปกรณที่ใชในกิจกรรม (Χ = 3.99) และดานกิจกรรมเพื่อการสื่อสารซึ่งมีระดับความคิดเห็น
ต่ําสุด (Χ  = 3.68) 

 จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนภาษาอังกฤษโดยใช   
กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร สรุปไดวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยูในชวง 3.71 - 4.33 
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คะแนน และมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยรวม 4.03 คะแนน แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอ
การสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

 
การอภิปรายผลการทดลอง 

 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถนํามาอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร

ไมแตกตางจากผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนตามคูมือครู ซ่ึงไมเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่กลาววาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดย         
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารสูงกวาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนตามคูมือครู 
ทั้งนี้สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

1.1 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาหๆละ 4 
คาบ ตอการสอนทั้ง 2 กลุม กลุมละ 2 คาบ แตในการทดลองครั้งนี้ ไมสามารถดําเนินการสอนเปน
เวลา 10 สัปดาหได เนื่องจากมีขอจํากัดในดานระยะเวลาดําเนินการสอนเนื่องจากการทดลองครั้งนี้
ทําในภาคเรียนที่ 2 ที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมมากทําใหทางโรงเรียนจํากัดเวลาเรียนเปนคาบเรียนละ 
40 นาที ประกอบกับผูเรียนตองเดินเรียนทําใหเสียเวลาขณะเปลี่ยนคาบเรียนอีกอยางนอย 5 นาที 
ชวงเวลาที่ใชในแตละคาบเรียนจึงเหลือเพียง 35-40 นาที ซ่ึงไมเพียงพอในการฝกทักษะภาษาโดยใช
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารเนื่องจากตองการเวลาในการดําเนินกิจกรรมคอนขางมาก ทําใหการจัดการ
เรียนการสอนไมคอยเห็นผลมากเพียงพอที่จะเห็นความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม อยางไรก็ตามผูวิจัยคาดวาการฝกฝนกิจกรรมการสื่อสารตอเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนานพอ    
สมควรคือ 1 ภาคเรียน จะทําใหสามารถทราบความแตกตางของความสามารถในการอานและการ
เขียนระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ดังที่ปรากฏในผลงานการวิจัยของวีรชาติ ชัยเนตร 
(2541)    สุจิตรา ศาสตรวาหา (2541) ฟูเลอร (1990) และเอ็มมา (1997) ที่ใชระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัยตั้งแต 3 เดือน ถึง 1 ป พบวา ระยะเวลาที่นานตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปสามารถพัฒนาทักษะให
มี  ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2 สภาพแวดลอม บรรยากาศในการเรียนที่ไมดี คือ หองเรียนอยูติดโรงยิมกับ
โรงอาหาร ทําใหเสียสมาธิในการเรียน เนื่องจากมีการใชโรงอาหารและโรงยิมเกือบทั้งวันเนื่องจาก
มีเด็กหลายระดับจึงปลอยพักเวลาตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กูด (1979) อางถึงใน        
พัชรินทร อุทัยฉัตร 2537 : 148) ยังแสดงใหเห็นวาการสอนที่มีประสิทธิภาพมาจากการจัดการ
ภายในชั้นเรียนที่ดี ซ่ึงดูไดจากประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในชั้นเรียน นั่น
คือมีความยุงยากนอยที่สุด ครูตองตั้งจุดประสงคในการเรียนใหชัดเจน นักเรียนมีสวนรวมใน
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กิจกรรม มากที่สุด บรรยากาศในการทํากิจกรรมที่ผอนคลาย ส่ิงนี้จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผลการศึกษาพบวาทักษะในการจัดการขั้นเรียนมีความสําคัญมากกวาวิธีสอนที่ครูเลือกใช   
การจัดการ 
ภายในชั้นเรียนที่ดีจะเปนพื้นฐานของความกาวหนาของนักเรียนในการพัฒนาทักษะพื้นฐานของ
ความกาวหนาของนักเรียนในการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเรียนภาษา                               

1.3 นักเรียนที่เขารวมงานวิจัยสวนใหญคุนเคยกับการเรียนภาษาอังกฤษที่เนนครู
เปนศูนยกลาง และครูไมคอยใหโอกาสสื่อสารจริง โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ตองเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย ดังนั้นนักเรียนจึงไมคอยใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
เทาที่ควร ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความวิตกกังวลในการใชภาษาทําใหไมคอยตอบคําถาม
เพราะอายเพื่อนเมื่อตอบคําถามผิดและนักเรียนไมทราบวาจะพูดอะไร เขียนอะไร สอดคลองกับ
งานวิจัยของไล (Lai1994 : 128-9) ไดสํารวจสาเหตุของการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา
ในประเทศฮองกง พบวาครูสอนในระดับมัธยมศึกษา ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดและใบงานครู
ไมใหโอกาสนักเรียนสื่อสารจริง ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหนักเรียนไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะ
ประเมินคาตนเองต่ํามีความวิตกกังวลในภาษาและนักเรียนไมมีโอกาสสื่อสารจริง                 
              1.4 สําหรับกลุมควบคุม ผูวิจัยไดดําเนินการสอนตามคูมือครูนั้น ครูเปนผู
ควบคุมในการเรียนการสอนตลอดโดยเฉพาะการถามตอบของนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ลาเฟอร (Lafer 1987 : 3342A) พบวาในพฤติกรรมการสอนการเขียน ครูเปนผูพูดเปนสวนมาก การ
พูดของนักเรียนเปนการตอบคําถาม และครูใชคําถามที่ครูรูคําตอบอยูแลวถึงรอยละ 93.5 สวน
นักเรียนไมมีการริเร่ิมการพูด แตผลการวิจัยของ สุนทร สาระวรรณ (2521:62) พบวาการที่ครูใช
ภาษาอังกฤษในการถามและตอบคําถามทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น
นักเรียนจึงไดฝกทักษะการอานและการเขียนและการฟงไดมากขึ้น สงผลใหนักเรียนกลุมควบคุมมี
พัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้นเชนกัน จากการสังเกตและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน พบวา
นักเรียนไมคอยมีความสนุกสนานและไมมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตางๆ เนื่องจาก
ลักษณะกิจกรรมในหองเรียนไมนาสนใจ นักเรียนไมมีปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนรวมชั้นเรียน
หรือไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น ดังนั้นแมวาการสอนตามคูมือครูของกลุมควบคุมไดฝกฝน
และมีพัฒนาการเรียนภาษาที่ดีขึ้น แตไมไดพัฒนาความสนใจในการเรียนการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมควบคุมเทาที่ควร 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษอาน-เขียนของกลุมตัวอยาง
หลังจากเรียนโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารสูงกวาคะแนนพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษอาน-เขียน
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กอนเรียนโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 

 
2.1 แผนการสอนการอาน-เขียนภาษาอังกฤษนี้สรางขึ้นตามแนวการจัดกิจกรรม

เพื่อการสื่อสารจากการเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษา อาทิเชน จอหนสัน (Johnson 
1982),  มอรโรว (Morrow 1981), ลิตเติ้ลวูด (Littlewood 1983), เบิรน (Byrne 1990) และสุมิตรา  
อังวัฒนกูล 2535) ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมการสื่อสาร  เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาเพียงพอที่จะทํากิจกรรมเพื่อการสื่อสาร เชน การเติมขอมูลในประโยค การแลกเปลี่ยนขอมูล 
การถายโอนขอมูล และการเรียงลําดับขอมูลเปนตน โดยกิจกรรมเหลานี้สนับสนุนใหนักเรียนมี
โอกาสเขียนติดตอส่ือสารในสถานการณที่ใกลเคียงกับสถานการณในชีวิตจริง ซ่ึงสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของฮารเมอร (Harmer 1990 : 46)    ที่กลาววากิจกรรมการสอนเพื่อการสื่อสารเปน 
กิจกรรมที่นักเรียนมีโอกาสนําสิ่งที่ไดเรียนมาใชในการสื่อสาร และกิจกรรมที่ใหนักเรียนทําควร
เปนกิจกรรมที่นักเรียนมีความตองการและมีจุดมุงหมายในการสื่อสาร จึงสงผลใหนักเรียนมี
พัฒนาการเรียนดีขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของวิมลพันธ  ไตรภูมิ (2535 : 69) ที่ไดทําการศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยการสอน
เพื่อการสื่อสารตามแนวของจอหนสัน (Johnson 1981 : 93 – 98) และคูมือครู ผลการวิจัยพบวา การ
สอนเพื่อการสื่อสารตามแนวของจอหนสัน (Johnson) ทําใหความสามารถทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของเชาวณี  คําเลิศลักษณ (2542 : 83) ที่ไดทําการ
เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากไดรับการฝกจากแบบฝก
เสริมทักษะเขียนสูงกวากอนไดรับการฝกจากแบบฝกเสริมทักษะเขียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

2.2  กิจกรรมเพื่อการสื่อสารเปนกิจกรรมที่ทํางานเปนคูและเปนกลุม อาทิการจับคู
คําศัพท และสํานวน (Matching) การระดมพลังสมอง (Brainstorming) การถามตอบเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูล  ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจอยากมีสวนรวมในกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมาย   โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองชวยกันเรียงลําดับขอมูลใหม    เรียบเรียงงานเขียน    
ตลอดจน 
ทบทวนและตรวจแกงานเขียน  โดยมีครูคอยดูแลใหคําแนะนํา  ส่ิงเหลานี้สงเสริมใหช้ันเรียนมี
บรรยากาศของการรวมมือกันและชวยลดความเครียดในการทําภาระงานเขียน ซ่ึงเปนสิ่งยาก
สําหรับนักเรียนจึงสงผลใหความสามารถทางการอานและการเขียนของนักเรียนพัฒนาขึ้น 
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สอดคลองกับความคิดเห็นของ แฮมพ -ไลออนส และฮีลลี (Hamp-Lyons and Heasley 1987 : 2-3) 
วา การที่นักเรียนไดกระทําภาระงานเปนคูหรือเปนกลุม  ไมเพียงแตชวยใหภาระงานมีชีวิตชีวาและ
นาสนุกสนานเทานั้น  แตยังชวยใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนและผูอาน  ซ่ึงโดยทั่วไป
แลวนักเรียนตองจินตนาการถึงผูอานของตนในการเขียน  แตการที่นักเรียนไดรวมมือกันเขียนนั้น 
นักเรียนแตละคนจะเปนผูเขียนที่มีผูอานคือเพื่อนในกลุมโดยอัตโนมัติ จึงทําใหนักเรียนรูสึกวา
ภาระงานเขียนเปนกิจกรรมที่เปนจริงและมีปฏิสัมพันธ 

2.3  นักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนโดยใชกิจกรรมเพื่อการ
ส่ือสารกอใหเกิดบรรยากาศสนุกสนานในการฝกภาษาที่เปนการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ  โดยใช
เกมส เชน อักษรไขว (Puzzle  Word) เตรียมความพรอมนําไปสูการเรียนและดําเนินกิจกรรม  ซ่ึงมี
จุดมุงหมายสําคัญ ๆ ก็เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางคลองแคลว  สามารถสื่อความหมายไดตาม
ตองการ  ชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา  เพราะการทํากิจกรรมเปนการฝกใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสารทําใหผูเรียนเห็นวาการเรียนรูภาษานั้นสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ซ่ึงสอดคลองกับ
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในสาระการเรียนรูที่ 2 ที่กําหนดมาตรฐานใหผูเรียนมีทักษะใน
การสื่อสารสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและแสดงความรูสึก (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2544 : 12) และงานวิจัยของรัชณีพร (2543 : 130) ที่ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครู
ตนแบบ พบวาครูตนแบบทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาพอใจกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จัดขึ้น  ทําใหนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษอยางมีความสุขและสามารถนําภาษาอังกฤษที่เรียน
ไปใชเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันได  ดังนั้นรูปแบบของกิจกรรมและหนาที่ทางภาษาที่ใชใน
การเรียนการสอนจะกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียน  โดยเมื่อนักเรียน
เร่ิมทํากิจกรรมขั้นนําเสนอ  ขั้นฝกปฏิบัติแลวนักเรียนก็มีโอกาสที่จะไดนํากิจกรรมขั้นนําไปใชได
ทันที ชวยทําใหนักเรียนถายทอดและผลิตงานเขียนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เมื่อทําการทดสอบ
หลังเรียนจบ 10 แผนการสอน  นักเรียนกลุมตัวอยางมีคะแนนสูงกวากอนเรียนโดยใชกิจกรรมเพื่อ
การสื่อสารแสดงวานักเรียนกลุมตัวอยางมีคะแนนพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษอาน-เขียนสูงกวา
กอนการเรียนโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 

3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอการสอนโดยใช    
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารโดยใชแบบทดสอบถามความคิดเห็น พบวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอ  
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงทุกบท คือมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.82-4.18 ที่เปน
เชนนี้อาจจะอธิบายไดดังนี้ คือ แผนการสอนถูกสรางขึ้นตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร    จึงทํา
ให 
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นักเรียนเกิดความสนใจและเพลิดเพลินตอแผนการสอน เปนการสอนอาน-เขียนที่มีกระบวนการ
ตามลําดับจากการเตรียมความพรอมกอนเรียน (Motivation) เพื่อนําเขาสูบทเรียนทบทวนและให
ความรูทาง คําศัพทและสํานวนที่จําเปนในบทเรียน ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)     เพื่อนํา 
เสนอรูปแบบของภาษาที่ตองการใหนักเรียนอานและเขียนและใหนักเรียนฝกฝนใชรูปแบบของ
ภาษานั้น ขั้นผลิตภาษา (Production) เพื่อใหนักเรียนนําส่ิงที่ไดฝกฝนมาใชในการทํากิจกรรมการ
อานและเขียนเพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปนรายแผนการสอนพบวา แผนการสอนที่มี
คาระดับเฉลี่ยสูงสุดคือ แผนการสอนที่ 2 เรื่อง  Soccer Weekly  (Χ  =4.18,S.D.=0.49) แผนการ
สอนที่ 6 เร่ือง Invitation Cards (Χ =4.16,S.D.=0.22) และแผนการสอนที่ 8 เร่ือง All in the family 
(Χ =4.13,S.D.=0.27) ตามลําดับ ที่เปนเชนนี้อาจะเนื่องมาจากกิจกรรมเพื่อการสื่อสารทั้ง 3 แผนการ
สอนเปนกิจกรรมที่นักเรียนไดอานและเขียนส่ือสารในสถานการณที่ใกลตัวและเนื้อหานาสนใจ
และสามารถเกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน กลาวคือ เกมสปริศนาคําไขวเกี่ยวกับชื่อกีฬา การอภิปราย
กลุมเกี่ยวกับกีฬาที่ช่ืนชอบและการเขียนบัตรเชิญซ่ึงนอกจากนักเรียนจะมีบทบาทเปนผูอาน 
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นแลวนักเรียนยังมีโอกาสไดตอบสนองตองานเขียนของเพื่อน โดย
เขียนบัตรเชิญตอบรับหรือปฏิเสธ ทําใหนักเรียนรู สึกวาการอานและการเขียนเปนกิจกรรมที่มี
ความหมาย (Byrne 1991 : 60) และมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น จึงสงผลใหนักเรียนมีความ
คิดเห็นตอแผนการสอนดังกลาวอยูในระดับสูงกวาแผนการสอนอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็น
ของไรมส (Raimes 1983 : 9,60) ที่กลาววา กิจกรรมการเขียนที่นักเรียนไดเขียนในสิ่งที่ตองใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน กรอกแบบฟอรม เขียนขอความ จดหมาย บัตรเชิญ และคําแนะนํา เปนกิจกรรม
ที่สนับสนุนใหนักเรียนมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและมีผูอานที่เปนจริงในการเรียนและทําใหนักเรียน
ตั้งใจเขียนงานนั้นไดดี สวนแผนการสอนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก แผนการสอนที่ 3 The Lion 
(Χ =3.82,S.D.=0.50) แผนการสอนที่ 1 Song “Reach for the star” (Χ =3.88,S.D.=0.46) และ
แผนการสอนที่ 9 Instructions (Χ =3.91,S.D.=0.42) ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมใน
แผนการสอนไมดึงดูดความสนใจหรืออาจจะสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนนอยเกินไป จากการ
สังเกต     พฤติกรรมในการทํากิจกรรมและสอบถามนักเรียน พบวา รูปแบบกิจกรรมในแผนการ
สอนมีเนื้อหาคอนขางยากเกี่ยวกับหนาบรรณาธิการซึ่งไมคอยสนุกและรูปแบบไมคอยสะดุดตาและ
ดึงดูดความสนใจเทาที่ควร  ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของเอ็ดเวิรดส (Edward 1997 : 374A) ที่
สรุปวาสื่อที่ใชในการสอนภาษาควรมีลักษณะและรูปแบบที่นาสนใจ เพื่อกระตุนความสนใจของ
นักเรียน ทําใหการเรียนสนุกสนานขึ้น นอกจากนี้ในแผนการสอนที่ 1 นักเรียนไดแตฝกการฟง 
เขียนและการอานเพื่อตีความแตไมมีเวลารองเพลงตามได เนื่องจากมีกิจกรรมมากทําใหขาดความ
เพลิดเพลินและไมไดปฏิบัติจริงเทาที่ควร จึงสงผลใหนักเรียนมีความคิดเห็นตอแผนการสอน
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ดังกลาวอยูในระดับนอยกวาแผนการสอนอื่นๆ อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ยที่กําหนด
ไวยังแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแผนการสอนทั้ง 3 แผนการสอน 

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอแผนการสอนในดานเนื้อหากิจกรรมเพื่อการ
ส่ือสาร  ส่ือและอุปกรณที่ใชในกิจกรรมและประโยชนและการนําไปใช สามารถอภิปรายได   ดังนี้ 

3.1 ดานเนื้อหา พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาในแผนการสอนโดยภาพรวมอยู
ในระดับดี (Χ = 4.17, S.D.= 0.53) โดยแตละประเด็นไดคาระดับเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้   ขอ 1.  
เนื้อหานาสนใจ ทันสมัยและเหมาะกับความตองการของนักเรียน (Χ = 4.24, S.D. = 0.25)  ขอ3. 
เนื้อหาชวยสรางเสริมประสบการณทั้งดานความรูและการใชภาษาอังกฤษ (Χ = 4.11, S.D.= 0.21) 
และขอ2. ระดับภาษาของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถทางภาษาของนักเรียน (Χ = 4.11, S.D. 
= 0.19) สรุปวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีทุกขอความ  จากการที่นักเรียนมีความคิดเห็นตอประเด็น
เนื้อหานาสนใจ  ทันสมัยและเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนสูงสุดนั้น  อาจเนื่องมาจากมี
รูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย  เนื้อเรื่องมีประโยชน   เปนเรื่องใกลตัว   และพบเห็นไดใน
ชีวิตประจําวัน เชน บทความเรื่อง “Why should we have breakfast?” ดานกีฬาเรื่อง Soccer  Weekly 
และดานความเชื่อเกี่ยวกับสีในชีวิตประจําวัน เร่ือง What’s your favourite  colour?  ซ่ึงเปนเรื่องที่
ไมยาก  
นักเรียนมีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะทําใหมองภาพรวมของเนื้อหาไดกอนจะลงมืออาน     นักเรียน
จึงไมตองใชความพยายามมากเกินไปในการทําความเขาใจเนื้อหาในบทอาน    ฉะนั้นจึงนับไดวา 
เนื้อหาที่ดีนาสนใจเหมาะสมกับระดับชั้นและเปนสถานการณจริงที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน
รวมถึงการจัดลําดับเหตุการณในเนื้อหาอยางชัดเจนนั้นเปนการสงเสริมความสนใจในการอานและ
การเขียนมากขึ้น   จึงสงผลใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอดานเนื้อหาโดยภาพรวม    ซ่ึงเปนไป
ตาม 
สมมติฐานที่ตั้งไว 

3.2  ดานกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมเพื่อการ 
ส่ือสารโดยภาพรวมอยูในระดับดี (Χ = 3.68, S.D.= 0.47) โดยแตละประเด็นไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับ
ดังนี้ ขอ 9 นักเรียนสามารถเขาใจทักษะการอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในขณะปฏิบัติกจิกรรม  
(Χ = 4.04, S.D.= 0.32) ขอ 8 กิจกรรมหลังการอานใหโอกาสนักเรียนปฏิบัติและแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง (Χ = 4.04, S.D.= 0.32)   ขอ 7 กิจกรรมระหวางการอาน-เขียนชวยใหนักเรียนเขาใจ 
เนื้อหาของบทเรียนมากขึ้น (Χ = 4.00, S.D.= 0.24)  ขอ 4 กิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลายนาสนใจ 
(Χ = 3.98, S.D.= 0.28) ขอ 10 กิจกรรมไดเปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการ
ทํางานเปนกลุม (Χ = 3.44, S.D.= 0.36) ขอ 11 นักเรียนมีความกระตือรือรนในการอาน-เขียน และ
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ทํากิจกรรมรวมกัน (Χ = 3.89, S.D.= 0.31) ขอ 5 นักเรียนมีระยะเวลาในการทํากิจกรรมที่เหมะสม 
(Χ = 3.85, S.D.= 0.36) ขอ 6 กิจกรรมกอนการอาน-เขียนชวยกระตุนใหนักเรียนอยากทํากิจกรรม
อ่ืนตอไป (Χ = 3.83, S.D.= 0.28) จากผลการวิเคราะหพบวา ขอ 8 มีคาเฉลี่ยสูงสุด  อภิปรายไดวา 
ขณะปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนขั้นระหวางการอานมีจุดประสงคเพื่อชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะการ
อานและการเขียน เชน กิจกรรมการเติมขอมูลที่ขาดหายไป (Information Gap)   การจัดเรียงใหม   
(Re – ordering) การเติมประเด็นใหสมบูรณเปนตน   ซ่ึงกิจกรรมในลักษณะนี้ สงเสริมใหนักเรียน
ไดทํางานเปนคู เปนกลุม และเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความสามารถสูงกวาไดชวยเหลือ 
นักเรียนที่มีความสามารถดอยกวา  ซ่ึงทําใหนักเรียนไดกระทํากิจกรรมนั้นอยางมีชีวิตชีวา  
สนุกสนานและไมเครียด  นอกจากนี้ยังกระตุนการสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชั้น
เรียน  ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของสเกียรโซ (Skierso 1991 : 445) กลาววาการจัดการเรียนการ
สอน ควรมีกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถปรับใหเหมาะสมกับเวลาเรียนในรายวิชา
นั้นๆ ได  ดังนั้นนักเรียนจึงมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับดีและเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

3.3  ดานสื่อและอุปกรณที่ใชในกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นดานนี้อยูใน
ระดับดี  ซ่ึงมีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 คะแนน โดยแตละประเด็นไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับดังนี้  ขอ 14 
ส่ือและอุปกรณที่ใชในกิจกรรมมีความเหมาะสมและตรงกับเนื้อหาในบทเรียน  ซ่ึงมีระดับคาเฉลี่ย
เทากับ 4.07 คะแนน ขอ 13 ส่ือและอุปกรณที่ใชในกิจกรรมทําใหเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น  ซ่ึงมี
ระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 คะแนน และขอ 12 ส่ือและอุปกรณที่ใชในกิจกรรมมีความเหมาะสมชวย
การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซ่ึงมีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 คะแนน  จากผลการวิเคราะหพบวา 
ขอ 14 มีคาเฉลี่ยสูงสุด อภิปรายไดวา มีการใชส่ือการเรียนการสอนที่มีความชัดเจน เราความสนใจ
ของนักเรียนจัดลําดับขั้นตอนการใชส่ือไดอยางเหมาะสมและสามารถชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา
ภายในระยะเวลาอันสั้น เชน รูปภาพ บัตรคํา ซ่ึงแสดงคําศัพท สํานวน และประโยคตัวอยางหรือ 
เอกสารจริง เชน หนังสือพิมพ  วารสาร  โฆษณา  แผนพับ เปนตน  ทั้งนี้สอดคลองกับหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ระบุวา ครูผูสอนตองสามารถเลือกใช ปรับและจัดการใชส่ือตางๆ 
ไดอยางเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาของเรื่องที่ เ รียนจะชวยใหผู เรียนได
พัฒนาการเรียนรูภาษาอยางรวดเร็วและเราความสนใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเขาใจตรงตาม
เปาหมายไดเปนอยางดี จึงสงผลใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการใชส่ือและอุปกรณที่ใชใน
กิจกรรมโดยภาพรวมซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

3.4 ดานประโยชนและการนําไปใช พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นดานนี้อยูในระดับดี
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 คะแนน โดยแตละประเด็นไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับดังนี้  ขอ 16 กิจกรรมการ
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เรียนรูทําใหเกิดความรูและความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ (Χ = 4.18) ขอ 15 กิจกรรมการเรียนรู
ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีในชั้นเรียน (Χ = 4.14) ขอ 18 นักเรียนไดเพิ่มพูนทักษะและความรูเพื่อ
สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได (Χ = 4.08) ขอ 17 กิจกรรมการเรียนรูทําใหการเรียนภาษาอังกฤษ
นาสนใจและนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน (Χ = 4.03) จากผลการวิเคราะหพบวา ขอ 16 มี
คาเฉลี่ยสูงสุด อภิปรายไดวา กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร เชน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัวกับ
เพื่อน เพื่อนํามากรอกแบบฟอรมหรือแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันหรืองานอดิเรก 
เปนการสนับสนุนใหนักเรียนมีโอกาสติดตอส่ือสารกันอยางแทจริง  เนื่องจากนักเรียนแตละคนมี
ขอมูลสวนตัวแตกตางกัน  การสอบถามขอมูลสวนตัวจึงเปนการเแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเปนธรรมชาติ
เหมือนในชีวิตจริง  นอกจากนี้เกมสทางภาษาในกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร เชน เกมสอักษรไขว และ
เกมสการแขงขันตางๆ เนื่องจากเกมสชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจ  ความสนุกสนานและลด
ความวิตกกังวลในการเรียน รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนฝกใชภาษาที่เรียนมาไดอยางคลองแคลว 
(Richard – Amato 1988 : 147; Lengeling and Malarcher 1997 : 42 ; Uberman 1988 : 20) ดังนั้น
นักเรียนจึงมีความคิดเห็นที่ดีตอประโยชนและการนําไปใช โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีและ
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
                    กิจกรรมเพื่อการสื่อสารที่ผูวิจัยเลือกมาใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปดโอกาสใหนักเรยีนไดใช
ทักษะตางๆ ไดแก  ทักษะการอาน  การฟง  การพูด  และการเขียน  กอใหเกิดความหลากหลายของ 
กิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เชนเดียวกับที่กริฟฟทส (Griffiths 1995 : 50-51) กลาว
วาควรสงเสริมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันใน
การทํากิจกรรม อรุณี วิริยะจิตรา (2532 : 61-62) และ สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2531 : 6) กลาววา
กิจกรรมการสื่อสารเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกภาษาและมีปฏิสัมพันธทางภาษากับผูอ่ืน ซ่ึงสอด 
คลองกับผลงานวิจัยของเอลเลียต (Elliot 1990) เกอรเบอร (Gerber 1990) วีรชาติ ชัยเนตร (2541) 
และสุจิตรา ศาสตรวาหา (2541) ที่พบวา กิจกรรมการสื่อสารที่นํามาใชสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศในการสอนสงผลใหมีความคิดเห็นและเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. กิจกรรมการสื่อสารที่ใชในการทดลอง เชน กิจกรรมการเขียน กิจกรรมบทบาท
สมมติ เปนกิจกรรมที่ตองใชเวลามากพอสมควร ดังนั้นครูควรคํานึงถึงเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม
ในการวางแผนการสอน และควรมีการอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมและกําหนดเวลาที่ใชใน     
แตละกิจกรรมไวอยางชัดเจน 
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2. การนํากิจกรรมการสื่อสารไปใชสอนวรรณกรรมควรมุงศึกษาการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาทั้ง 4 ทักษะ ไดแก ทักษะการพูด ทักษะการฟง ทักษะการอาน และทักษะการเขียน เนื่องจาก
ลักษณะของกิจกรรมการสื่อสาร มุงพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ดังที่สุมิตรา   อังวัฒนกุล 
(2537 :107-108) เสนอวาการสอนภาษาโดยเนนทักษะหลายทักษะหรือทักษะสัมพันธ เพื่อให
ใกลเคียงกับการใชภาษาในชีวิตประจําวันมากที่สุด สอดคลองกับทูดอร (Tudor 1996 : 57) กลาววา    
กิจกรรมเนนทักษะสัมพันธมีความเปนธรรมชาติ เ พ ร า ะก า รสื่ อ ส า ร ในชี วิ ต จ ริ ง มี ก า ร ใ ช
หลากหลายทักษะควบคูกันไป 

3. ครูควรมีการตั้งจุดประสงค วางแผน และเตรียมพรอมที่จะสอนในแตละคาบเรียน 
ครูควรเตรียมพรอมในประโยคคําสั่งหรือคําอธิบายที่เปนภาษาอังกฤษหรือครูใชการสาธิตแบบ 
อยางใหนักเรียนดูโดยใชภาษาอังกฤษ โดยครูไมจําเปนตองอธิบายมากนักเรียนจะสังเกตจาก        
ตัวอยาง ดังนั้นครูตองเปนตัวอยางในการแสดงออกและกอนที่จะใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครูตอง
แนใจวานักเรียนทุกคนรูและเขาใจวาเขาตองทําอะไรและทําอยางไร ฉะนั้นคําสั่งที่ครูใชตองชัดเจน
ที่สําคัญประหนึ่ง คือครูควรแจงใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายของแตละกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนทราบ
วา เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้น เขาควรไดเรียนรูอะไร 

4. สภาพหองเรียนตองมีความคลองตัว สะดวกตอการเคลื่อนไหวขณะปฏิบัติกิจกรรม 
อุปกรณการสอนมีพรอมใหทุกคนไดมีสวนรวม ครูตองทราบบทบาทของตนเองวามีเพียงใด ควร
ขัดจังหวะผูเรียนเมื่อใด เพื่อมิใหการขัดจังหวะนั้นเปนการทําลายความรูสึกหรือทําลายบรรยากาศ
การเรียนรูของนักเรียน ครูตองสรางความเปนกันเองและสรางความมั่นใจแกนักเรียน 

5. ในการจัดกิจกรรมสําหรับนัก เรียนนั้น  ครูเทานั้นที่ รู จักนัก เรียนดีและจัด
สภาพแวดลอมในหองเรียนไดดีที่สุด ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ
และความสนใจของนักเรียน เชน นักเรียนที่ออนครูควรใหเวลาในการทํากิจกรรมมากกวานักเรียน
เกง ในการทํากิจกรรมแตละครั้ง ถานักเรียนเกิดความไมเขาใจในขอมูลทางภาษา ครูอาจจะอธิบาย
ตั้งคําถามหรือนักเรียนอาจตั้งคําถาม และอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อานได  

6. ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชภาษาหลายรูปแบบ เพื่อนักเรียนจะไดมีความรูสึก
อิสระในการใชภาษา ดังนั้นการจัดกิจกรรมตางๆ ครูควรใหนักเรียนไดใชภาษาโดยไมจํากัดรูปแบบ
ของภาษา ไมใชเพียงฝกภาษาในแบบฝกหัดที่ครูเปนผูกําหนดใหเทานั้น 
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนกับ
กลุมตัวอยาง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ําในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตควร
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สุมิตรา อังวัฒนกุล.แนวคิดและเทคนิควิธีสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536. 

                .วิธีสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
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ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530. 

สุเบดาน ปาทาน. “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาและเจตคติตอการเรียน
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อรรณพาณี เทียนเพิ่มพูน. “การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชาลัยที่ไดรับการสอนอานโดยใชเทคนิคการสราง
แผนภูมิความหมายกับการสอนตามปกติ.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541. 

อรุณี   วิริยะจิตรา. “การศึกษาองคประกอบของการอานวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิธีการเดาคําศัพท กับ
ความสามารถในการทําความเขาใจ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525. 

               . การเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2532. 

อราม  บุญมาไชย. “ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจการเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษโดย
การใชและไมใชกิจกรรมเพือ่ความสื่อสารประกอบบทเรยีน.” วิทยานพินธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย                                            
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2527. 

อุมา เจียรวฒันะ.“การศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผูสอนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวดักาญจนบุรี.” 
วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ              
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2538. 
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ภาคผนวก ก
ตารางกํ าหนดเนื้อหาของแผนการสอน
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Table  of  Content  specification  for  Mattayom 4

Communicative  ActivitiesObjective Function Structure
Experimental  Group Control  Group

1. To
identify the
main idea
and details
from song

-  Discussing
the song and
identify the
main idea and
details from
song

- present simple - matching
- scanning
- discussing
- transferring
- information gap.

-  reviewing  vocabularies
-  asking  and  answering
-  completing  the  song
-  writing  the  cloze  song

2.To give
opinion

Giving opinion
toward the
article

….believe that
…........
Think that …..

Survey
 -  reading & check
questionnaires
 -  information  gap

-  reviewing  vocabularies
-  asking  and  answering
-  doing exercises
-  checking the correct
answer  from  the  whole
class

3. To
summarize
the  story

Rearranging
the jumbled
reading
passage

Cohesion :
First, next,
then, After,
Finally

Jigsaw reading: group
work
 - rearrange the event
correctly
 - summarizing  the
reading passage

-  reviewing  vocabularies
-  asking  and  answering
-  doing  exercises
-  checking the correct
answer  from  the  whole
class

4.  To
express  idea
and  criticize

Expressing  the
opinion by
writing

In  my  opinion,
….... I  think
….....
I  believe …..
It  should  be
…

Information Transfer
 - Read  the  passage
then  transfer  the
information  into  the
table  and  exchange
friend’s  information

-  reviewing  vocabularies
-  asking  and  answering
-  doing  exercises
-  checking the correct
answer  from  the  whole
class

5. To write
to give the
opinion

Write to solve
the problem
Give  the
reason

You  should
….......
It had  better
He ought to ..
Because …...

Problem  solving
- Group ,  give

opinion  or advice
to friends in each
situation

-  reviewing  vocabularies
-  asking  and  answering
-  doing  exercises
- checking the correct

answer from the whole
class
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Table  of  Content  specification  for  Mattayom 4
Communicative  Activities

Objective Function Structure Experimental  Group Control  Group
6. To  write
an invitation
card

Inviting
someone  to  a
party

Future  simple
statement
question
Telling  the
time & date

Work pair:
-  Information  Gap
-  Write  your  own
invitation  card

-  reviewing  vocabularies
-  asking  and  answering
-  doing  exercises
-  checking the correct
answer  from  the  whole
class

7.  To
sequence  the
events

- Guessing the
meaning of
vocabulary by
using on test
clue
-  Sequencing
the events

- Conjunction
of time
- Types of
time clues

- Mind mapping
- Brainstorming
- Reordering from
sentence Jigsaw

-  reviewing  vocabularies
-  asking  and  answering
-  doing  exercises
-  checking the correct
answer  from  the  whole
class

8.To guess
the meaning
of context
clue

Guessing the
unknown
words

Kinds of
context clue :
Definition ; is,
mean and
contrast ; but,
though

 Jigsaw  Jumbled  Words -  reviewing  vocabularies
-  asking  and  answering
-  doing  exercises
-  checking the correct
answer  from  the  whole
class

9.  To give
instructions

Give
instructions

- Imperative
Sentence
- Time clue:
first next,
then, finally

- Guessing the picture
- Jumble sentence
- Role play

-  reviewing  vocabularies
-  asking  and  answering
-  doing  exercises
-  checking the correct
answer  from  the  whole
class
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Table  of  Content  specification  for  Mattayom 4

Communicative  ActivitiesObjective Function Structure
Experimental  Group Control  Group

10. To fill
out the forms
and write a
personal
letter

Finding
information
about people
and writing the
personal letter

Parts of  letters - Matching questions with
answer
- Exchanging information
- Completing a form and
personal letter

-  reviewing  vocabularies
-  asking  and  answering
-  doing  exercises
-  checking the correct
answer  from  the  whole
class
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางแผนการสอนของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
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Lesson plan A
for Experimental Group

Subject  :  E 025           Time     :  100  minutes
Class     :  M 4                         School  :  Joseph  Upatham
Terminal objective:

  Students are able to write an invitation card.

Enable objective:
  Student are able to demonstrate reading and writing correctly

1.   Guessing the meaning of vocabulary from the context.
2.   Scanning and finding the specific information.
3.   Telling the form of an invitation card and some expressions involve.
4.   Completing the missing words in the invitation card appropriately.

Content:  Invitation cards.

Procedure :

         Presentation
1.   Motivation:

Teacher lets students work in pair to match the short dialogues.Teacher lets
students play a hunting game : finding buddy. Each student who gets a dialogue strip
shows the strip to find his buddy who has the reply strip then stick it on the board and
also read aloud. They will  win in the game.

2.  Each pair scans the different sorts of invitations then transfers the information
to the table appropriately.(worksheet B1)

Teacher lets students discuss the questions in worksheet B2 and write which
invitation is suitable for the following statements.
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        Practicing
3.  Teacher lets a pair of students complete the right side of the letter is missing

        then read the reply letter of the Jack  and Eileen and answer the questions.
4. Teacher shows students the parts of invitation card the fill the missing  phrases of

invitation card in worksheet C1.

         Production
5.  Teacher gives each group the situation to fill the form of the invitation card.

(worksheet C2)
6.  Teacher lets students work in group to make an invitation card about inviting the old

students to come to the alumni party.(worksheet C3)
7.  Teacher observes students practicing activities and walks around the class.
8. Teacher helps students to discuss and compare the correct answer in the  whole class

if there is some important points, teacher adds more information in the end.
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A  :  Work  in  pair.  Look  at  these  short  dialogues.  People  A  are making  statements  by
finding  the  replies  from  the  people  B  (your  partner)  then  fill  in  the  blank.

People  A  says…………………

                              1.

                              2.

                              3.

                              4.

                              5.

              _______  6.

Worksheet  A

I’ve  got  a  really  nice  new  job.

Happy  Birthday!  Here’s  a  gift  for  you.

I’ve  won  a  scholarship  to  study  in  the  U.S.

Congratulations  on  your  promotion  to  sales
manager.

Your  speech  was  very  interesting  and
informative.

Jack  and  Pam  told  me  they  are  getting
married.
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People  B  replies…………………

                              A.

                              B.

                              C.

                              D.

                              E.

              _______  F.

Congratulations!  I’m  sure  you deserve  it.

Thank  you. I’m  glad  you  liked  it.

That’s  marvelous.  Congratulate  them  for  me.

Great,  I’m  glad  you’re  happy  with  it.

Oh!  Thank  you  very  much.
That’s  very  nice  of  you.

Thanks  a  lot.  I’m  really  happy.
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Invitation
Dear Tim
Please come to my

birthdayparty
On Saturday 9 May
from 3pm to 6 pm
at 27, North Road,
Bristol
Love from Lucy

B1  :  Work  in  pairs.  Look  at  different  sorts  of  invitations  and  complete  the  table  which
follows.
A. B.

C. D.

Worksheet  B

Jack & Eileen-
We’re having a New
Year’s Eve Party
At our house next
Satureday. Hope you
can come (about 9.00
pm).
Please & let me
know. Clare.

 INVITATION 
COME TO A 21ST BIRTHDAY PARTY

TIME 8.30 PM
DATE 14 June
PLACE 28, River Street
Porton

Hope you can make
it
RSVP TEL 0624 -736421
Martin

Mr.and Mrs. S. Dobson
Request of the
pleasure of the
company of

Ms. F. Sutton
At the Marriage of
their daughter

Tina to Mar. R.
Larkin
at    12 noon  Sat, 19
September
at    St Mark’s Church,
Newly
And afterwards at The 
R e g e n t  H o t e l ,  

Newly
R.Svp to 14, Honey
Road,

Binstead,
Hampshire
RG6    2B5
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Invitation Formal/
Informal

Statement suggesting
invitation

Reason for
invitation

Relationship

A

B

C

D
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B2  :  Look  more  closely  at  the  invitations  and  answer
1. Which  one  doesn’t  mention  an  address?                                                                         

                                                                                                                                              
2. Which  one  gives  a  time  for  the  party  to  end?                                                              

                                                                                                                                              
3. Which  one  was  sent  by  a  man?                                                                                      

                                                                                                                                              
4. Which  one  doesn’t  ask  for  a  reply?                                                                                

                                                                                                                                              
5. What  does  RSVP  means?                                                                                                  

                                                                                                                                              

B3  :   Here  are  some  things  people  often  write  in  answer  to  invitations.
         Which  invitation  is  each  one  suitable  for?

1. Thank  you  for  your  kind  invitation.                                                                                

2. I  very  much  regret  that  I  am  unable  to  attend.                                                            

3. I’m  afraid  I’ll  arrive  a  bit  late.                                                                                        

4. Your  parties  are  always  such  fun.                                                                                   
5. Do  you  want  me  to  bring  anything?                                                                            
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B4  :  Work in pair.Here’s  Jack  and  Eileen’s  reply  to  Invitation  B.  Unfortunately,  the  right
side  of  the  letter  is  missing.  Complete  the  lines.

B4  :  Which  words  in  Eileen’s  letter  tell  you
1 that  Eileen  tried  to  phone  Clare  at

least  twice?
                                                                   
                                                                   

2 that  nobody  answered  the  phone?
                                                                   
                                                                   

3 that  Jack  and  Eileen  won’t  go  to
Clare’s  party?
                                                                   
                                                                   

4 that  Jack  and  Eileen  will  be  away
from  home  on  31 December?
                                                                   
                                                                   

5 that  Eileen  expects  everyone  will  enjoy
Clare’s  party?
                                                                   
__________________________________
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C1  :  Read  how  to  write  an  invitation  card  and  an  invitation  letter. Invitation  Card:
Though  many  arrangements  are  made  by  telephone  now,  there  are  occasions  when

a  written  message  is  necessary.  These  include  a  formal  invitation.
Formal  invitation  can  be  sent  either  in  the  form  of  a  letter  or  a  card.  Invitation

card  are  dated,  no  salutation.  On  complimentary  close,  they  often  carry  the  abbreviation
RSVP (= Repondezs’il  vous  plait)  which  is  a  French  phrase  for  “please  reply”.  They  are
always  written  in  third  person.  They  include  the  following.

- the  names  of  the  people  doing  the  inviting.
- the  names  of  the  people  being  invited.
- the  reason  for  invitation.
- the  date,  time  and  place.

C1  :  Here  is  a  set  of  invitation  cards.  Some  of  the  information  is  missing: Study
them  and  then  fill  in  the  blanks  with  the  choice  given. (A – D) :

A:  at  the  Wedding  Reception.               C:  at  Napalai  Ballroom
B:  on  Thursday  October 17, 1991 D:  the  hornor  of  your  presence.

Worksheet  C

Mr.Suvit  and  Mrs.Pattra  Pongthai
and

Mr.Nopporn  and  Mrs.Pim  Boontong
request                          1                                 

                                2                              
of

Mr.Somchai Pongthai and MissNipa  Boontong
3                     , Dusit  Thani  Hotel

4                                                             
6:30 – 8:30 p.m.
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C2  :  Work  in  groups.  Read  the  situation  then  make  an  invitation  card.
           Mr.  And  Mrs.  William  Andres  want  to  send  an  invitation  card  to  a  friend,  they
are  having  a  party  to  celebrate  their  10th  wedding  anniversary.  Help  them  prepare  the
invitation  card.  Use  the  card  below to make  up  your  own  information  of  date  and  place.

C3  :  Work  in  groups. Write an invitation card to your  senior  students  who  finished  the
school  because  the  school  will  have  the  alumni  party  for  celebrating  his  36th

school  anniversary  on  18th  February  2003  at  17.00 – 24.00 p.m.

                                                                     
cordially  invite

                                                                     
to  celebrate  the  10th  wedding  anniversary

at                                                                                        
on                                                                                       
at                                                                                        
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           

R.S.V.P  Tel. 3903099                                                
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Lesson plan B
for Experiment  Group

Subject  :  E 025                Time    :  100  minutes
Class     :  M 4                  School : Joseph Upatham

Terminal objective:
  Students are able to give the instructions.

Enable objectives:
  Students are able to demonstrate reading and writing correctly:

1.  Finding the meaning of vocabulary correctly from the dictionary.
2.  Following and giving the instructions.
3.  Practicing the word of the expressions of sequence.

Content:    The information : Instructions

Procedure :
        Presentation

1. Motivation:
Students make a group of eight to play ‘follow me’ game. Each person reads and
follow the instructions step by  step  which group finishes as quickly as , he  will
win and  tell everybody what the picture is.

2.Teacher lets students discuss about the meaning of vocabularies then match  the
appropriate meaning of column B into column A.

3. Teacher lets students read the information about the instructions then asks them the
question to check their understanding and give them the situation at the canteen to let
them make the simulation about following how to use the soft drink machine.
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         Practicing
4. Teacher lets students rearrange the jumbled sentences of the instruction for the

withdrawal by putting the number in the right order. (worksheet B2)
5. Teacher lets students work in pair to describe the picture how to withdraw the 

cash by ATM card by using the sentences from worksheet B2 which have  already
rearrange the instruction.

6. Teacher lets students draw a row of trees and write the meanings of ‘row’ in  order.

        Production
7. Students read the situation: ‘a busy lift’ then make notes to answer the  question in

worksheet C1.
8. Students work in group to role play as the situation :’a busy lift’.
9. Teacher evaluates students by observing and walking around the class and helps to

check the correct answer. Each group gives the opinion and the reason about the role
play in whole class.
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A1  :  -  Work  in  groups
 -  Each  group  guesses  what  the  picture  is.
 -  Students  each group read and follow the instructions to join the dot step by step  in

Join  the  dot  in  order  to  draw  the  picture
“Follow  Me”  :

Start  at   number  one  and  join  it  to  number  five.  Then  go  from  five  to  three  and
on  to  eleven,  twenty,  eight,  seventeen,  seven  and  back  to  one.  Start  off  again  from  one
and  join  it  to  four.  Go  on  to  nine  and  back  to  seven.  Start  from  seven  again  and  go  to
sixteen,  fifteen,  fourteen  and  back  to  one.  Then,  start  from  eleven  and  go  to  twelve,  two,
eighteen,  six,  nineteen,  ten,  thirteen,  and  finally  twenty.

Worksheet  A
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A2  :  Each group follows the instruction A1 step by step and one by one to  make  the
picture  as  quickly  as  you  can.
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Reading  the  information.
Instructions

Instructions or directions give us knowledge or information to do something if we follow
the instruction we can operate things without any difficulty. We need to understand all the
information given. The following instructions are very important in our daily life. Instructions or
directions can be used to tell someone what to do. They are also used to tell someone how to do
some thing.

Giving  Instructions:
Instructions are written in different forms. Some are written in paragraphs: some are
explained in a series, Some are in brief explanations. Instructions  appear in hand  books,
on labels,  (on boxes, tins..) in  cookbooks  even  in  your  exercise  books.  They are
always written in the Imperative form.

Put
Sign
Write

your  name  here

Put  pieces  of  apple  in  the  bowl.
Cut  the  meat  in  to  a  cube – shape.
Beat  the  eggs  and  sugar  well,  mix  well  and  be  careful.

Situation  :  At  the  canteen,  Dang  is  a  new  student.  He  never  uses  a  soft  drink  machine
before.  This  is  his  first  time.

Help  Dang  read  the  instructions  how  to  use  the  soft  drink  machine.
1) Find  the  right  coin.
2) Put  it  in  the  machine.
3) Set  the  lever  at  the  drink.
4) Press  the  black  button.
5) Wait  for  a  few  minutes.
6) Lift  up  the  flap.
7) Ready  to  drink.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



164

B1  :  Match  the  word  in  column  A  with  the  meanings.

Column  A Column  B
1. insert  =
2. press  =
3. indicate  =
4. remove  =
5. seal  =
6. issue  =
7. เลือก  =
8. ดัน  =
9. ทํ าซ้ํ า  =
10. ทํ าใหสมบูรณ  =
(เชน  กรอกแบบฟอรมโดยเติม
ขอความลงในชองวาง)

A. repeat
B. push
C. select
D. complete
E. กด
F. สอด
G. นํ าออก
H. ปดผนึก
I. ออกให (เชน ออกใบเสร็จให)
J. แสดง

Worksheet  B
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B2  :  Rearrange  the  jumbled  sentences  of  the  instruction  for  the  withdrawal  by
putting  the  number  in  the  right  order.

                       A. Press  the  number  buttons  to  indicate  the  amount  you
are  withdrawing  and  press  the  decimal  point  button  each
time  (if  you  make  a  mistake  in  indicating  the  amount,
press  the  NUMBER  CORRECTION button  and  repeat  step 5).

                       B.  Press  the  OK  button  when  the  amount  is  indicated  correctly.

                       C. Press  the  blue  WITHDRAWAL  button.

                       D. Insert  your  ATM  card  in  the  Card  Slot.

                       E.    Select  your  personal  code  number  by  pressing  the
   number  buttons.

                       F. Remove  your  card  and  take  your  receipt  and  the  amount
of  money  you  have  with  drawn.

 __________  G.    Press the CHECKING ACCOUNT WITHDRAWAL button if the  with
drawal  is  to  be made from that account or the green SAVINGS ACCOUNT
WITHDRAWAL  button  if  the  withdrawal  is  to
be  made  from  that  account.
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B3  :  Write  how  to  withdrawals  the  cash  by  ATM  Card  by  matching  the  sentences
below  in  the  right  order  (A – G)

Instructions  for  using  the  ATM

WITHDRAWALS

                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       

                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       

                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       

                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
____________________________________________
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B4 :  Draw  a  row  of  trees.  Look  up  the  meanings  of  ‘row’  in  your  dictionary  and
write  them  down.  Be  careful – there  are  a  number  of  meanings  of  ‘row’!
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         A  busy  lift!
C1  :  Read  and  decide  how  many  people  got  out  of  the  lift  on  the  seventh  floor.
        Make  notes  as  you  read  so  that  you  can  work  out  the  answer.

The  lift  arrived  at  the  first  floor  with  no-one  in  it.  When  the  doors  opened,  four
women,  two  men  and  two  children  got  in.  On  the  second  floor,  both  the  men  and  one  of
the  children  got  out  and  one  women  got  in.  On  the  third  floor,  no-one  got  out  but  three
men  got  in.  On  the  fourth  floor,  four  women  got  out.  On  the  fifth  floor,  a  man,  a
woman  and  a  child  got  out  and  two  women  and  three  children  got  in.  The  lift  didn’t
stop  at  the  sixth  floor.  When  it  reached  the  seventh  floor,  everyone  got  out.

How  many  people  got  out  on  the  seventh  floor?
                                           persons
                                           men
                                           women
______________               children

                   The  number  of  personThe  lift

Floor
MAN WOMEN CHILDREN TOTAL

1st  floor
2nd  floor
3rd  floor
4th  floor
5th  floor
6th  floor
7th  floor
TOTAL

Worksheet  C
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C2  :  Work  in  groups.  Role  play  like  the  situation  above  about  the  busy  lift.
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Lesson  Plan
for

Control  Group
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Lesson plan A
for  Control Group

Subject  :  E 025              Time  :  100  minutes
Class     :  M 4                             School  :  Joseph  Upatham

Terminal objective:
  Students are able to write an invitation card.

Enable objective:
  Student are able to demonstrate reading and writing correctly:

1.  Guessing the meaning of vocabulary from the context.
2.  Scanning and finding the specific information.
3.  Telling the form of an invitation card and some expressions involve.
4.  Completing the missing words in the invitation card appropriately.

Content:  Invitation cards.

Procedure :
1.  Motivation: Teacher show the kinds of invitation card and asks the question:

T: What are these?
SS: The invitation cards.
T: What are the reasons of these invitations?
SS:  Various answer.

2.  Objective Statement: Teacher tells students the objectives of the lesson  and
informs then they will read the invitation cards.

3.  Background information: Teacher tells students about the popular celebrating the
foreign Birthday at 21 years old.

4.  Presentation:
4.1 Teacher asks the questions about the invitation cards and let students find the

words tell the reason for the invitation then write the occasions and the receiver’s name.
(worksheet A)
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4.2 Teacher lets students match the replies to invitations in the suitable invitation
cards. (worksheet A)

4.3 Teacher explains the form of the invitation card. (worksheet B)
5. Guiding for teaching

Teacher lets students do worksheet A (4) and B (1) to complete the reply to
invitation and fill the missing information of the invitation card.

6. Practicing:
Teacher let students do the worksheet C to write the invitation card about having

a party to celebrate the 10th wedding anniversary.
7. Giving the correct direction from learning:

Teacher gives the correct answer and explains more if students give the wrong
answer or ask the questions.

8. Evaluation:
Teacher evaluates the students by asking the questions and checking from the

worksheets.
9. Accuracy and transferring:

Teacher lets students write an invitation card to invite their fiend to come to their
party at home.
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Invitation
Dear Tim
Please come to my

birthdayparty
On Saturday 9 May
from 3pm to 6 pm
at 27, North Road,
Bristol
Love from Lucy

A1. Here are four invitations. Take a quick look and decide what the special occasions are.

Write the name of the people and the occasions cards are for in the space provided.

Worksheet A

Jack & Eileen-
We’re having a
New Year’s Eve
Party
At our house
next Satureday.
Hope you can
come (about
9.00 pm).
Please & let me
know. Clare. INVITATION 

COME TO A 21ST BIRTHDAY PARTY
TIME 8.30 PM
DATE 14 June
PLACE 28, River Street
Porton

Hope you can make
it
RSVP TEL 0624 -736421
Martin

Mr.and Mrs. S. Dobson
Request of the
pleasure of the
company of

Ms. F. Sutton
At the Marriage of
their daughter

Tina to Mar. R.
Larkin
at    12 noon  Sat, 19
September
at    St Mark’s Church,
Newly
And afterwards at The 
R e g e n t  H o t e l ,  

Newly
R.Svp to 14, Honey
Road,

Binstead,
Hampshire
RG6    2B5

      RECIEVER’S NAME OCCASION
a) __________________ ________________
b) __________________ ________________
c) __________________ ________________
d) __________________ ________________
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A2  :  Look  more  closely  at  the  invitations  and  answer.

1. Which  one  doesn’t  mention  an  address?                                                                                
                                                                                                                                                     

2. Which  one  gives  a  time  for  the  party  to  end?                                                                    
                                                                                                                                                     

3. Which  one  was  sent  by  a  man?                                                                                             
                                                                                                                                                     

4. Which  one  doesn’t  ask  for  a  reply?                                                                                       
                                                                                                                                                     

5. What  does  RSVP  means?                                                                                                         
                                                                                                                                                     

A3  :   Here  are  some  things  people  often  write  in  answer  to  invitations.
         Which  invitation  is  each  one  suitable  for?

1. Thank  you  for  your  kind  invitation.                                                                                       
2. I  very  much  regret  that  I  am  unable  to  attend.                                                                   
3. I’m  afraid  I’ll  arrive  a  bit  late.                                                                                               
4. Your  parties  are  always  such  Fun.                                                                                         
5. Do  you  want  me  to  bring  anything?                                                                                      
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A4  :  Here’s  Jack  and  Eileen’s  reply  to  Invitation  B.  Unfortunately,  the  right  side  of
the  letter  is  missing.  Complete  the  lines.

  A4  :  Which  words  in  Eileen’s  letter  tell  you

1 that  Eileen  tried  to  phone  Clare  at
least  twice?
__________________________________
__________________________________

2 that  nobody  answered  the  phone?
                                                                   _
                                                                   _

3 that  Jack  and  Eileen  won’t  go  to
Clare’s  party?
                                                                   _
                                                                   _

4 that  Jack  and  Eileen  will  be  away
from  home  on  31 December?
                                                                   _
                                                                   _

5 that  Eileen  expects  everyone  will  enjoy
Clare’s  party?
                                                                   _
                                                                   _
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B1  :  Read  how  to  write  an  invitation  card  and  an  invitation  letter.
Invitation  Card:

Though  many  arrangements  are  made  by  telephone  now,  there  are  occasions  when
a  written  message  is  necessary.  These  include  a  formal  invitation.

Formal  invitation  can  be  sent  either  in  the  form  of  a  letter  or  a  card.  Invitation
card  are  dated,  no  salutation.  On  complimentary  close,  they  often  carry  the  abbreviation
RSVP (= Repondezs’il  vous  plait)  which  is  a  French  phrase  for  “please  reply”.  They  are
always  written  in  third  person.  They  include  the  following.

- the  names  of  the  people  doing  the  inviting.
- the  names  of  the  people  being  invited.
- the  reason  for  invitation
- the  date,  time  and  place

B1  :  Here  is  a  set  of  invitation  cards.  Some  of  the  information  is  missing: Study
them  and  then  fill  in  the  blanks  with  the  choice  given. (A – D):

A:  at  the  Wedding  Reception.               C:  at  Napalai  Ballroom
B:  on  Thursday  October 17, 1991 D:  the  hornor  of  your  presence.

WORKSHEET  B

Mr.Suvit  and  Mrs.Pattra  Pongthai
and

Mr.Nopporn  and  Mrs.Pim  Boontong
request                          1                                 

                                2                              
of

Mr.Somchai Pongthai and Miss Nipa  Boontong
3                     , Dusit  Thani  Hotel

4                                                             
6:30 – 8:30 p.m.
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A :  R.S.V.P
B :  On  57  Sukhum  Tanee  Road,
C :  On  May  19,  1991
D :  to  celebrate  their  new  house

Sukhum  and  Meethavadee  Norwaphan
Request  the  pleasure  of  the  company  of

Mr.  And  Mrs.  Smith
1. __________________
2. __________________ at 6:00 a.m.
3. __________________

Navathanee  golf  Course
Bangapi,  Bangkok

4___________    Tel: 3771678           Dress : Sport  Shirts
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C1 :  Work  in  groups.  Read  the  situation  then  make  an  invitation  card.

Mr.  And  Mrs.  William  Andres  want  to  send  the  invitation  card  to  a  friend,  they
are  having  a  party  to  celebrate  their  10th  wedding  anniversary.  Help  them  prepare  the
invitation  card.  Use  the  card  below  make  up  your  own  information  of  date  and  place.

Worksheet  C

                                                                
cordially  invite

                                                                

to  celebrate  the  10th  wedding  anniversary

at                                                                                 

on                                                                                

at                                                                                 

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

R.S.V.P  Tel. 3903099                                             
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Lesson plan B
for Control Group

Subject  :  E 025        Time     :  100  minutes
Class     :  M 4                      School  :  Joseph   Upatham

Terminal objective:
  Students are able to give the instructions.

Enable objectives:
  Student are able to demonstrate reading and writing correctly:

1.  Finding the meaning of vocabulary correctly from the dictionary.
2.  Following and giving the instructions.
3.  Practicing the word of the expressions of sequence.

Content: Instructions.

Procedure :
1.  Motivation: Teacher lets students follow the instructions in worksheet A.
2.  Objective Statement: Teacher tells student the objectives of the lesson and informs

then they will read the information about the instruction.
3.  Back ground knowledge: Teacher gives student follow her instruction easily: Stand

up, sit down, smile, put your right hand up, Put your hand down.
4.  Presentation New Lesson: Teacher teaches the new words from the test by

matching the suitable words in English and Thai meaning. Teacher let student read
the text after that she ask the question about imperative and conjunction: first, next,
then, finally and give examples.

5.  Guiding for learning: Teacher lets students do worksheet B to complete the
instruction for withdrawing some money by the ATM.

6.  Practicing: Teacher lets students do the worksheet C to read the situation about a
busy lift and answer the question.
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7.  Giving the correct direction from learning: Teacher gives the correct answer and
explain more if students give the wrong answer.

8.  Evaluation: Teacher evaluates the students by asking the questions and checking
from the worksheet.

9.  Accuracy and transferring: Teacher lets students write students’ daily routine in
sequence.
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DISCUSS IDEAS

A.  Follow  the  instruction  below  :
      1.     Draw a diagonal line from A to C in this square.

A B

D C

     2. Write a column of these numbers in sequence.

223 49 76
8 15

Worksheet A
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Reading  the  information
Instructions

Instructions  give  us  knowledge  or  information  to  do  something  if  we  follow  the
instruction  we  can  operate  things  without  any  difficulty.  We  need  to  understand  all  the
information  given.  The  following  instructions  are  very  important  in  our  daily  life.
Instructions  or  directions  can  be  used  to  tell  someone  what  to  do.  They  are  also  used  to
tell  someone  how  to  do  some  thing.

Giving  Instruction:
Instructions  are  written  in  different  forms.  Some  are  written  in  paragraphs: some
are  explained  in  a  series,  Some  are  in  brief  explanations.  Instructions  appear  in
hand  books,  on  labels,  (on  boxes,  tins..)  in  cookbooks  even  in  your  exercise
books.  They  are  always  written  in  the  Imperative  form.

Put
Sign
Write

your  name  hear

Put  pieces  of  apple  in  the  bowl.
Cut  the  meat  in  to  a  cube – shape.
Beat  the  eggs  and  sugar  well,  mix  well  and  be  careful.

Situation  :  At  the  canteen,  Dang  is  a  new  student.  He  never  uses  a  soft  drink  machine
before.  This  is  his  first  time.

Help  Dang  read  the  instructions  how  to  use  the  soft  drink  machine.
1) Find  the  right  coin.
2) Put  it  in  the  machine.
3) Set  the  lever  at  the  drink.
4) Press  the  black  button.
5) Wait  for  a  few  minutes.
6) Lift  up  the  flap.
7) Ready  to  drink.
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B1  :  Match  the  word  in  column  A  with  the  meanings.

Column  A Column  B
1. insert  =
2. press  =
3. indicate  =
4. remove  =
5. seal  =
6. issue  =
7. เลือก  =
8. ดัน  =
9. ทํ าซ้ํ า  =
10. ทํ าใหสมบูรณ  =
(เชน  กรอกแบบฟอรมโดยเติม
ขอความลงในชองวาง)

A. repeat
B. push
C. select
D. complete
E. กด
F. สอด
G. นํ าออก
H. ปดผนึก
I. ออกให (เชน ออกใบเสร็จให)
J. แสดง

Worksheet  B
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B2  :  Complete  the  missing  words  or  phrases  appropriately
Instructions  for  using  the  ATM

WITHDRAWALS
1.                             in  the  Card  Slot.A.

2.              your  personal  code  number  by  pressing  the
number  buttons.

3. Press the CHECKING ACCOUNT WITHDRAWAL  button
if  the  withdrawal  is  to  be  made  from  that  account
or  the  green SAVINGS ACCOUNT WITHDRAWAL
button if the  withdrawal is to be made from  that
account.

B.

4.                    the  blue  WITHDRAWAL button.
5.  Press  the  number  buttons  to  indicate  the  amount

you  are  withdrawing  and  press  the  decimal  point
button  each  time  (if  you  make  a  mistake  in
indicating  the  amount, press the NUMBER
CORRECTION  button  and  repeat  step 5).

C.

6.  Press  the  OK  button  when  the  amount  is  indicated
correctly.

7.  If  you  want  your  cash  in  particular  denomination,
press  the  CHANGE  button  until  you  get  the
denomination  and  the  number  of  notes  desired.  Then
.  the  OK  button.

D.

8.                         your  card  and                your  receipt  and
the  amount  of  money  you  have  with  drawn.
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        A  busy  lift!
C  :  Read  and  decide  how  many  people  got  out  of  the  lift  on  the  seventh  floor.
        Make  notes  as  you  read  so  that  you  can  work  out  the  answer.

The  lift  arrived  at  the  first  floor  with  no-one  in  it.  When  the  doors  opened,  four
women,  two  men  and  two  children  got  in.  On  the  second  floor,  both  the  men  and  one  of
the  children  got  out  and  one  women  got  in.  On  the  third  floor,  no-one  got  out  but  three
men  got  in.  On  the  fourth  floor,  four  women  got  out.  On  the  fifth  floor,  a  man,  a
woman  and  a  child  got  out  and  two  women  and  three  children  got  in.  The  lift  didn’t
stop  at  the  sixth  floor.  When  it  reached  the  seventh  floor,  everyone  got  out.

How  many  people  got  out  on  the  seventh  floor?
                                           persons
                                           men
                                           women
                                           children

Worksheet  C

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



186

ภาคผนวก ค
ตารางกํ าหนดเนื้อหาขอสอบ
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Table  of  Test  Specification  for  Mattayom 4

Terminal
Objectives

Mode Text
type

Cog
Lev.

Test
Techniq

ue

Time 60
mins.

No.of
Iteme
(40)

Weight
100%

Scoring

Reading
1. To demonstrate

reading abilities
correctly:

1.1 To identify the
main ideas
1.2 To guess the
meaning from
context
1.3 rearrange the
events
1.4 To summarize
the main story
1.5 To express idea
and criticize about
the short story
2.  To name the title
of the passage
3. To follow  the
direction or the
advice
4. To give some
opinion about  the
song
5.  To write an
opinion from story
reading
6. To interpret the
context from the
article or tale

R

W

Passage
Short

passage

Short
story

Passage

Article

Advertise
ment

Label

Song

passage

Passage

Label/Not
ice

Passage

Conversat
ion

K,T
M,K

K
T

C

T

K

C

M,K

K,T

T,C
C

K,C

Cr.
M,K,C

C,Cr

M/C
M/C

M/C
M/C

M/C

M/C

M/C

M/C

M/C

M/C

M/C
Guided
Writing

M/C

Cloze
    Guided

writing
Guided

30

30

3
3

3
1

2

3

3

2

2

3

2
1

3

3

3

7.5
7.5

7.5
2.5

5.0

7.5

7.5

5.0

5.0

7.5

5.0
2.5

7.5

7.5

7.5

0-1
0-1

0-1
0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1
0-5

0-1

0-1

0-5
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Table  of  Test  Specification  for  Mattayom 4

Terminal
Objectives

Mode Text
type

Cog
Lev.

Test
Techniq

ue

Time
60 mins.

No.of
Iteme
(40)

Weight
100%

Scoring

Writing
7. To complete the
instruction
8. To write a
summary of the
story from chart,
diagram or picture
9. To write a
dialogue from the
situation given
10. To fill the dey
word given into
the story
11. To fill out an
apprication letter
correctly
12. To write an
opinion from story
reading

W
Lable/
Notice
Passage

Conversat
ion

Short
story

Letter

Cartoon /
Tale

T,C

C

K,C

Cr.
M,K,

C

C,Cr

M/C

Guided
Writing

M/C

Cloze
Guided

Writing
Guided

writing

30

2

1

3

3

3

2

5.0

2.5

7.5

7.5

7.5

5.0

0-1

0-5

0-1

0-1

0-5

0-5
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ภาคผนวก ง
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานและการเขียน
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Pre-Reading and Writing Test

Level : M. 4                                                                    Time: 90 mins.

Part I: Choose  the  best  answer.
1. That  woman  is  very  rich and  possesses many……………antiques.
        a. wealthy                                b. irritating
        c. valuable                                                         d. significant
2. The man  accused  of  murder  had  such ………….. in  his lawyer  that  he  was  sure
    he  would  be  judged  not  guilty.
         a. convey                                                     b.  conclude
         c. convict                                                 d.  confidence
3. The circus  has  always  been  very  popular  because it …………… both the old  and
    the young.

a. fascinates                                            b.  essential
         c. annoys                                                          d.  surprises
4.  Mathematics  is  very  important  in  the …………….. of  space  vehicle.
        a. situation                          b.  navigation
        c.  reduction                        d.  position
5. I  don't  think  we  are  on  the  right  road.  We______________someone.

   a. had  better  ask               b.  should  better  ask
   c. had  better  asked d.  have  better  ask

6.  "Do  you  think  we  should  leave  now?
"        before  the  traffic  gets  too  heavy."

a. Yes , it's  better  than  leaving
b. Yes , it's  better  to  leave
c. No , we  can  go  by  taxi
d. Of  course , we  have  an  appointment  at  the  company.
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CAUTION
Not  for  consumption

Choose the word that relates best to the underline word.
7. Vanessa  plays  the  violin  in  the  Boston  Symphony  Orchestra.  The  sound  of   this

stringed  instrument  is  very  special.
  a. The  sound b. this  stringed  instrument
  c. The  band d. The  Boston  Symphony

 Look at the signs and then choose the best answer for each item.
A.

8. If  you  see  this  sign A on  the  wall, what  should  you  do?
           a. Dry  it  first.                                       b. Avoid  leaning  on  that  wall.          

c. Call  someone  to  dry  the  paint.    d. Touch  it  to  see  if  it  is  really  wet.

B.

9. What  will  happen  to  a  person  who  does  not  follow  this  sign .?
   a.  He  will  be  very   ill b.  He  will be  arrested
   c.  He  will  not be  allowed               d.  He  will  be  very  hungry

Read the memorandum and choose the best answer for each item.

WET PAINT

MEMORANDUM
TO  :  All  staff                    DATE  :  31/5/02
FROM  :  Office  Manager      TIME  :  11.10 a.m.
SUBJECT  :             10     
       Members  of  staff  are  reminded  that  smoking  is  not
allowed in  the  office  during  working  hours.  A  smoking area
___11___   in  the  staff  canteen.
      Please  observe  the  no - smoking  rule.
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10. a.  Smoking b.  To  smoke
c.  Smoke – free               d.  No – smoking

11.        a.  will  provided b.  will  be  provide
c.  has  provided d.  has  been  provided

Read the note and then choose the best answer for each item.

12.  Is  the  weather  in  Songkhla  awful?
         a. No, it’s quite good         b. No , it's  not  warm.
         c. Yes , it's  warm.         d. Yes, it's raining and snowing all the time.
13. It  can  be  concluded  from  the  note  above  that  John _______________.

a. planned  to  visit  Songkhla.            b. came  to  Songkhla  with  his  family.
c. had  never  been  to  Songkhla before.  d. used  to  come  to  Songkhla  by  himself.

14-16 : Complete the instruction on how to use a private phone.
Step 1  …(14)……….  The  Handset.  Listen  to  the  ring tone to see if it is a continuous
     purring or  high pitched hum).
Step 2  Press  number  then  listen  for  the  paytone
Step 3  Insert  money (a 1B,5B,10B coin)
      Speak when  connected
      To continue  speaking, add …(15)...money when you hear (peep) or anytime  call.
Step 4  ……(16)……the handset.

Dear  Chai.
Thank  you  for  your  hospitality  while  I  stayed  at  your  home. I  really

miss  the  beach  and  the  warm  weather  in  Songkhla.  The  weather  here  is  awful
, raining  and  snowing  all  the  time.  I  hope  to  be  back  again  next  year.  My
family  will  also  join  me  this  time.  I'm  sure  they  will  enjoy  being  in  Songkhla
like  I  did.  I'll  write  again  soon.  Please  keep  in  touch.

Sincerely  Yours.
              Korn
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14.  a. Remove b. Move
       c. Lift d. Fix
15. a. doubled b. continual
      c. more               d. consistent
16. a. Hold on b. Replace
      c. Pick up d. Hand back
Read the extract song then answer.

Saying “ I love you “ is not the words
I want to hear from you

It’s not that I want you not to say
But if you only knew….

How easy it would be to show me how you feel
More than words is all

You have to do to make it real,
Then you wouldn’t have to say that you love me;

   I’d  already  know

17. “It’s not that I want you not to say…”  this expression means …………. .
       a. I really want you to say that b. I really don’t want you to say that
       c. I don’t really want you to know that             d. I really want you not to say that
18. What  is  sally  important  for  the  singer?
       a. words b. action
       c. money d. song
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Read the passages given below and then choose the best answer for each item.
Most   people  are  aware  that hand signs  are  the  most  common  forms of  cross

cultural  communication, but  they  don't  realize  that  the  language  of  hand signs  can  cause
just  as  much  misunderstanding  as  the  spoken  words.  They   do  not  think  of  how  to  avoid
such problems, either.  For   example, as  in  Canada, the  thumb - and - forefinger - in - a - circle
hand signs  means  "good", "excellent"  and  "approval"  in  America, but  it  has  an  insulting
meaning  in  France  and  Belgium, where it means  "You  are worth  zero."  In  Italy  it  means
"asshole",  while  in  Greece  and  Turkey  it  is  an  insulting  or  vulgar  sexual  invitation.

19. To  avoid  problems  caused  by  hand signs , what  should  you  do?
a. Use  only  written  language.
b. Learn  how  and  where  to  use  them.
c. Do  not  use  a hand signs while  speaking.
d. Use hand signs only  in  your  own  country.

20. If  there  were  another  paragraph, what  would  it  probably  say?
a. Why  a hand signs has  many meanings
b. The  meanings  of  other  body  languages
c. The  meanings  of  some hand signs in  Asia
d. How  to  avoid  the  problems  caused  by hand signs
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Read  the  story  and  choose  the  correct  answer.
    Passage  A.

MY  ITALY
By  Ted  Diamond

            Pisa  was  one  of  the  first  cities  I  visited  in  Italy.  That  is  one  reason  why  it  is  one
of  my  favorite  Italian  cities.  But I was in love with Pisa even before I saw it.

You  see,  I used  to  dream  about  it  when  I  was  a  boy.  I  read  about  the  famous
building  called  he  Leaning  Tower  of  Pisa.  But  when  I  read  the  word  Pisa, I was thinking
of Pizza. I  thought  this  tower  was  a  place  to  buy  pizza.“ It  must be the best pizza in the
world,” I thought.” If it’s so famous it must really be  delicious.”

Many  years  later  I  finally  saw  the  Leaning  Tower.  I  knew  then  that  it  was  Pisa
and  not  pizza, but  there  was  still  something  special  about  it  for  me.  The  tower  got  its
name  because  it  really  does  lean  to  one  side.  Some  people  want  to  try  to  fix  it. They are
afraid it may fall over and they do not like the way it looks.

I  do  not  think  it’s  a  good  idea  to  try  to  fix  it.  The  tower  probably  will  not  fall
down.  It  is  600  years  old.  Why  should  anything  happen  now?  And, if  you  ask  me,  I  like
the  way  it  looks.  I  like  the  way  it  leans  over  the  city.  To  me  it  is  a  very human  kind  of
leaning. “ Nothing  is  perfect,”  It  seems  to  say.

And  who  cares?  Why  do  people  want  things to  be  perfect?  Why  should  the tower
stand up straight? Imperfect things may be more interesting. Let’s take the  tower in  Pisa.  Why
is  it so famous?  People  come from all over  the  world  to see it.

I  am  one  of  those  people.  After  my  first  visit, I  returned  many  times,  and  every
time,  I  liked  it  just  as  much.  Pisa  still  makes  me  think  of  pizza, but  that  is  not  Why  I
like  the  city  and  it  tower.  They  are  special  for  me  in  the  same  way  that  Italy  is  special.

Many  Americans  tell  me that  Italy  has  a  lot  of  problems;  the  trains  are  never  on
time,  the  telephones  do  not  always work,  the  streets  are  not  always  clean.  Things  are  not
perfect  at  all.  “Why  don’t  the  Italians  fix  all  them?”  they  ask.  But  that  is  what  I  like
about  Italy.  It  is  old  and  imperfect  and  very  human.
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21. This  passage  is  about……………
a.  Ted  Diamond. b.  Italy’s  problems.
c.  how  the  leaning  tower  of  Pisa  got  its  name.               d.   Why  Ted  likes  Pisa.

22. This  passage  was  written  by………………………………..
a.  a  writer.                                          b.  Ted  Diamond.
c.  an  Italian.                            d.  Sam  Diamond.

23. This  writer  used  to  think  Pisa ……………………………………..
a.  was  is  Spain                             b.  wasn’t  very  famous.
c.  was not  the  same  as  pizza.                            d.  was the  same  as  pizza.

24. The  famous  tower  in  Pisa ………………………………………..
a.  really  does  lean.                                          b.  really  is  straight.
c.  will  fall  down                            d.  doesn’t  really  lean.

25. The  Leaning  Tower  of  Pisa is …………………………………
a.  modern.                            b.  falling  down.
c.  600  years  old.                            d.  60  years  old.

26. This  writer……………………………..
a.  doesn’t  like  the  way  the  tower looks.               b. likes the way the tower looks.
c.  thinks  it’s  the  most  beautiful  tower  in  Italy. d.  doesn’t  like  towers.

27. This  writer  thinks  the  tower  is interesting  because………………….
a.  it’s  old                           b.  it’s  perfect.
c.  it  sells  pizza.                           d.  it’s  imperfect.

28. Many  Americans  say  that …………
      a.  Italy  is  perfect b.  Italians are good at fixing  things.

c.  Italy  has  many  problems. d.  the  trains  are  usually  on  time  in  Italy.
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Passage   B.
CAN  FISH  REALLY  FLY?

Travelers  on  ocean  liners  love  to  watch  flying  fish. The  fish  leap  gracefully  out  of
the  water  and  skim  the  surface  of  the  sea  like  skipping  stones.

Sometimes  the  fish  shoot  into  the  air  at  speeds  of  up  to  thirty  or  forty  miles  per
hour.  They  may  stay  in  the  air  for  thirteen  seconds  or  longer  and  travel  as  much  as  three
hundred  yards  at  a  time.  Sometimes  they  fly  so  high  they  land  right  on  the  deck  of  the
ship.

Although  they  look  almost  like  birds  in flight,  they  really  fly  in  a  novel  way.  Most
birds  flap  their  wings  to  stay  in  the  air.  Flying  fish  have  fins  that  look  like  wings,  but
they  keep  their  fins  stiff  when  they  fly.  Because  their  bodies  move  so  rapidly  from  side  to
side,  you  may  think  you  see  their  “wings”  flapping.  But  what  the  fish  are  really  doing  is
just  gliding  through  the  air  as  flying  squirrels  do.

These  remarkable  fish  have  powerful  tails  that  work  like  outboard  motors  to  help
them  take  off.  The  fish  use  the  wind’s  direction  and  force  as  they  glide.

When  flying  fish  want to  fly  upward  or  to  slow  down,  they  turn  their  fins  against
the wind.  If  the  wind  stops  blowing  and  they  fall,  they  simply  push  off again  from  the
water with  a powerful  swish  of  their  tails and  up  they  go!  If  a  strong  gust  of  wind  upsets
them, they tailspin  into  the  water.

29. This story tell us…………………………
        a.  how to catch  a  flying b.  where  to find  flying  fish.
        c.  how fish  fly. d.  what  kinds  of  fish  fly.
30. Flying  fish ………………………………
         a.  leap  gracefully  out  of  the  water b.  are  quite  tasty.
         c.  flap  their  fins  in  order  to  fly               d.  fly  mostly  underwater.
31.  As  used  in  this  passage , novel  means  ………………………………
        a.  unusual. b.  unbalanced.
        c.  graceful.              d.  careless.
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32-35 : Read the extract from dictionary then answer

(Longman Dictionary of Contemporary English Second Edition, p.812)

32. “Sure and certain have the same meaning.” Is this correct?
      a. True b. False
      c. Ignore d. Don’t mention it
 33. “It is sure that the project will be supported.” Is this correct?
      a. True b. False
      c. Ignore d. Don’t mention it
34. “Sure and certainly mean ‘yes’” Is  this correct?
      a. True b. False
      c. Ignore d. Don’t mention it
35. “Sure is more common to answer this  question, ‘Can you help me carry this?” Is this
      correct?
      a. True b. False
      c. Ignore d. Don’t mention it

USAGE NOTE  sure, certain, and certainly

Sure and certain mean the same thing. However, certain is
more formal than sure. Certain can be used  in  the  phrase  “It
is certain that”.  It is not certain that the plans will be approved.
DON’T SAY “It is sure that.” You can use both sure and
certainly to answer a question with a definite “yes.” However,
sure is much more common “Can you help me carry this?”
“Sure.” Only use certainly in a formal situation.
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36-40 Complete  the  following  situation  appropriately.

At  the  office
Pairote, the  operator,  goes  to  see  Mr.Uthorn, the  manager, to  ask  for  a  favor.

Pairote      :              (36)                    
Mr.Uthorn  : Well, it would be rather  inconvenient. Is it  something important?
Pairote       :              (37)                    
Mr.Uthorn   :              (38)                    
Pairote        : I want to get a good seat  for   the  football match this evening. 

                (39)                   
 Mr.Uthorn   : I’m  sorry  but  I’can’t  possibly  allow  you  to  earlier  than  other

  people  unless you’re ill. It  wouldn,t be fair.
 Pairote  feels  upset   then  walk  out  silently.
Ten minutes later, Pairote meets the manager again
Pairote        : Excuse me, sir. I wonder if  I could go home early today,   (40)       
Mr.Uthorn  : If you are really ill, I will  allow  you to leave early today.
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36. a. Can  I help  you  sir?
b. Can  you  help  me  sir?

      c. Can  I  have  permission  to  leave  the  office  early today, sir?
      d. Will  I  have  a  day  off  tomorrow, sir?
37. a. No  matter               b. Not  at  all
      c. Yes, it’s  not  important. d. Yes, it  is  important.
38. a. Do  you  mind  if  I  ask  what it is?
      b. I  think  I  will  go  out  soon.
      c. Do you mind I’m go there with you?
      d. But I have the important            appointment with the director.
39. a. May I leave at half past three to  get there in plenty of time?
      b. I want to get a good seat for the  football match this evening?
      c. My  I  work  overtime  today?
      d. a  and  b  are  correct.
40. a. I have suddenly begun to feel ill?
      b. I have suddenly contacted the customer?
      c. I  have  bought the ticket for the football match his evening?
      d. I have already worked in this evening.

Part II : Write  about  holidays
You  are  going  to  write  two  paragraph  each  of  about  50  words  saying  what  you

like  and  dislike  about  long  holidays. First  make  two  lists  under  the  headings  below. Write
four  or  five  thing  on  each  list.
Think  about : relationships  with  your  friends  and  Family / filling  your  free  time / money
you  have  to  spend / traveling / extra  lessons  the  advantages  or  disadvantages  about
holidays.
( write in the prepared form page 10 )

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



201

Name ...............................................................………….... Class .............………….....................

Part II : Write  about  holidays

What  I  like  about  long  holidays.(5 points)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

What  I  like  dislike  about  long  holidays. (5 points)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอบโดยกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ตอการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร

ค ําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 4 ตอนดวยกัน คือ

ตอนท่ี 1 ดานเนื้อหา จํ านวน 3 ขอ
ตอนท่ี 2 กิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร จํ านวน 8 ขอ
ตอนท่ี 3 ส่ือและอุปกรณการสอน จํ านวน 3 ขอ
ตอนท่ี 4 ประโยชนและการนํ าไปใช จํ านวน 4 ขอ

2. คะแนนของแบบสอบถามจะแบงออกเปนดังนี้
เห็นดวยมากท่ีสุด               =   5
เห็นดวยมาก =   4
เห็นดวยปานกลาง               =   3
เห็นดวยนอย =   2
เห็นดวยนอยท่ีสุด               =   1

3. โปรดใสเครื่องหมาย ü ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนตามความเปนจริง

ขอความ เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

ดานเนื้อหา
1. เนือ้หานาสนใจ ทันสมัยและ
เหมาะสม
2. ระดับของเนื้อหามีความ
เหมาะสมกับความสามารถทาง
ภาษาของนักเรียน

4. หากมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาเขียนลงไปในทายแบบสอบถาม
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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แบบสอบถามความคิดเห็น

ขอความ

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
นอย

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด

ดานเนื้อหา
1.เนื้อหานาสนใจ ทันสมัยและเหมาะสมกับ
ความตองการของนักเรียน
2.ระดับภาษาของเนื้อหาเหมาะสมกับความ
สามารถทางภาษาของนักเรียน
3.เนื้อหาชวยสรางเสริมประสบการณท้ังดาน
ความรูและการใชภาษาอังกฤษ
ดานกิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร
4.กจิกรรมมีรูปแบบท่ีหลากหลายนาสนใจ
5.นกัเรยีนมีระยะเวลาในการทํ ากิจกรรมท่ีเหมาะ
สม
6.กจิกรรมกอนการอาน-เขยีนชวยกระตุนใหนัก
เรยีนอยากทํ ากิจกรรมอ่ืนตอไป
7.กจิกรรมระหวางอาน-เขยีนชวยใหนักเรียนเขา
ใจเนื้อหาของบทเรียนมากขึ้น
8.กจิกรรมหลังการอานใหโอกาสนักเรียนปฏิบัติ
และแสดงความคิดเห็นของ  ตนเอง
9.นกัเรียนสามารถใชทักษะการอานและการ
เขยีนเพ่ือการส่ือสารในขณะปฏิบัติกิจกรรมเชน
กจิกรรมคู กิจกรรมกลุม และกิจกรรมท้ังช้ันเรียน
10.กจิกรรมไดเปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทและ
มีสวนรวมในการทํ างานเปนกลุม
11.นกัเรยีนมีความกระตือรือรนในการอาน การ
เขยีนและการทํ ากิจกรรมรวมกัน
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ขอความ

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง

เห็น
ดวย
มาก

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
นอย

 เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด

ดานส่ือและอุปกรณที่ใชในกิจกรรม
12.ส่ือและอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมมีความเหมาะ
สมและชวยสงเสริมการเรียนใหมีประสิทธิภาพ
มากขี้น
13.ส่ือและอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมทํ าใหเขาใจ
บทเรียนไดงายขึ้น
14.ส่ือและอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมมีความเหมาะ
สมและตรงกับเนื้อหาใน     บทเรียน
ประโยชนและการน ําไปใช
15.กจิกรรมการเรียนรูทํ าใหเกิดความสัมพันธอัน
ดใีนช้ันเรียนและระหวางผูเรียนดวยกัน
16.กจิกรรมการเรียนรูทํ าใหเกิดความรูและมี
ความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น
17.กจิกรรมการเรียนรูทํ าใหการเรียนภาษา
อังกฤษนาสนใจ  เขาใจงายขึ้นและมีทัศนคติท่ีดี
ตอการเรียน
18.นกัเรยีนไดเพ่ิมพูนทักษะและความรูในการ
อานและการเขียนเพ่ือสามารถน ําไปประยุกตใช
ในชีวิตจริงได

ขอเสนอแนะ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ฉ  หนังสือขออนุญาตและหนังสือเชิญตาง ๆ
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