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The purposes of this research were to compare the English grammar learning achievement
of Mathayomsuksa one students using communicative activities and to survey students’ opinions toward
studying English grammar using communicative activities.

Subjects of the study were randomly selected from 150 Mathayom one students taking
English 5 (En 011) at the Secondary Demonstration School of Rajabhat Institute Suansunandha of
the academic year 2003. The subjects were taught English grammar using communicative activities
for twenty periods.

The instruments used for gathering data were; 1) nine lesson plans focused on teaching
grammar by using communicative activities, a questionnaire used for asking students’ opinions toward
studying English using communicative activities.

The t-test dependent was used to compare the scores on English achievement  focused on
grammar before and after the experiment.  Mean and standard deviation of the scores on the questionnaire
were used to report the student’s opinions toward studying English grammar using communicative
activities.

1. The score on English grammar achievement of the posttest was significantly higher than
that of the pretest at the 0.05 level.

2. The subject had highly positive opinions toward studying English grammar using
communicative activities.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาเปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญของมนุษยเพ่ือแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด และ

อธบิายความรู ขอเทจ็จริงตาง ๆ อาจกลาวไดวา ภาษาเปนหัวใจของการสือ่สาร (สวุรรณา
ตัง้ฑฒีะรกัษ  2543 : 1) ในทํานองเดียวกับ สรรเสริญ สุวรรณประเทศ (2543 : บทนํา) ไดกลาว
วาภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑที่ตองอาศัยการจดจําเพื่อนําไปใชกับการพูด หากไมมีกฎเกณฑ
หรือไวยากรณ  การสื่อสารก็ยอมไมบรรลุผล เพราะตางฝายตางก็ไมสามารถเขาใจสารที่อีกฝาย
ตองการสื่อไดอยางถองแท ดังที่ ดิเรกชัย มหัธนะสิน (2517 : 2-3) กลาวถึงความเกี่ยวของของ
ภาษาและไวยากรณวา ไวยากรณเปรียบเสมือนเปนเครื่องกําหนดระหวางบุคคลชาติหน่ึง ภาษา
หน่ึง ในการใชภาษาใหเปนแบบอยางเดียวกัน ไวยากรณมีความจําเปนในการสื่อความหมาย
หรือการสื่อสารของแตละภาษายอมอยูในลักษณะของรูปประโยคหรือถอยคําที่ยังคงอยูภายใต
ระบบ กฎเกณฑทางภาษา การเรียนรูไวยากรณจึงมีความสําคัญ เพ่ือใหการสื่อความหมาย
ทางไวยากรณคลองแคลวและถูกตอง    วิจินตน  ภาณุพงศ (2534 : 5) กลาวถึงเรื่องการใช
ภาษาวาหากมีความรูทางดานภาษาไมเพียงพอ   อาจใชภาษาไมไดผลดี การใชภาษาที่ดีควรมี
การฝกฝนใหเหมาะสมกับสถานการณ ดังเชน ธีรวิทย ภิญโญณัฐกานต (2543 : บทนํา)
ไดกลาววาทุกภาษามีกฎเกณฑ แตไมมีภาษาใด ที่ไมมีหลักเกณฑหรือไวยากรณ ซ่ึงการใช
ภาษาใหเกิดความหมายทั้งการใชคํามารวมกันเปนกลุมคํา  เปนวลี เปนประโยคที่เปลงออกมา
เปนภาษาพูด ตองใหถูกระบบของภาษาหรือไวยากรณ เพ่ือใหเกิดความหมายที่เกี่ยวของกัน
ทั้งน้ีควรคํานึงถึงความเหมาะสม  ของภาษาและสถานการณ

อาจกลาวไดวาไวยากรณคือรากฐานของภาษา การเรียนภาษาจะบรรลุผลสําเร็จหรือ
ไมขึ้นอยูกับการมีรากฐานที่ม่ันคง บุคคลที่เขาใจกฎเกณฑไวยากรณมักเปนผูที่มีพ้ืนฐานทาง
ภาษา และสามารถใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม ปจจุบันไวยากรณมีความสําคัญและควรใชให
ถูกตอง ดังที่อบรม  สินภิบาล (2542 : บทนํา) กลาววาในการสมัครงานตาง ๆ ตองการผูที่รู
ภาษาอังกฤษดี และในการเขียน จําเปนตองเขียนใหถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา เพราะ
การเขียนมีหลายประเภทเชน  บทรอยแกว บทรอยกรอง หรือการแสดงความคดิเห็น หากเพิม่ลลีา
ความหลากหลายในการเขยีน บทความหรือถอยคํา ยอมเกิดผลใหคนอ่ืนชื่นชม ซ่ึงการรูวิธีใช
ภาษาอังกฤษมีสวนชวยไดมาก นอกจากนี้ นววรรณ  พันธเุมธา (2527 : 245) กลาววาไวยากรณ

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



2

ชวยใหผูสงสารหรอืผูพูดไดใชถอยคาํทีเ่หมาะสมกับเจตนาของผูสงสาร เหมาะกับความรูของผูรับ
สารหรือผูฟง

การเรียนไวยากรณในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เปน
วิชาบังคับในหลักสูตรตั้งแตปพุทธศักราช 2503 จนถึงปจจุบัน นับวาคนไทยมีความเกี่ยวของ
กับภาษาอังกฤษมาเปนเวลานาน  ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่จัด
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง รองจากภาษาไทย แตผลการเรียนภาษา
อังกฤษของนักเรียนไทยทุกระดับ ยังไมอยูในมาตรฐานที่พึงพอใจ หมายความวานักเรียน
มีปญหาทางไวยากรณภาษาอังกฤษ ดังที่ บุษราภรณ ทับทิมงาม (2542 : 22 - 24) ไดกลาวถึง
ปญหาทางการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษวาในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีโครงสรางที่
ตางกัน เชน ภาษาไทย เขียนวา เสือกินคน  ภาษาอังกฤษเขียน Tigers eat men. โครงสราง
เปนแบบประธาน + กริยา + กรรม เชนเดียวกัน นักเรียนจะเรียนโครงสรางนี้ไดโดยงาย ถา
โครงสราง เชน “What do you see?” นักเรียนไทยจะทําไมคอยได เพราะตางกันในภาษาไทย
“คุณเห็นอะไร ?”  ซ่ึง พัฒน นอยแสงศรี (2522 : 231) กลาวถึงความยากและความสลับซับซอน
ของภาษาอังกฤษวาเปนภาษาที่ยากภาษาหนึ่งสําหรับคนไทย  เม่ือกลาวถึงไวยากรณแลว
นักเรียนไทยจะไมอยากเรียน เพราะยุงยากมาก อาจเปนเพราะระบบเสียงและระบบไวยากรณ
ไมเหมือนกับภาษาไทย อีกทั้งเปนภาษาคนละตระกูล หากเราเรียนภาษาในตระกูลเดียวกันกับ
ภาษาแมแลวความยุงยากจะลดลงมาก  นอกจากนั้น  จรูญ  วงสายัณห (2514 : 85) กลาววา
คําไทยและคําอังกฤษไมสามารถ ใหความหมายที่ตรงกันไดในบางคํา ซ่ึงการสรางคําในภาษา
ไทย สรางไดโดยนําคําโดดหลายคํามารวมกัน สวนการสรางคําในภาษาอังกฤษ มีวิธีคิดและอยู
ในเชิงสังเคราะหที่แสดงออกดวยวิธีพูดหรือเขียน ที่ตองทําการปฏิรูปและใชเวลาในการฝกฝน
ทาํใหนักเรยีนไทยไมชอบวธิคีดิทีเ่ปนเชงิสงัเคราะห จากขอสงัเกตของ สไุร พงษทองเจรญิ (2520 :
1) กลาววานักเรียนไทยทุกคนที่เรียน ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา  จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
มีชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะคือ ฟง พูด อาน เขียน นอยมาก ไมพอเพียงกับ
ระดับชั้น จากงานวิจัยของสุพัฒน  สุกมลสันต (2534 : 87) ไดทําการศึกษาเชิงอภิวิเคราะห
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย พบวาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  อยูในระดบัที่ต่ํากวาเกณฑ

นักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ จะพบวา
การเรียนภาษาที่หน่ึงและภาษาที่สองนั้นแตกตางกัน การเรียนภาษาที่หน่ึงเปนการเรียนรู
แบบธรรมชาติ ในขณะที่การเรียนภาษาที่สองเปนการเรียนรูโดยการสอน  ทําใหบางครั้ง
ไมสามารถแยกไดวา การเรียนภาษาที่สอง จะใชวิธีการเดียวกับการเรียนภาษาที่หน่ึงหรือไม
และในดานขอแตกตางอ่ืน ๆ เชน เวลา ความรับผิดชอบของครู เน้ือหาวิชา กิจกรรมตาง ๆ
เปนตน ดานพัฒนาการของประโยคตาง ๆ สําหรับผูเรียนภาษาที่สอง จะตองใชภาษาใหถูกตอง
ตามไวยากรณตั้งแตเริ่มตนเรียน  ดังน้ันผูเรียนตองเรียนรูกฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือใชผลิตภาษา
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ทีละกฎและมีการเพิ่มไปเรื่อย ๆ อีกทั้งนักเรียนไทยไดเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะในหองเรียน
และไมไดใชภาษาอังกฤษตลอดเวลา นักเรียนมีโอกาสใชภาษาถิ่นในการสื่อสารกันมากกวา
การใชภาษาอังกฤษที่มีเฉพาะในการสอนที่โรงเรียน ทั้งน้ี สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงเดือน
แสงชัย (2533 : 2-3) กลาววา นักเรียนไทยมีโอกาสใชภาษาอังกฤษเฉพาะในชั่วโมงเรียน
เทานั้น โดยเฉลี่ยใชเวลาเพียงวันละ 1 ชั่วโมง และหองเรียนใดที่บรรจุนักเรียนหองละ 40-50 คน
นักเรียนจะไดฝกพูดภาษาอังกฤษเฉพาะกับบางคนเทานั้น   ยิ่งหากนักเรียนที่ไมสนใจเรียน
ในหองเรียน ก็อาจไมเคยพูดภาษาอังกฤษและเมื่ออยูนอกหองเรียนนักเรียนไทยมีโอกาสใน
การใชภาษาไทยตลอดเวลา ไมจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพราะใชภาษาไทย
สื่อสารกับเพ่ือน สามารถเขาใจตรงกัน จึงไมเห็นความสําคัญและไมไดฝกฝนการใชภาษา
อังกฤษ ในชีวิตประจําวัน นักเรียนจะเรียนไดผลเพียงใด บุคคลที่มีบทบาทในการเรียนการสอน
คือตัวครู ผูเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหการเรียนการสอนไปถึงจุดมุงหมายตามหลักสตูร
สอดคลองกับแนวคิดของวอรด (Ward 1994 : 97) ที่มีขอเสนอวาปจจัยในการสอนภาษาที่
สําคัญคือครูที่มีประสบการณทางการสอนภาษาอังกฤษหลายป เพราะครูเหลานั้นจะมี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไดดีกวาครูที่มีประสบการณทางการสอนนอย
เพราะกิจกรรมที่จัดขึ้นจะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารไดตามศักยภาพ และ
ความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมทรัพย อภิชาติบุตร (2541 : 14) พบวา  มีครู
จํานวนไมนอยที่ขาดความกระตือรือรนในการทําตนเปนคนใฝรู ไมพัฒนาตนเองและไมคิดที่จะ
สนใจหลักสูตร วิธีสอนที่ตนรับผิดชอบอยู  นอกจากนี้ อเฮลลลาลล (Ahellal 1993 : 4) กลาววา
สาเหตุหน่ึงอยูที่ครูปฏิเสธการสอนดวยวิธีใหม ๆ และจากงานวิจัยของนิรมล คงอินทร (2532 :
95) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับพฤติกรรมในการสอนและการเรียนภาษา
อังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา บทบาทของครูไมเหมาะสมกับการสอนภาษาเพื่อสื่อ
ความหมาย ในการอธิบายกิจกรรมหรือขณะนักเรียนทํากิจกรรมครูไมไดใหความชวยเหลือตาม
กลุมตาง ๆ ครูทิ้งหองเรียน ปลอยใหเด็กทํากิจกรรมเอง สวนการเสนอเนื้อหาภาษาใหม ครูใช
วิธีเขียน บทสนทนาบนกระดานดํา การฝกฟงพูดทางภาษาอังกฤษ จึงกลายเปนการอานและ
ทองจํา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศิริพร  ฉันทานนท (2533 : 116) ที่กลาววา ครูสอนภาษา
อังกฤษไมนิยมสอนภาษาตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร เพราะครูยังคงใชพฤติกรรมแบบเกา
คือวิธีการสอนแบบบรรยาย โดยครูเปนผูพูดมากกวานักเรียนและยังเนนสอนในเนื้อหาโครง
สรางทางไวยากรณ นอกจากนี้ อุทัย  ภิรมยร่ืน และ เพ็ญศรี รังสิยากูล (2522 : 40 - 41)
กลาววา ภาษาเปนเรื่องของการฝกฝนเพื่อใหเกิดความชํานาญ  แตโรงเรียนไทยไมนิยมสอน
ใหเด็กทองประโยคตาง ๆ ในภาษาอังกฤษ  ขาดการสงเสริมใหรูจักใชความคิดของตนใน
การแตงประโยคจึงทําใหการเรียนการสอนอยูที่การแปล สวนโรงเรียนที่มีชาวตางประเทศสอน
จะมีการสอนแบบทองจําแบบกระสวนประโยคตาง ๆ ทําใหมีความสามารถในการแตงประโยค
ได เม่ือรูคําศัพทใหมๆ เพ่ิมขึ้น สามารถดัดแปลงโครงสรางของประโยคใหเขากับสถานการณ
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ใหมได ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน
สวนปญหาดานหลักสูตรและวิธีสอน นักการศึกษาหลายทานใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับความไมประสบผลสําเร็จของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวา การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในทุกระดับของประเทศไทยยังคงยึดครูเปนศูนยกลาง โดยครูมีบทบาทสําคัญ
แทนที่จะเปนผูเรียน ทั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีโรจน  กุลธํารง (2529 : 19) ที่พบวา
การเรียนการสอนยังใหความสนใจกับผูเรียนนอยเกินไป นอกจากนี้ แนวคิดของ  สุพล  วังสินธ
(2541: 37) กลาววา ครูสวนใหญ ยังคงใชกลวธิสีอนโดยใหผูเรียนจดสิง่ทีค่รสูัง่และฟงทีค่รพููด
ซ่ึงสอดคลองกบัแนวคดิของ จิราภรณ  ศริิทว ี(2541 : 37) ที่กลาวไววา การเรียนการสอน
ในปจจุบันมุงเนนการทองจําเพื่อการสอบมากกวามุงใหผูเรียนคดิ วเิคราะหและแสวงหาความรู
ดวยตนเอง ซึง่กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2539 : 10) ไดใหแนวคิดไววา หลักสูตรภาษา
อังกฤษมุงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน เปนศูนยกลาง หลักสูตรควรเปดกวางให
ครูผูสอนไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ เจือจันทร  จงสถิตยอยู  (2541 : 5) ไดกลาววา ครูที่ดีควรมีวิธีการถายทอดดาน
เน้ือหาที่เหมาะสมกับผูเรียนไมใชเพียงสอนตามเนื้อหาที่ใหจบตามตารางเวลา นอกจากนี้
โอลดรอยด (Oldroyd 1995 : 4-5) กลาววาการปฏิรูปไมจําเปนตองสรางหลักสูตรใหม แตครู
ตองมีเปาหมายที่ชัดเจนและพยายามสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ อภิชาติ  ภูวนาถศรัณญา (2539 : 15) ที่กลาววา การจัดการเรียนการสอนควร
เนนที่กระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและฝกปฏิบัติ ครูควรมีวธิกีาร
เรียนการสอนใหเหมาะสมกบัความสามารถของผูเรยีนดวยซึง่สอดคลองกบั  ชยัวฒัน วรรณพงษ
(2541 : 8) ที่กลาววา ครูควรผลักดันใหผูเรียนไดรวมคิด รวมวางแผนการเรียน  ไมเนนสอน
เฉพาะเนื้อหาแตใชวิธีการที่ใหไดมาของเนื้อหา มุงสรางประสบการณหรือองคความรูใหม
แกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งดานวิชาการและดานทักษะดวย

ครเูปนผูมีบทบาทสาํคญัทีจ่ะทาํใหการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ และบรรลุ
จุดมุงหมายของหลกัสตูร หลกัสตูรภาษาองักฤษดานจดุมุงหมายไดเปลีย่นแปลงไป กระบวนการ
เรยีนการสอนตองใหสอดคลองกบัหลกัสตูรในปจจุบนัทีเ่นนความสามารถทางภาษาในการสือ่สาร
ซ่ึงไดมีการนาํแนวการสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร ทีมุ่งเนนการเรยีนรูภาษาจากการฝกใชภาษา
ในลกัษณะของการสือ่สารอยางมคีวามหมายทีเ่ปดโอกาสใหผูเรยีนไดใชภาษาเพือ่การสือ่สารใน
ลกัษณะทีใ่กลเคยีงกบัชวีติจรงิ ซ่ึงตางจากการสอนแบบเดมิทีเ่นนการใชภาษาใหถกูหลกัไวยากรณ
และรูปแบบ ทีผู่เรยีนอาจไมสามารถนาํกฎภาษาองักฤษไปใชในชวีติจรงิได อันเปนสาเหตทุีท่าํให
นักเรยีนไทยไมมีความพรอมทัง้ดานไวยากรณ และไมมีความสามารถในการใชภาษาองักฤษเพือ่
การสือ่สารอยางมีประสทิธภิาพ    ดังทีล่ชีและสวอรวคิ (Leech and Svartvik 1975 : 11) กลาววา
นักเรยีนทีเ่รยีนไวยากรณภาษาองักฤษมาหลายปแลว แตยงัไมสามารถใชไวยากรณในการสือ่สาร
ไดอยางมีประสทิธภิาพอาจเปนเพราะ  นักเรยีนเกิดความรูสกึเหนือ่ยลาในการเรยีนไวยากรณทีเ่นน
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เฉพาะรปูแบบมาใช อยางไรกต็ามในระยะตอมาไดมีผูทาํการวจัิยสรปุผลการวจัิยและเสนอแนะแนว
ทางการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารไววา ผูเรยีนยงัขาดความมัน่ใจในการพดูเพือ่สือ่
ความหมาย ทัง้นีเ้พราะขาดความรูทางดานไวยากรณ จึงไมสามารถสือ่สารไดดีเทาทีค่วร   อยางไร
กต็าม อุไรวรรณ   ศฤงคารนันท  (2527 : 96) ไดแสดงความเหน็จากผลการวจัิยไววา แนวการสอน
เพ่ือการสือ่สารไมเนนทีก่ฎเกณฑทางไวยากรณ จึงทาํใหนักเรยีน  มีความรูไมแมนยาํ เชนเดียวกบั
นฤมล กลัน่เจรญิ (2530 : 49) ไดใหความเหน็สอดคลองกนัวาการใหผูเรยีนไดทาํกจิกรรมการเรยีน
การสอนภาษาองักฤษทีใ่ชในการสือ่สาร ครผููสอนจะตองมีความแนใจวานกัเรยีนมีความรูเรือ่ง
กฎเกณฑไวยากรณและโครงสรางของประโยคทีเ่ขาจะนําไปใชในการทาํกจิกรรมไดดีเพียงพอ
เพ่ือปองกนัความลมเหลวในการสือ่สาร อันจะทาํใหผูเรยีนรูสกึเบือ่หนาย และเกดิเจตคตทิีไ่มดี
ตอการเรยีน และพบวาผูเรยีนพยายามทีจ่ะทาํความเขาใจและใชภาษาในการสือ่สารในระดบัที่
สงูขึน้ แตไมสามารถทาํเชนนัน้ได  เน่ืองจากความรูทางดานระบบไวยากรณอังกฤษและวธิใีชมี
ไมเพียงพอ  ดังทีดิ่คกนิส และวดูส (Dickins and Woods 1988 : 623-624) ไดกลาวถงึปญหาทีเ่กดิ
ขึน้กบันักเรยีนบางคนวา ตองการทีจ่ะสือ่สารดวยภาษาองักฤษในระดบัทีส่งูขึน้ แตความสามารถใน
การใชภาษาอยูในระดบัต่าํ ปญหาทีเ่กดิขึน้มีสาเหตมุาจากการใชไวยากรณ นักเรยีนไมสามารถใช
โครงสรางและรปูแบบไวยากรณในการสือ่ขอความตามทีต่องการไดอยางมปีระสทิธภิาพ

การพฒันาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารนัน้ไมใชมีเพียงทกัษะในการใชภาษาเทานัน้
แตควรจะรวมถงึการปรับปรงุความสามารถทางดานไวยากรณดวย ไดมีการนาํไวยากรณเพ่ือการ
สือ่สารมาใชในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ เพ่ือใหนักเรยีนสามารถนาํไปใชในการสือ่สารได
อยางเหมาะสมทัง้ดานโครงสรางภาษา ความหมาย และการใชภาษาในบรบิททีเ่ปนจรงิ โดยคาํนงึ
ถงึองคประกอบทางดานสถานการณ วฒันธรรม และสังคมดานการสือ่สารดวย เชนเดียวกบัคาเนล
และ สเวน (Canale and Swain 1988 : 68) ไดพบวาประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกจะเพิ่มมาก
ขึ้นเม่ือภาษาทีใ่ชในการฝกเกีย่วของกับการติดตอสื่อสาร ตั้งแตจุดเริ่มตนของการสอนภาษาควร
จะสอนเรื่องไวยากรณในบรบิทของการสือ่สารทีมี่ความหมาย ทัง้คาเนล และสเวน (Canale and
Swain 1988 : 72) เห็นดวยวา ควรใชการตดิตอสือ่สารทีมี่ความหมายเปนเครือ่งมือในการทาํให
การเรยีนรูเรือ่งไวยากรณงายขึน้ ตัง้แตเริม่เรยีน  แตการสือ่สารทีมี่ความหมายนัน้ไมสามารถเกดิ
ขึน้ได ถาปราศจากความรูในเรือ่งไวยากรณ  ในการสอนไวยากรณควรจะเนนในเรือ่งของความ
หมาย และวธิหีน่ึงทีจ่ะชวยทาํใหงายขึน้ หรือเปนตวัชวยเรงปฏสิมัพันธระหวางความหมายและ
ไวยากรณ กค็อืพยายามจดัใหการเรยีนไวยากรณตรงกบัความตองการในการสือ่สารของผูเรยีน
สวนซาวยิอง (Savignon 1991 : 268-269) มีความเห็นสอดคลองในความคดิทีว่าครไูมควรละเลย
ในการสอนไวยากรณ แตแทนทีจ่ะฝกดานโครงสรางของภาษาตามแบบเกาควรเปลีย่นเปนการสอน
ใหผูเรยีนไดใชภาษาของตนเอง เนนทีค่วามหมาย เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสือ่สาร และ
มีความถกูตองทางดานโครงสราง
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จากทีก่ลาวมาแลวทัง้หมดนีจ้ะเห็นไดวาการสอนภาษาองักฤษในปจจุบนัเปนการสอน
ภาษาเพือ่การสือ่สาร แตลกัษณะการสอนตามแนวการสอนภาษาเพือ่การสือ่สารนัน้จะลดการสอน
ไวยากรณในหองเรียนใหนอยลงอยางเหน็ไดชดั การสือ่สารในปจจุบนัมีความจาํเปนตองมีความรู
ดานไวยากรณดวยเพ่ือใหการสือ่สารไดผลยิง่ขึน้ นักเรยีนควรไดรับความรูดานไวยากรณควบคูกบั
การสือ่สารดวย และผูวจัิยเองไดเห็นปญหาการเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษของนกัเรยีนทีส่อนอยู
ในปจจุบนั ดังน้ัน ผูวจัิยจึงมีความสนใจทีจ่ะจัดการเรยีนการสอนทีแ่ทรกไวยากรณไวในการสือ่สาร
เพ่ือใหผูเรยีนเกิดความรูสกึทีดี่ตอวชิาภาษาองักฤษใหมากขึน้  โดยจะทาํการทดลองสอนไวยากรณ
ภาษาองักฤษดวยกจิกรรมการสือ่สารของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่1 โรงเรยีนมัธยมสาธติ
สถาบนัราชภฏัสวนสนัุนทา กรงุเทพมหานคร ในรายวชิาภาษาองักฤษหลกั 5 (อ 011) ตามแนว
ของมอรโรว (Morrow1981) จอหนสนั (Johnson 1982)  พอลสตนั (1979)  และลทิเทลิวูด
(Littlewood 1981) ซ่ึงประกอบดวยกจิกรรมตาง ๆ ดังนี ้คอื

1. หลักการการถายโอนขอมูล (The information transfer principle) เปน
กิจกรรมที่ถายโอนขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชนการฟงโทรทัศนแลัวจดบันทึก การดูแผนภาพ
แลวอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจ

2. หลักการเติมขอมูลใหสมบูรณ (The information gap principle) เปนกิจกรรมที่
นักเรียนแตละคนไดขอมูลที่ไมครบสมบูรณ ซ่ึงตองมีการสื่อสารเพื่อขอขอมูลจากเพื่อน

3. กิจกรรมการแกปญหา (Problem solving activities)เปนกิจกรรมที่สมมติ
สถานการณใหนักเรียนไดแกปญหาโดยมีแนวทางใหเลือกใชหลายวิธี โดยมีสถานการณ
บางอยางบังคับ หน่ึงอยางที่นักเรียนตองปฏิบัติ

4. กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role play) เปนกิจกรรมที่พัฒนาในดานพฤติกรรม
บางอยางกับเพ่ือนโดยมีสวนสําคัญ  3 สวนคือสถานการณ บทบาทที่ให และสํานวนที่ใชพูด

หลงัจากทีท่ดลองสอนแลว ผูวจัิยกจ็ะทาํการทดสอบวดัผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนใน
การเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษโดยใชกจิกรรมการสือ่สารทัง้ดานการอาน การพดู และการเขยีน
วาผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนจะเปนอยางไร นอกจากนี ้ผูวจัิยจะไดทดสอบวดัความคดิเห็นของ
นักเรยีนทีมี่ตอการเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษโดยใชกจิกรรมการสือ่สารอกีดวย เพ่ือจะตรวจสอบ
ดูวาความคดิเห็นของนกัเรยีนทีมี่ตอการทดลองสอนไวยากรณภาษาองักฤษโดยใชกจิกรรม
การสือ่สารนีจ้ะดีหรือไม  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการนาํไปพฒันาดานการเรยีนการสอนวชิาภาษา
อังกฤษหลกัของครอูาจารยในโรงเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช

กจิกรรมสือ่สารของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่1โรงเรยีนมัธยมสาธติ สถาบนัราชภฏัสวนสนัุนทา
กรุงเทพมหานคร
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2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ที่มีตอการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมสื่อสาร

ปญหาในการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสารของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา หลังจากไดรับการสอน
สูงกวากอนการสอนหรือไม

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสารอยูในระดับใด

สมมติฐานการวิจัย
             1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา หลังการเรียนสูงกวากอน
การเรียน

   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
มีความคิดเห็นตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสารอยูในระดับดี

ขอบเขตของการวิจัย
                1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการวจัิยครั้งน้ี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษา
อังกฤษหลัก 5 (อ 011) ในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 150 คน

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 5
(อ 011) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน โดยการสุมอยางงายดวยวิธีจับฉลากหองเรียน
ไดนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวน 50 คน
                 2. ตัวแปรที่ศึกษา
                 ตัวแปรที่ศึกษานั้น แบงออกเปน 2 อยาง คือ
                 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการสื่อสาร

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
  2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสาร
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  2.2.2 ความคิดเห็นหลังการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสาร

ระยะเวลาในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ  รวมทั้งสิ้น

20 คาบ ๆ ละ 50 นาที  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546

ขอตกลงเบื้องตน
การวิจัยครั้งน้ีไมไดศึกษาถึงตัวแปรตอไปน้ีคือพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพของบิดามารดา และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ของกลุมตัวอยาง

คํานิยามศัพทเฉพาะ
1. ไวยากรณภาษาอังกฤษ หมายถึง เน้ือหาไวยากรณภาษาอังกฤษ รวมถึงสํานวน

(Expressions) และหนาที่ภาษา (Functions) ที่ไดจากการวิเคราะหจุดประสงครายวิชา
การเรียนรูภาษาอังกฤษตามหลักสูตรพุทธศักราช  2539  และการวิเคราะห เน้ือหาไวยากรณ
ในหนังสือแบบเรียน ที่กําหนดใหใชประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 5 (อ 011)
ตั้งแตบทที่ 1 - 15  และทําการสังเคราะหกําหนดเปนขอบขายเนื้อหาที่จะสอน  ซ่ึงหนังสือแบบ
เรียนที่ใชสังเคราะหขอบขายเนื้อหา  มีดังน้ี

1.1 Discoveries (Brain Abbs and others 1991)
1.2  Goal (Manuel Dos Santos 1996)
1.3  Take off (Brian Abbs and others 1999)

2.กิจกรรมการสื่อสารไวยากรณ ที่นํามาใชประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ ผูวิจัยดําเนินการสอนไวยากรณ  โดยศึกษาแนวการสื่อสารของมอรโรว (Morrow
1981 : 56 - 66)   จอหนสัน   (Johnson 1982 : 163 -172)     พอลสตัน (Paulston 1979 :
6 - 21) และลิทเทิลวูด (Littlewood 1981 : 20 - 64) ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี

2.1หลักการการถายโอนขอมูล (The information transfer principle)   
เปนกิจกรรมที่ถายโอนขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชนการฟงโทรทัศนแลัวจดบันทึก การดู
แผนภาพแลวอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจ

2.2 หลักการเติมขอมูลใหสมบูรณ (The information gap principle)
เปนกิจกรรมที่นักเรียนแตละคนไดขอมูลที่ไมครบสมบูรณ ซ่ึงตองมีการสื่อสารเพื่อขอขอมูล
จากเพื่อน

2.3 กิจกรรมการแกปญหา (Problem solving activities) เปนกิจกรรมที่สมมติ
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สถานการณใหนักเรียนไดแกปญหาโดยมีแนวทางใหเลือกใชหลายวิธี โดยมีสถานการณ
บางอยางบังคับ หน่ึงอยางที่นักเรียนตองปฏิบัติ

2.4 กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role play) เปนกิจกรรมที่พัฒนาในดาน
พฤติกรรมบางอยางกับเพ่ือนโดยมีสวนสําคัญ  3 สวนคือสถานการณ บทบาทที่ให และสํานวน
ที่ใชพูด

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง แบบทดสอบ
ไวยากรณที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีเน้ือหาไวยากรณที่ไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหา
ไวยากรณจากจุดประสงคของหลักสูตร 2539 รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 5 (อ 011) และแบบ
เรียนที่ไดกําหนด เปนตารางการกําหนด เน้ือหาการสอนไวยากรณที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนขอสอบ
ไวยากรณชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ และแบบทดสอบไวยากรณการสื่อสารดานการพูด
จํานวน 10 ขอ  และดานการเขียนที่มีเน้ือหาตรงตามขอบขายของเนื้อหาที่สอน จํานวน 1 ขอ

4. นักเรยีน หมายถงึ นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่1 ทีเ่รยีนวชิาภาษาองักฤษหลกั 5
(อ 011) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนมัธยมสาธิต  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

5. แบบทดสอบวัดความคิดเห็นที่มีตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมการสื่อสาร หมายถึง แบบทดสอบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอน
ไวยากรณในดานเนื้อหา กิจกรรมการสอน อุปกรณ และประโยชนทีไ่ดรับจากการเรยีนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการสื่อสาร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชมาตราสวนประเมินคา ตามวิธี
ของลิเคิรท (Likert) ซ่ึงศึกษาจากหนังสือของอุทุมพร จามรมาน (2530) และภัครา  นิคมานนท
(2535) มีทั้งหมด 20 ขอ  โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรม  ดานอุปกรณ
และดานประโยชน



10

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

              ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือวางกรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งน้ี ตามหัวขอตอไปน้ี

1.  ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.1  องคประกอบในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.2  ความสามารถในการสื่อสาร
1.3 หลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.4 หลักการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

2. ไวยากรณทั่วไป
2.1 ความหมายของไวยากรณตามแนวภาษาศาสตร
2.2 หลักการสอนไวยากรณทั่วไป
2.3 ขั้นตอนการสอนไวยากรณทั่วไป

3. ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร
3.1 ความหมายของไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร
3.2 องคประกอบของไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร
3.3 หลักการสอนไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร
3.4 ขั้นตอนการสอนไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร
3.5 ลักษณะรูปแบบฝกไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร
3.6 การวัดผลประเมินผลไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร

4. เอกสารที่เกี่ยวกับความคิดเห็น
4.1 ความหมายของความคิดเห็น

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
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 1. ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.1 องคประกอบในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

               การสื่อสารเปนกระบวนการที่บุคคล  2  ฝายใชติดตอรับรูหรือเขาใจเรื่องราว
รวมกันแลวเกิดการตอบสนอง  ซ่ึงตองควบคุมองคประกอบของการสื่อสารทุกจุดเพื่อให
การสื่อสารมีความเขาใจตรงกัน  ดังที่ สุวรรณา  ตั้งทีฆะรักษ (2543 : 6 – 8) ไดกลาวถึง
องคประกอบในการสอนการสื่อสารวาประกอบดวย

1.  ผูสงสาร (Sender)
2.  สาร (Message)
3.  สื่อหรือขาวสารหรือชองทางการติดตอสื่อสาร (Channel)
4.  ผูรับสาร (Receiver)
5.  ผลที่เกิดขึ้นหรือการตอบสนอง (Feedback)
อรุณี  วิริยะจิตรา (2523 : 24) ไดกลาวถึงการเรียนการสอนภาษาเพื่อจะใหมี

กระบวนการสอดคลองกับกระบวนการสื่อสารจริงน้ันตองประกอบดวย
1. มีผูสงสารและผูรับสารซึ่งผูเรียนควรไดรับการฝกฝนใหเปนทั้งผูรับสาร และ

ผูสงสารในการเรียนภาษา  ซ่ึงเปนการฝกทักษะสัมพันธ
2. สารคือเน้ือหาที่ใชสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูภาษาและใชสื่อที่เหมาะสมใน

การนําเสนอ  เพ่ือใหเกิดการรับรูรวมกันได
3. พาหะหรอืสือ่คอืหลกัสตูร วธิสีอนและอุปกรณตาง ๆ ทีเ่หมาะสม อันจะกอใหเกดิ 

การสือ่สารขึน้ในหองเรยีน
4. ผลที่เกิดขึ้นคือสมรรถวิสัยในการสื่อสารของนักเรียนซึ่งสมรรถวิสัยน้ีหมายถึง

การเขาใจและใชภาษาไดถกูตองและเหมาะสมของนกัเรยีน  ผลทีเ่กดิขึน้สามารถนาํมาประเมนิ
วัดความสามารถของนักเรียนได

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537 : 108-109) ไดกลาวถึงการที่จะสอนใหผูเรียน
มีความสามารถในการสื่อสารนั้นตองสอนในสิ่ง 4 ประการ ตอไปน้ี คือ

1. ความรูความสามารถทางดานภาษาศาสตรหรือไวยากรณ (Linguistic or
grammatical competence) ไดแก การใชทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน และเขียน โดยมี
องคประกอบทางภาษา คือ เสียง ศัพท โครงสรางภาษา เปนเกณฑในการสื่อความหมาย

2. ความสามารถทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic competence) ไดแก
ความสามารถที่จะใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติของสังคม โดยสามารถ
เลือกใชภาษาใหเหมาะกับบุคคลและสถานการณตาง ๆ

3. ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ  (Discourse
competence) คือ มีความรูเกี่ยวกับการใชระเบียบวิธีของความสัมพันธระหวางประโยค
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มีความเขาใจและทํานายความขางหนาเกี่ยวกับรูปลักษณะของภาษาที่จะเกิดขึ้นในบริบท
(context) ไดถูกตอง

4. ความสามารถในการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย (Pragmatic competence
 or strategic competence) คือมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณรวมทั้งการใช
กริยาทาทาง สีหนา และน้ําเสียงประกอบในการสื่อความหมาย

ริชารดส และ โรเจอรส (Richards and Rogers 1986 : 71)  ไดกลาวถึงปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการใชภาษาเพื่อการสื่อสารวาประกอบดวย

1. สมรรถวิสัยทางไวยากรณ  (Grammatical  competence)  หมายถึง
ความสามารถทางตัวภาษา (Linguistic competence) เชน การรูวาขอความนั้นถูกตอง
ตามไวยากรณ

2. สมรรถวิสัยในการใชภาษาทางสังคมวิทยา (Sociolinguistic competence)
หมายถึง  ความเขาใจในปริบททางสังคมที่มีการใชภาษา รวมถึงบทบาทความสัมพันธ
ของผูรวมใชภาษา  ขาวสาร ที่แลกเปลี่ยนกัน  และหนาที่ในการสื่อสารนั้นตองมีกฏเกณฑ
ทางวัฒนธรรมซึ่งชวยใหเกิดความเขาใจ และสามารถผลิตขอความที่เหมาะสม

3. สมรรถวิสัยในการวิเคราะหขอความ  (Discourse competence) หมายถึง
การตีความหมายของชุดประโยคที่มีความหมายเปนเรื่องเดียวกันและรูจักเนื้อหาสวนใหญ
ของขอความ  โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับโลกและความคุนเคยในปริบท

4. สมรรถวิสัยในดานกลวิธี (Strategic competence)  หมายถึง กลวิธีที่ใชใน
การสื่อสาร  เพ่ือใหผูรวมสนทนาเขาใจได

ดังน้ันอาจกลาวไดวา องคประกอบในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตอง
ประกอบดวยบุคคล  2  ฝาย  คือผูสงสารกับผูรับสาร ซ่ึงมีสารเปนตัวกลางในการพูดคุยหรือ
ติดตอ  รวมถึงความรูทั้งดานตัวภาษา  กฎเกณฑ  ความเขาใจในบริบทของสาร  การวิเคราะห
ขอความที่ไดรับและการใชกลวิธีในการติดตอ  เพ่ือใหการสื่อสารภาษาเปนผลสําเร็จ

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร
ในการเรียนภาษามีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารได

นอกจากรูทางไวยากรณหรือกฎเกณฑแลว นักเรียนควรมีความรูในเรื่องบทบาททางสังคม
เจตคติของคูสนทนา  ตลอดจนสถานที่และเวลาในการสนทนาเพื่อใหนักเรียนสามารถใชภาษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถติดตอสื่อสารไดในชีวิตจริง ดังน้ันนักเรียนจะตองมี
ความสามารถในการสื่อสารกอนจึงจะสามารถใชภาษาในการสื่อสาร ไดมีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสามารถในการสื่อสารดังตอไปน้ี
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ไฮมส (Hymes 1979 : 19) ไดกลาวถึงความสามารถในการสื่อสารในลักษณะ
ของการผสมผสานทฤษฎีทางดานภาษาศาสตรกับทฤษฎีของการติดตอสื่อสารและวัฒนธรรมที่
มีองคประกอบตอความสามารถในการสื่อสารอันเปนองคประกอบ 4 ประการ ที่เปนพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมในการสื่อสาร ดังน้ี

1. รูวาประโยคที่ผลิตออกมานั้น ถูกตองหรือเปนไปตามกฎเกณฑไวยากรณ
หรือไม

2. รูวาประโยคที่ผลิตออกมานั้นมีความหมายที่ใชกันอยูจริงหรือเปนที่ยอมรับ
หรือไม

3. รูวาประโยคที่ผลิตออกมานั้นถูกตองเหมาะสมกับสภาพสังคมหรือไม คือรูวา
ประโยคนั้นควรจะพูดกับใครในสถานการณใด

4. รูวาประโยคที่ใชน้ันเปนภาษาที่ใชกันจริงโดยเจาของภาษา ซ่ึงทําใหผูเรียน
ภาษาสามารถพูดหรือแสดงออกทางภาษาไดเหมือนเจาของภาษา

นอกจากนี ้สมิุตรา อังวฒันกลุ (2536 : 18) กลาวถงึแนวคดิเกีย่วกบัความสามารถ
ที่จะเขาใจภาษาวาเปนแนวคิดเกี่ยวกับไวยากรณหรือกฎเกณฑดานภาษาอังกฤษ (Linguistic
rules) ที่มีหนาที่อธิบายและสรางความเขาใจรูปประโยคตาง ๆ ของภาษา แตแนวคิดเกี่ยวกับ
การแสดงออกทางภาษาเปนแนวคิดที่ชี้ถึงปฏิสมัพันธระหวางไวยากรณ และองคประกอบดาน
จิตวิทยาตาง ๆ อันจะสงผลใหเกิดการใชภาษา (language use) ที่เหมาะสมและเหมาะสมกับ
สถานการณ การเนต (Garnett 1986 : 88) กลาวถึงความสามารถในการสื่อสารวา หมายถึง
กลุมของกลวิธี (A set of strategies) หรือกระบวนการอันสรางสรรค (creative procedures)
ในการนําความรูดานองคประกอบของภาษา (Linguistic elements) ไปใชในบริบทที่ถูกตองและ
เหมาะสมในแตละสถานการณ นอกจากนี้ ริชารด (Richards 1983 :111-120) กลาวถึงองค
ประกอบของความสามารถในการสื่อสารไว 5 ประการดังน้ี

1. การสื่อสารไดเนนที่ความหมายเปนหลัก (Meaning-based) ซ่ึงผูเรียนตอง
เรียนรูในการสรางสรรคคําพดูขึ้นมาเพื่อใชในการสื่อสาร สวนขอความที่สื่อสารออกมา อาจไม
อยูในรูปของประโยคที่สมบูรณแตสามารถที่จะสื่อสารใหเขาใจได

2. การสื่อสารคือการสรางความหมายอยางมีแบบแผน และเปนที่ยอมรับของ
เจาของภาษา (conventional) ที่เปนการสรางความหมายโดยอาศัยประสบการณ และ
พัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียนที่เริ่มตนทางดานการพัฒนาความสามารถทางไวยากรณ
โดยสามารถใชคํา (word) วลี (phrase) และประโยค (sentence) เพ่ือสื่อออกมาไดอยางมี
ความหมาย

3. การสื่อสารคือความเหมาะสมในการใช (Appropriate) ความเหมาะสมคือ
การคํานึงถึงรูปแบบของขอความที่ใชระหวางผูพูดกับผูฟงและคํานึงถึงบริบทของการสื่อสาร
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ที่เกิดขึ้น ซ่ึงความเหมาะสมในการใชถอยคําอาจขึ้นอยูกับองคประกอบตาง ๆ เชน เพศ อายุ
ความสนิทสนมคุนเคยของผูพูดกับผูฟง และองคประกอบเหลานี้จะเปนตัวกําหนดกลวิธี
ในการใชภาษาใหมีความเหมาะสม

4. การสื่อสารคือการมีปฏิสัมพันธรวม (Interaction) ทีอ่ยูในลกัษณะปฏสิมัพันธ
เชิงหนาที่ทางภาษาที่เปดชองทางของการใชภาษาระหวางบุคคลเพื่อสรางใหเกิดขอตกลง
และความเขาใจระหวางกันอยางมีความเหมาะสม และตองมีการกระทําอยางเปนธรรมชาติ
ซ่ึงการสื่อสารเชิงการมีปฏิสัมพันธรวมมีจุดเนนอยูที่ความตองการของผูพูดและผูฟง ที่จะมี
ความรูสึกเห็นคุณคาและเห็นพองในการปฏิสัมพันธ

5. การสื่อสารประกอบดวยโครงสราง (Structure) ดังน้ันการสื่อสารจะประกอบ
ดวยรูปแบบของชนิดขอความที่แตกตางกันไป และมีการใชตางกันออกไป เชน การสนทนา
การอภิปราย การบรรยาย ฯลฯ ประเด็นการสื่อสารเหลานี้ตองอาศัยดานการจัดการของผูพูด
เพ่ือเรียบเรียงดวยคําพูดในทิศทางที่มีความเหมาะสมตอภาระงานนั้น ๆ

สวน คาเนล (Canale 1984 : 112) ไดกลาวถึง องคประกอบของความสามารถ
ในการสื่อสารวามี 4 ประการ คือ

1. ความสามารถดานกฎเกณฑไวยากรณของภาษา (Grammatical competence)
คือ ความสามารถทางภาษาทั้งดานภาษาพูด (verbal) และที่ไมใชภาษาพูด (nonverbal) ไดแก
ความรู เรือ่งการใชคําศพัท กฎเกณฑการวางรปูประโยค การออกเสยีง และความหมายตาม
รูปคํา

2. ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม (Socioloinguistic competence) คือ
ความสามารถในดานการใชภาษาอยางเหมาะสมในสภาพการณทางสังคมที่แตกตางกัน
โดยเนนที่ความเหมาะสมทางความหมาย เชน ทัศนคติ วาทพฤติกรรม (speech act) รวมทั้ง
ความเหมาะสมในรูปประโยคดวย ไดแก ทําเนียบภาษา (register) ภาษาทาทาง การแสดงออก
โดยใชขอความ (expression) และระดับเสียง (intonation) 

3. ความสามารถดานการสัมพันธขอความ (Discourse competence) คือ
ความสามารถในการรวม และตีความรูปประโยค และความหมาย เพ่ือใหไดใจความ โดยรวม
ในขอความทั้งขอความที่พูดและเขียน ความสามารถดานนี้มีกฎเกณฑที่สําคัญ 2 สวน ดังน้ี

3.1) กฎการผูกพันรูปเร่ือง (Cohesion) ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงขอความตาม
กฎเกณฑไวยากรณโดยใชเครื่องผกูพันรูปเร่ือง (cohesion devices) เชน การใชคําสรรพนาม
การใชคําเชื่อม (transition words) และการใชโครงสรางประโยคที่คูขนานกัน

3.2) กฎของสัมพันธภาพในขอความ (Coherence) ซ่ึงเปนกฎเกณฑ
การรวบรวมและจัดระเบียบความหมายของขอความ เชน การซ้ําคํา (repetition) ความสัมพันธ
กลมกลืน (consistency) และความเกี่ยวพันของความคิด (relevance of ideas)
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4. ความสามารถดานกลวิธีในการสื่อสาร (Strategic competence) คือ
ความสามารถในการใชกลวิธีการสื่อสาร ทั้งทางดานภาษาพูดและภาษาทาทาง ทั้งน้ีเพ่ือไมให
การสื่อสารลมเหลว อันเปนผลมาจากการมีความสามารถทางภาษาไมเพียงพอ หรือในดาน
จํากัดทางการแสดงออกในการสื่อสาร กลวิธีตาง ๆ ที่ใชในการสื่อสาร ไดแกการใชพจนานุกรม
การเปลี่ยนแปลงขอความหรือคําพูดใหมแตยังคงรักษาความเดิม (paraphrase) รวมทั้งการใช
ทาทางตาง ๆ

ดังน้ัน อาจกลาวไดวาความสามารถในการสื่อสารควรเนนการใชภาษาใน
ดานจุดประสงคในการใชภาษาของผูพูดหรือสิ่งที่ผูพูดตองการสื่อสาร โดยยังมีความสามารถ
ทางไวยากรณเปนองคประกอบสําคัญ เน่ืองจากเปนเครื่องมือที่จะชวยใหใชภาษาในการสื่อสาร
ได และการนํากลวิธีในการสื่อสารไปใชอยางมีความหมายใหถูกตองกับสถานการณทางสังคม

1.3 หลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
นักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึงหลักการเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อ

การสื่อสารไวั ดังน้ี  วิลเลียมส (Williams  1995 : 12)  กลาวถึง การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ไววา

1.ใหความสําคัญกับการใชภาษาอยางแทจริง และเนนสื่อที่มีความหลากหลาย
2.ใหความสําคัญกับภาระงานที่สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียน และระหวางครูผูสอนกับผูเรียน โดยใชขอมูลทางภาษาที่ผูเรียนสามารถเขาใจ
ได (comprehensible input)

3.ใหความสําคัญกับความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะใน
สถานการณที่คับขัน

4.ไมเนนรูปแบบของภาษาหรือไวยากรณที่ไมมีการแกไขขอความที่ผูเรียนใชผิด
และสอนกฎเกณฑทางภาษาเพียงเล็กนอย

5. ใหอิสระแกผูเรียนในการเลือกใชภาษาและเนื้อหาที่จะเรียน
ปารชิาต ิวฒันกลุ (2530 : 8) กลาววาการสอนเพือ่การสือ่สาร  เนนความสําคญั

ของความคลองแคลวในการใชภาษา (fluency) มากกวาทีจ่ะเนนความถกูตองแมนยํา(accuracy)
ทักษะที่ใชมีลักษณะเปนทักษะสัมพันธ (integrated skills)  และกิจกรรม ที่ใชเปนลักษณะของ
กลุมที่เนนใหผูเรียนไดมีโอกาสรวมในกิจกรรมเพื่อใหเกิดการสื่อสาร ซ่ึงลิทเทิลวูด (Littewood
1984 : 54)   ใหความเห็นวาหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร มิไดปฏิเสธวิธีการเรียนการสอน
แบบเนนโครงสราง แตขยายขอบเขตของวัตถุประสงคออกไปและเนนใหผูเรียนสามารถฝกฝน
สิ่งที่ตนเองไดรับกับสถานการณที่ตองสื่อสารจริง ๆ สอดคลองกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 :
109) ที่กลาววา จุดมุงหมายของวิธีสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารมุงใหผูเรียนสามารถใช
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ภาษาเพื่อสื่อความหมายได โดยเฉพาะการใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
สมถวิล  ธนะโสภณ (2528 : 2) ไดสรุปหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไวดังน้ี
1. ผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู (Learner centered)  ผูเรียนทุกคนตองมี

สวนรวมในกิจกรรมการใชภาษา ซ่ึงอาจจะจัดอยูในรูปของกิจกรรมคู (pair work) หรือกิจกรรม
กลุม (group  work)

2. การเรียนภาษาเกิดจากการรวมกิจกรรมที่ผูสอนจัดให (Task oriented)
กิจกรรมทางภาษาจะตองจัดใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงมีสภาพใกลเคียง
กับความเปนจริงมากที่สุด  และเปนกิจกรรมที่มีความหมาย

3. กิจกรรมหรือแบบฝกจะมีลักษณะเปนการหาขอมูลที่ขาดหายไป (Information
 gap) การจัดกิจกรรมใหมีชองวางของขอมูล  จะชวยใหผูเรียนตองสื่อสาร

4. การสอนใหความสําคัญในดานความหมาย (meaning) และความสามารถใน
การสื่อสารอยางคลองแคลว(fluency) มิใชที่รูปแบบ (form) และความถูกตอง(accuracy)

5. การทดสอบจะตองเปนการทดสอบการใชภาษาจริง (Authentic language
test) มิใชเปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับภาษา (usage)

การจัดการเรียนการสอนนับวาเปนสิ่งหน่ึงที่ผูสอนจะตองใหความสําคัญ เพราะ
เปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการดําเนินการเรียนการสอนเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมีผูเสนอแนะแนวทาง ไวดังน้ี

ฟนอคซิโร และ โบโนโม (Finocchairo and Bonomo 1973 : 24 – 25) ไดเสนอแนะไว
ดังนี้

1. วางแผนในการจดัสถานการณการเรยีนอยางรอบคอบ
2. วางแผนในการจัดสถานการณรวมทั้งสื่อ  ที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจความหมาย

ของเรื่องที่นําเสนอไดอยางแจมแจง
3. ในแตละบทเรียนควรจัดใหมีการฝกอยางเปนระบบเพื่อใหผูเรียนเกิดเปน

นิสัยและการฝกการใชภาษาในกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
4. ผลิตสื่อการเรียนใหนาสนใจ  และสามารถนําไปใชกับบทเรียนอ่ืนได
5. ใชภาษาของผูเรยีนใหนอยทีส่ดุ ควรใชเม่ือเห็นวาจะชวยใหผูเรียนเขาใจขอมูล

ที่สําคัญบางอยางไดชัดเจนยิ่งขึ้น
6. รูวธิกีารจัดใหผูเรยีนฝกกจิกรรมในรปูแบบตางๆ เชน กจิกรรมเดีย่ว กจิกรรมกลุม  

หรือฝกพรอมกนัทัง้ชัน้  แตควรใชกจิกรรมกลุมใหมาก  เพราะผูเรียนจะรูสกึปลอดภยั
7. มีความชํานาญในการจัดเตรียมและใชสื่อที่มีอยูเพ่ือนําไปใชในกิจกรรมคู
8. จัดเตรียมบทเรียนเสริม  เชน แบบฝก บทสนทนา หรือบทอาน เพ่ือทําให

บทเรยีนมีความหลากหลาย ชวยเสรมิความรู และชวยใหผูเรยีนพฒันาความสามารถในการสือ่สาร
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9. มีทักษะในการจัดทําตนฉบับ (Script) สําหรับการบันทึกเสียง และรูจัก
บูรณาการการฝกในหองปฏิบัติการกับกิจกรรมในหองเรียน

10. สามารถพิจารณาไดวา ผูเรียนระดับตนมีความพรอมในการทํากิจกรรมอาน
และเขียนเม่ือใด

11. เตรียมบทอานที่จะชวยใหผูเรียนเพ่ิมพูนทั้งในดานความรู ดานภาษาและ
ความสุนทรีย (aesthetics)

12. จัดกิจกรรมการเขียนที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค  และ
สามารถเขียนตามแนวคิดของตนเองได

13. สงเสริมใหผูเรยีนเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา
14. สงเสริมใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง  และชาติของตน  ในขณะที่

กาํลงัเรยีนรูวฒันธรรมของเจาของภาษา  เพ่ือใหผูเรยีนเขาใจถงึความคลายคลงึและความแตกตาง
ของวัฒนธรรมทั้งสองและควรใหผูเรียนตระหนักวาไมมีวัฒนธรรมใดดีกวาหรือดอยกวาอีก
วัฒนธรรมหนึ่ง  เปนเพียงความแตกตางเทานั้น

15. รูจักเลือกใชโสตทัศนูปกรณที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษา  และ
วฒันธรรมอยางมีประสิทธิภาพ

16. มีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือจะไดรูผลการเรียน  ขอบกพรองของ
ผูเรียนและเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการสอนของตัวผูสอนเองดวย

จากแนวคิดขางตนอาจกลาวไดวา หลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ตองคํานึง
ถึงการนําภาษาไปใชในการสื่อสารตั้งแตเริ่มเรียน แตมิไดละเลยความสําคัญทางดานไวยากรณ
และสถานการณ  ผูเรียนตองสามารถสื่อสารโดยมีการนําภาษาไปใชจริงกับชีวิตประจําวัน  ซ่ึง
การเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการนําภาษาไปใชกับสถานการณจริง และ
สื่อสารอยางมีความหมาย

มอรโรว (Morrow 1981 : 126) ไดเสนอแนะหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ไวเพ่ือใหครูสอนเลือกไปปรับใชเปนหลักการของตนเองดังตอไปน้ี

1. รูวาเรากําลังทําอะไร น่ันคือการเรียนรูที่จะทําอะไรบางอยาง ถาผูเรียน ตอบ
ไดวาทําไมตองเรยีนสิง่น้ัน เรยีนไปเพ่ืออะไร เชน การฟงการพยากรณอากาศ จากวทิย ุการอาน
คําแนะนํา เขียนจดหมาย เขียนจองหองพักในโรงแรม ถามทิศทาง เปนตน ผูเรียนจะตั้งใจ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ครูจัดให เพ่ือที่ตนเองจะสามารถทําอะไรบางอยางที่ตองการเหลานั้นได

2. สวนรวมทั้งหมดของภาษาสําคัญกวาสวนยอย ๆ หลายสวนรวมกัน
ความเขาใจ ในการใชภาษาในสถานการณจริงเปนสิง่ทีส่ําคญัทีส่ดุ ผูเรียนตองมีความเขาใจใน
การใชภาษาโดยรวมทั้งหมดไมใชเขาใจในแตละสวนที่จะนํามาใชในการสื่อสารเทานั้น
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3. กระบวนการสื่อสารมีความสําคัญเทาเทียมกันกับรูปแบบของภาษา
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารนั้น ควรจัดสถานการณใหใกลเคียงกับการสื่อสาร
จริงใหมากที่สุด ตามรูปแบบของการสื่อสาร ควรมีลักษณะดังน้ี

3.1) การเกิดชองวางของขอมูล  ในชีวิตจริง การสื่อสารระหวางคนสองคน
หรือมากกวานี้จะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือ ฝายหนึ่งตองการรูขอมูลของอีกฝายหนึ่ง ดังน้ัน ครูผูสอน
ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ เพ่ือใหผูเรียนไดใชภาษาในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกัน
และกัน

3.2) การเลอืก ในการสือ่สารจรงิน้ัน ผูพูดมีสทิธิเ์ลอืกใชถอยคําทีจ่ะสือ่สาร
เลือกรูปแบบภาษาที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะพูด ดังน้ัน ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเลือกใชภาษาตามที่ตองการ

3.3) ขอมูลยอนกลับ  ในการสื่อสารกันน้ัน ผูพูดมีจุดมุงหมายอยูในใจแลว
วาตนตองการจะพูดอะไร เพ่ือใหเกิดผลอยางไร ดังน้ันถาไดรับการโตตอบจากคูสนทนา
ตรงกับสิ่งตองการ ก็หมายความวา การสื่อสารประสบผลสําเร็จ

4. การเรียนรูเกิดจากการปฏิบัติ   การเรียนรูเกิดขึ้นจากการไดปฏิบัติจริง ดังน้ัน
ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ

5. ความผิดพลาดทั้งหลายไมใชความผิดเสมอไป   ครูผูสอนควรใหกําลังใจ
แกผูเรียน ความผิดพลาดทางไวยากรณ และการออกเสียง ควรใหโอกาสผูเรียนในการเรียนรู
ทีจ่ะปรบัปรงุขอผิดพลาดเหลานัน้ สวนขอผิดพลาดเลก็ ๆ นอย ๆ ทีไ่มเปนอุปสรรคตอการสือ่สาร
ควรปลอยใหผานไปกอน เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในการใชภาษา

1.4 หลักการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ผูเรียนมีโอกาสไดฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสม ถือวาเปนเปาหมายสูงสุดของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สิ่งหน่ึงที่จะทําใหเกิดผล
น้ันคือการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  สรณี วงษเบี้ยสัจจ   และอารีวรรณ เบญจพร (2527)
ไดกลาวถึงหลักของการจัดกิจกรรมไวดังน้ี

1. ควรมีลักษณะของการสื่อความหมายที่ใกลเคียงกับสถานการณจริง ที่มีขอ
คํานึงตางๆ ที่กิจกรรมควรมีลักษณะดังน้ี

1.1) จุดมุงหมายในเชิงการสื่อความหมาย (Communicative purpose)
1.2) อยูในลักษณะที่มีความจําเปนในการสื่อความหมาย
1.3) เปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกพูดหรือเขียนในสิ่งที่ตองการและการเลือก

ใชรูปแบบของภาษาที่ตองการ
1.4) เปดโอการใหนักเรยีนไดทราบถงึผลสําเรจ็หรือความลมเหลวในดานสือ่สาร
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1.5) ภาษาที่ใชในกิจกรรมนั้นควรเปนภาษาที่เจาของภาษาใชจริงในชีวิต
ประจําวันและมีความเหมาะสมกับสถานการณ

2.  จัดกิจกรรมใหมีลักษณะเปนไปตามหลักการเรียนรู (Learning principles)
ที่มีขอคํานึงถึง ดังน้ี

2.1) ตองเปนสิ่งที่นาสนใจและมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนเพราะ
หากกิจกรรมมีลักษณะที่นาสนใจ อาจทําใหเกิดเปนแรงจูงใจตอนักเรียนเขาชั้นเรียนและ
อาจสงผลใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษตอไป

2.2) มีลักษณะที่ทาทายความสามารถที่อยูในระดับที่เหมาะสมกับตวันักเรียน
กลาวคือ กิจกรรมควรไมงายเกินไปแตมีความยากเกินในระดับที่นักเรียนเคยเรียนรูมาแลว
เล็กนอยเพ่ือใหเกิดการเรียนรู

2.3) การเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความรูและประสบการณที่มีอยูมาใชให
สัมพันธกับสิ่งที่เรียนรูใหมเพ่ือจะทําใหเห็นประโยชนของกิจกรรม

2.4) เสริมความรูในระดับที่สูงกวาความรู ความจําและความเขาใจซึ่งควรจะ
ใหนักเรียนไดรับการฝกฝนดานของการตีความการนําไปใช การแกปญหาการวิเคราะหและ
สรุปผล

2.5) การเปดโอกาสใหนักเรยีนทุกคนมีสวนรวมกับกิจกรรมที่อยูในระดับที่
ใกลเคียงกัน

3.  จัดกิจกรรมใหเปนไปตามหลักการสอน ที่ตองมีสิ่งที่ควรคํานึงถึงดังน้ี
3.1) เขากับบทเรียนที่จะสอน คือตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหา

ที่อยูในรูปแบบภาษาหรือหนาที่ของภาษา
3.2) มีความเหมาะสมกับสถานการณของการสอนที่ตองใหเหมาะกับวัย

ประสบการณ และจํานวนนักเรียน
3.3) ความสามารถของครูในการควบคุมชั้นเรียน
3.4) นักเรียนจะตองมีความเขาใจที่ชัดเจนวาตนตองการทําอะไรในการรวม

กิจกรรมแตละครั้ง
กลุยา เบญจกาญจน (2530 : 23) ไดเสนอกิจกรรมการฝกไวยากรณเพ่ือ

การสื่อสารวา ควรเปนกิจกรรมในลักษณะใหนักเรียนจับคูหรือกลุม ดังน้ันนักเรียนทุกคนใน
ชั้นเรียน จึงมีโอกาสไดพูด ไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน นักเรียนที่จับคูกันจะตองฟงเพ่ือนวา
พูดอะไร และพูดตอบเพื่อน และอาจจะชวยแนะนําแกไขเม่ือเพ่ือนพูดผิด แตไมจําเปนตองแกไข
ขอผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกเรื่องนอกจากที่สัมพันธกับแบบฝกเทานั้น และขณะที่นักเรียนกําลังทํา
กิจกรรม ครูควรจะเดินรอบ ๆ ชั้นเพ่ือคอยชวยเหลือเวลาที่นักเรียนมีปญหา
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ดิกกินส และวูดส (Dickins and Woods 1988 : 636-641) กลาววา ใน
การพิจารณาเกณฑสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูไวยากรณตามหลักสูตรการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารนั้น ตองคํานึงถึงวาไวยากรณไมไดทําหนาที่อยางสมบูรณในตัวเอง แตทําหนาที่
เปนเครื่องมือในการสื่อสาร ความสัมพันธระหวางความสามารถทางดานไวยากรณและความ
สามารถในการสื่อสาร เปนสิ่งที่มีอิทธิพลในการกําหนดรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูไวยากรณ
เพ่ือการสื่อสาร และ ฟนอคซิโร และบรัมฟท (Finocchiaro and Brumfit 1983) กลาววากิจกรรม
เพ่ือการสือ่สารในหองเรยีนควรสนบัสนนุผูเรยีนไดมีปฏสิมัพันธกนัและสือ่สารกนั โดยใชการเรยีน
จากรูปภาพ การฝกปฏิบัติกิจกรรมคู การแสดงละครหรือการเลนเกม ซ่ึงครูตองแนใจวานักเรียน
ไดพัฒนาความสามารถดานการใชภาษาในการสื่อสารไปพรอมๆ กัน กับกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ
ดวยและการพัฒนาทางดานสติปญญา ดานจิตใจและการพัฒนาความสามารถทางภาษาโดยใช
วิธีการทางมนุษยสัมพันธ ซ่ึงสอดคลองกับ พอลสตัน (Paulston 1979 : 21) ไดเสนอหลักการ
จัดกิจกรรม 4 ประการในการพัฒนาสมรรถวิสัยในการสื่อสาร

1. หลักในการสนทนาทางสังคม (Social formulas and dialogues) คือ
การจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกใชบทสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธในสังคม เชน
การฝกพูดทักทาย (greeting) การลาจาก (parting) การแนะนําตัว (introduction) การบน
(complaints) เปนตน นักเรียนจะตองไดรับการฝกฝนใหใชรูปแบบภาษาในลักษณะตางๆ
ใหเหมาะสมและอาจจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ (role play) ใหนักเรียนทําดวย

2. กิจกรรมการแกปญหา (Problem solving activities) เปนกิจกรรมที่สมมติ
สถานการณใหนักเรยีนแกปญหา ครจูะใหนักเรยีนแกปญหาอยางหนึง่ซ่ึงจะมีแนวทางใหนักเรยีน
เลือกใชหลายวิธี เชนใหนักเรียนวางแผนไปตั้งแคมป ครูใหสิ่งของตาง ๆ ที่จะตองใชในการตั้ง
แคมป แตนักเรียนจะตองเลือกสิ่งของบางอยางที่จําเปนเทานั้น เพราะมีสถานการณบางอยาง
บังคับ โดยใหนักเรียนแบงกลุมปรึกษากันซึ่งจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนไดใชภาษาสื่อสารกัน

3. บทบาทสมมติ (Role play) เปนกิจกรรมที่มุงใหนักเรียนไดรับการพัฒนาใน
ดานพฤติกรรมบางอยางตอเพ่ือน ซ่ึงจะถูกจัดอยูในบทบาทตาง ๆ กิจกรรม role play น้ีอาจจะ
ทําเพียงงาย ๆ หรือเปนกิจกรรมที่มีการควบคุมสูงหรืออาจไมมีการควบคุมเลย ซ่ึงจะตองขึน้อยู
กบัความสามารถของนกัเรยีนกจิกรรมนีป้ระกอบไปดวยสวนสําคญั 3 สวน คอืสถานการณ
บทบาทที่ให และสํานวนที่จะใชพูด การใช role play ในระดับสูงควรใหประสบการณพ้ืนฐาน
แกนักเรียนกอน เพราะจะไมเกิดประโยชนอะไรถานักเรียนจะแสดงในสิ่งที่ตนไมมีความรูหรือไม
มีประสบการณ

4. การใชภาษานอกหองเรียน (Community oriented tasks) คือ การฝกใชภาษา
ของผูเรียนโดยเขาไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเจาของภาษาภายนอกหองเรียน ทําใหผูเรียนไดใช
ภาษาสื่อสารในสถานการณจริงพรอมทั้งยังไดรับขอมูลที่เขาตองการดวย การใชภาษาเพื่อ
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ปฏิสัมพันธในสังคม สามารถจัดไดดังน้ี
4.1) การแสดงบทบาทสมมติ (Role play)
4.2) สถานการณจําลอง (Simulation)
4.3) การแสดงละคร (Acting)
4.4) การแสดงสด (Improvisation)
จอหนสัน (Johnson 1981 : 68) ไดกลาวถึงหลักการในการจัดกิจกรรม

การสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไว 5 ประการ คือ
1. กิจกรรมการเติมขอมูลใหสมบูรณ (Information gap) กิจกรรมประเภทนี้

ยึดหลักการที่วาการสื่อสารจะเกิดขึ้นเม่ือเกิดชองวางในการสื่อสาร น่ันคือ การขาดขอมูล
ที่จําเปนบางประการ คนเรามักใชภาษาเมื่อเราตองการขอมูลบางประการที่เราไมรูจักจาก
คูสนทนาจึงทําใหเราเกิดความตองการในการสื่อสาร กิจกรรมประเภทนี้ไดแก การใหนักเรียน
แตละคนไดขอมูลที่ไมครบสมบูรณ นักเรียนจะทํางานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จก็ตองสื่อสาร
เพ่ือขอขอมูลจากเพื่อน การจัดกิจกรรมประเภทนี้เหมาะสําหรับการฝกทักษะการฟง-พูด และ
สามารถใชไดทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2. กิจกรรมการถายโอนขอมูล (Information transfer) กิจกรรมประเภทนี้ยึด
หลักการถายโอนขอมูลจากทักษะหนึ่งไปสูอีกทักษะหนึ่ง หรือจากขอมูลในลักษณะหนึ่งไปสูขอ
มูลในอีกลักษณะหนึ่ง ทั้งน้ีเพราะในชีวิตจริงน้ัน เรามีการถายโอนภาษาในรูปแบบตาง ๆ กัน
เชน เราอาจฟงโทรทัศนแลวจดบันทึก หรือเราอาจดูแผนภาพแลว อธิบายหรือเขียนใหผูอ่ืน
เขาใจเปนตน การจัดกิจกรรมประเภทนี้ ไดแก การใหนักเรียนอานบทความแลวนําขอมูลมา
กรอกลงในตารางแผนที่ หรือนําขอมูลที่อานมาเขียนเปนรูปภาพ เปนตน

3. กิจกรรมการรวมความตอเน่ือง (Jigsaw principle) เปนกิจกรรมที่มีลักษณะ
สัมพันธเหมือนลูกโซ ผูทํากิจกรรมอาจทํางานสลับกัน หรือทํางานเพียงบางสวนแลวนํามารวม
กันเพ่ือใหเกิดความสมบูรณ ผูทํากิจกรรมแตละคนมีบทบาททั้งเปนผูรับสารและผูสงสาร เชน
อาจใหนักเรียนคนหนึ่งกรอกแบบฟอรมสมัครงานที่กําหนดให นักเรียนอีกคนหนึ่งอาจเขียน
จดหมายสมัครงานจากแบบฟอรมสมัครงาน แลวใหนักเรียนสลับกันทํางาน โดยใชประโยชน
จากขอมูลของอีกฝายหนึ่งในการทํางานใหเสร็จสมบูรณ ในดานการฟง ก็อาจจะใหนักเรียนฟง
เรื่องราวคนละสวนแลวนํามารวมกันเพ่ือใหเปนเรื่องที่สมบูรณ

4. กิจกรรมการพึ่งพาภาระงานตามที่ไดรับมอบหมาย (Task dependency)
กิจกรรมที่มีลักษณะตอเน่ืองกัน ผูทํากิจกรรมจะไดรับมอบหมายงานที่แตกตางกัน ตามขัน้ตอน
ของการทํางาน เชน ใหนักเรยีนคนที ่1 ทํางานขัน้ที ่1 นักเรยีนคนที ่2 จะทํางานได ก็ตอเม่ือ
นักเรียนคนที่ 1 ทํางานเสร็จแลว เน่ืองจากตองอาศยัขอมูลจากนักเรียนคนที่ 1 การทํากิจกรรม
ในลกัษณะนีนั้กเรยีนจะมีการตรวจสอบขอมูลกนัเอง ตวัอยางเชน ใหนักเรยีนแตละกลุมมีสมาชกิ
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กลุมละ 3 คน ไปคนหาสมบัติที่ซอนอยูใหพบซ่ึงขั้นตอนการทํางาน มีขั้นตอนดังน้ีคือ นักเรียน
คนที่ 1 ฟงเทปบอกแหลงสมบัติแลวเขียนอธิบายเสนทาง ใหนักเรียนคนที่ 2 อาน นักเรียนคนที่
2 อานขอความของนักเรียนคนที่ 1 แลวนําแผนที่ที่แสดงเสนทางไปยังที่ซอนสมบัติ นักเรียน
คนที ่3 ดูแผนทีแ่ลวออกไปหาสมบตัแิละกลบัมารายงาน จะเห็นวางานนกัเรยีนคนที ่2 ตองอาศยั
ขอมูลจากนักเรียนคนที่ 1 และนักเรียนคนที่ 3 จะทํางานได ก็ตอเม่ือนักเรียนคนที่ 2 ทํางาน
ของตนเสร็จแลว อยางไรก็ตามงานทั้งหมดจะสําเร็จลงได ก็ตอเม่ือการทํางานของนักเรียนใน
แตละขั้นตอนเปนไปดวยความถูกตอง

5. กิจกรรมการตรวจสอบความถูกตอง (Correction for the content) เปน
กิจกรรมที่ตอเน่ืองจากการทํากิจกรรมที่มีลักษณะที่ตองพ่ึงพาหรือตอเน่ืองกัน ในการทํางานนั้น
ถานักเรียนสามารถใชภาษาสื่อสารกันไดถูกตอง ครูก็ยอมรับ ถาสื่อสารกันไมถูกตองซึ่งทําให
เกิดการผิดพลาดขึ้น ครูก็ตองใหนักเรียนชวยกันตรวจสอบจุดที่ผิดพลาดเพื่อชวยกันแกไขให
ถูกตองทั้งน้ีใหเน้ือหาหรือสิ่งที่ตนทํานั้นสามารถสื่อสารกับเพ่ือนไดเขาใจ เพ่ือที่จะใหงานนั้น
สําเร็จลุลวงไปได

ซาวิยอง (Savingnon 1978 : 85) ไดเสนอแนะกิจกรรมและวิธีการที่มี
ประโยชนตอการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารไวหลายประการ คือ

1. การใหแสดงบทบาทสมมุติ การใหหัวขออภิปรายและการใหเลนเกมตาง ๆ
ในตอนแรก ๆ ของการทํากิจกรรมเหลานี้นักเรียนอาจจะอาย ซ่ึงครูชวยไดโดยไมตําหนิหรือ
วิจารณความพยายามของนักเรียน ชวยใหเกิดความเปนกันเอง ครูตองไมสนใจไวยากรณหรือ
ประโยคที่สมบูรณมากนัก ถาครูฟงนักเรียนไมเขาใจใหถามนักเรียนคนอื่นใหอธิบาย หรือครูอาจ
ทําเปนเขาใจเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ ครูตองใหความชวยเหลืออยางจริงใจ ไมทําราย
ความรูสึกของผูเรียน เม่ือนักเรียนอยากพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไมไดเรียน ครูควรสงเสริมใหกําลังใจ
ใหนักเรียนถามเกี่ยวกับคําที่เขาตองการใช เพราะการเรียนคําใหมที่ไดผลดีที่สุด คือ เรียนตอน
ที่อยากรู ชวยกันรักษาหนาและความรูสึกของนักเรียนเวลาที่เขานึกคําที่เขาตองการไมได ครู
อาจจะสอนกระสวนคําพูดที่ใชประวิงเวลาในการคิด เชน What You Call It หรือ Will You
Please Repeat เปนตน นอกจากนี้อาจฝกนักเรียนใหใชทาทางประกอบเพราะทําใหเขาใจได
งายขึ้น เชน การโบกมือทําสัญญาณตาง ๆ ซ่ึงนักเรียนจะเรียนอยางสนุกสนาน

2. การใหโอกาสนักเรียนไดพบปะผูที่ใชภาษานั้น ๆ และใหนักเรียนที่มีความรู
ทางภาษาอยูในระดบัทีแ่ตกตางกนัมารวมกนัทาํกจิกรรม เชน เลนเกม นักเรยีนทีมี่ความสามารถ
สงูกวาจะชวยใหเขาภมิูใจในการทีไ่ดอธบิายใหคนอ่ืนฟง ในขณะเดียวกนัเขาไดชวยผอนแรงครดูวย

3. การใชสื่อมวลชน เชน รายการวิทยุและโทรทัศนที่ใชภาษาตางประเทศ
ที่กําลังเรียน ครู ควรใชประโยชนจากสิ่งเหลานี้ ในการสอนไมควรใหนักเรียนกังวลขอผิดพลาด
ในการใชภาษามากจนเกินไป ควรคํานึงถึงความคลองและความไมขาดชวงในการพูดมากกวา
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ครูควรใชเวลาในตอนตนชั่วโมงอยางนอย 5 นาที เพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนสนใจโดยใช
ภาษาตางประเทศ

4. การรูจักนักเรียนแตละคนใหดี นอกเหนือไปจากที่ครูรูจักในหองเรียน ครู
ตองรูวานกัเรยีนสนใจอะไรบาง อาจจะเปนเรือ่งดนตรหีรือสิง่อ่ืน ๆ ทีเ่ขาถนดั เพ่ือการจดักิจกรรม
จะไดมีความหมายตอเรียนทุกคน

แครรอล (Carrol 1980 : 53) ไดเสนอแนะกิจกรรมที่จะนําไปสูความสามารถ
ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารดังน้ี

1. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเขาสังคม เชน การเขารวมสนทนาในขณะ
รับประทานอาหาร หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป

2. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสถานที่ที่นาสนใจ เชน การถามทิศทางและที่ตั้งของ
สถานที่หรือการจองและการซื้อบัตรผานประตูสําหรับเขาชมสถานที่ตาง ๆ

3. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเดินทาง เชน การอานแผนที่และแผนภูมิ หรือ
การติดตอเพ่ือเขาพักในโรงแรม

4. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรักษาเยียวยา เชน การนัดหมายกับแพทยเพ่ือ
รับการรักษา หรือเขาใจคําแนะนําในการรักษาเยียวยา

5. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชน เชน การอานตาราง และฟงประกาศ
ของวิทยุโทรทัศน หรือการติดตามรายการภาพยนตรและละครโทรทัศน

6. กจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการศกึษาตามความสนใจ เชน การเขารวมในบทเรยีน
ภาษาตางประเทศ หรือการอภิปรายถึงประสบการณและความสนใจเกี่ยวกับอาชีพของตน

ฟนอคเซียโร (Finocchiaro 1980 : 79) ไดเสนอกิจกรรมที่ชวยในการเรียน
ภาษาเพื่อใหมีความสามารถในการสื่อสารดังน้ี

1. กิจกรรมที่ชวยนักเรียนในการใฝรู (Awareness) มีดังน้ี
1.1) นําขอความที่จะใหนักเรียนฟง หรืออานมาเรียบเรียงใหมใหงายขึ้น

เปน 2 ระดับ คือ ระดับที่งายและระดับที่งายที่สุดที่จะชวยใหผูเรียนอานหรือฟงฉบับจริงงายขึ้น
แตละระดับใชคําถามชนิดตาง ๆ กัน คือใช Yes / No Questions กับระดับที่งายที่สุด ใช
Wh-Questions กับระดับที่งายและใชคําอนุมาน (Inferential Questions) กับฉบับจริง

1.2) ใหนักเรียนฟงขอความสั้น ๆ ในสถานการณหรือกิจกรรมหนึ่ง ๆ และ
ใหนักเรียนบอกวาสิ่งที่ไดยินน้ันเปนทางการ (Formal) หรือไมเปนทางการ (Informal)

1.3) ใหนักเรียนอานหรือฟงบทสนทนาสั้น ๆ และใหบอกวาคําโตตอบของ
บุคคลที่ 2 น้ัน เหมาะสมหรือไม

1.4) บรรยายสถานการณสัน้ ๆ พรอมกบัใหบทสนทนาทีใ่ชสถานการณน้ัน
ใหนักเรียนตัดสินวา บทสนทนานั้นเหมาะกับสถานการณหรือไม
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1.5) ใหเจาของหรือนักเรียนที่เกงอธิบายใหทําเครื่องหมายบนรูปภาพ แผน
ที่หรือสิ่งอ่ืนๆ แลวใหฝกอธิบายในทํานองเดียวกัน

1.6) ใหนักเรียนฟงหรืออานบทสนทนาและใหบอกเกี่ยวกับสถานที่ บทบาท
ทางสังคมของผูพูด และเจตคติที่มีตอคูสนทนา

2. กิจกรรมที่ชวยนักเรียนในดานการเขียนและการพูดมีดังน้ี
2.1) ใหเปลี่ยนบทสนทนาใหเปนพิธีการมากขึ้น หรือใหเปนพิธีการนอยลง
2.2) ใหแสดงละครพรอมทั้งแสดงความรูสึกตาง ๆ ดวย
2.3) ใหขาวสารหรือรายละเอียดจากพิพิธภัณฑ สถานีรถไฟ หรือไปรษณีย

ที่เปนภาษาอังกฤษ แลวมารายงานในหองเรียนโดยใชภาษาอังกฤษ
2.4) ใหนักเรียนบอกสิ่งที่ควรพูดหรือทําในสถานการณที่ครูกําหนดใหโดย

เริ่มจากงายที่สุดไปหายากที่สุด ตามระดับความสามารถของนักเรียน
2.5) ใหถอดความ (Paraphrase) ประโยคหรือขอความสั้น ๆ
2.6) เตรียมบทสนทนาใหนักเรียนพูดหรือเติมสวนที่หายไป
2.7) ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอขอความหรือคําถาม
2.8) กําหนดคําโตตอบที่เหมาะสมกับขอความหรือคําถามตาง ๆ แลวถาม

นักเรียนวาขอความหรือคําถามไหนจะเปนตัวนําของคําโตตอบน้ัน ๆ
2.9) ใหทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการสนทนาสั้น ๆ ที่มีลักษณะหลาย ๆ อยาง

เชน เชื่อมบทสนทนา 2 บท เขาดวยกัน ขยายบทสนทนาที่เคยเรียนมาแลวโดยใชภาษา
ที่ไดเรียนรูใหมเปนตน

2.10) ใหนักเรียนบอกสิ่งที่ไดยินจากการบรรยาย จากภาพยนตร หรือจาก
โทรทัศน

2.11) ใหนักเรียนลงความเห็นเกี่ยวกับขาวที่ไดฟง นักเรียนอาจแสดง
ความไมเห็นดวยอยางสุภาพ หรือแสดงความยินดีหรือขอรองใหอธิบายเพิ่มเติม

2.12) ใหเตรียมการแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Playing) ดวยตนเอง โดย
ครูอาจจะใชขอความตาง ๆ หรือใหเพียงเคาโครงของสถานการณเทานั้น

2.13)ใหนักเรยีนรูจักหลกีเลีย่งการใชขอความหรอืคาํถามทีน่ากระอกักระอวน
  (Embarrassing) โดยการถามคําถามอื่น ๆ หรือเปลี่ยนหัวขอพูด

2.14) ใหจัดกลุมอภิปรายปญหาที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวของกับตัวนักเรียน
2.15) ศึกษาหนังสือพิมพแตละตอน และใหวิจารณ อภิปราย ตั้งคําถาม

หรือสรุปความแตละตอน
ประพาศน พฤทธิประภา (2528 : 68-71) ไดเสนอแนะกิจกรรมที่สงเสริม

การเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงอาจนํามาใชในหองเรียนไดผลดีดังน้ี
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1. พฤติกรรมในหองเรียน เชน การทักทายครูและเพ่ือน การขออนุญาต
การปฏิบัติตามคําสั่ง ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้ถือไดวาเปนการสื่อสารอยางแทจริง (Real
Communication) ที่เกิดขึ้นในหองเรียนรวมทั้งการแสดงออกโดยทั่วไป

2. งานที่มอบหมายใหทํานอกหองเรียน ครูอาจมอบหมายใหนักเรียนทํา
กิจกรรมการสื่อสารนอกหองเรียน เชน การพูดคุยกับเจาของภาษาหรือผูที่มีความสามารถใกล
เคียงโดยการพูดทางโทรศัพท การเขียนจดหมาย ฯลฯ กิจกรรมนี้ครูตองชวยวางแผนและจัดการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ใหกับนักเรียนดวย เพราะเพียงแตการมอบงานใหไปทํานั้น อาจมีอุปสรรคในดาน
การติดตอขอความรวมมือ

3. การสื่อสารกับแขกที่เชิญมา กิจกรรมนี้อาจจะสะดวกกวากิจกรรมที่ 2
เพราะผูที่จะพูดดวยไดรับเชิญมาที่หองเรียนเลยและนักเรียนทุกคนก็ไดมีโอกาสที่จะพูดคุยสอบ
ถามไดอยางไรก็ตามครูควรที่จะตระเตรียมนักเรียนไวลวงหนา และชี้แจงใหแขกทราบวา
จะสนทนาอะไรกันบาง

4. การสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตนอกหองเรียนของนักเรียน กิจกรรมนี้อาจทําให
รูปแบบ ถาม-ตอบ (ฟง-พูด) หลังจากฟง-พูดแลวครูอาจใหนักเรียน เขียนโนต เขียนจดหมาย
ฯลฯ ซ่ึงจะเปนการฝกทักษะการเขียน-อาน ตามที่ไดถามตอบกันมาแลว

5. การสื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันและหัวขอที่สนใจรวมกัน กิจกรรม
น้ีแตกตางจากกิจกรรมทั้ง 4 แบบ ที่พูดถึงมาแลวคือ มีลักษณะเปนนามธรรมมากขึ้น แตก็ยัง
เกี่ยวของกับตัวนักเรียนและสภาพการณที่อยูใกลตัวอยู กิจกรรมนี้อาจทําไดโดยใหนักเรียน
อภิปราย แสดงความคิดเห็น หรือ แลกเปลี่ยนขอมูล กันได

6. โลกสมมุติ (Translocation) กิจกรรมนี้จะตองสมมุติวาตัวเองอยูที่อ่ืนและ
กําลังติดตอสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของอยูตามเงื่อนไขที่กําหนดขึ้น

7. บทบาทสมมุติ (Role-Playing) กิจกรรมนี้จะตองสมมุติตัวเองวาเปนคน
อ่ืนแสดงบทบาททีส่มมุต ิการแสดงบทบาทสมมตุน้ีิทําไดสมจรงิกจ็ะชวยใหการสือ่สารได เปน
อยางดแีละเปนการทําใหกิจกรรมนั้นสนุกสนานอีกดวย

8. การเสแสรง (Make-Believe) กิจกรรมนี้คือการแสดงบทบาทสมมุติที่
เปนไปไมได เชน ครู ใหนักเรียนแสดงเปนเตาวิ่งแขงกับกระตาย และวางแผนวาทําอยางไร
จึงจะวิ่งชนะ กิจกรรมนี่อาจจะสนุกและเราความสนใจไดมากทีเดียว ผูเสแสรงมีจินตนา การสูง

9. เกม (Games) การเลนเกมเปนกิจกรรมที่อาจแทรกอยูในกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ไดทุกประเภท ถาเรากําหนดรางวัลดวยกิจกรรมอ่ืน ๆ ก็จะมีลักษณะเปนเกมขึ้นมาการแขงขัน
และการทาทายนับวาเปนการจูงใจอยางดีในกิจกรรมแบบนี้ ขอสําคัญครูควรจะตองชี้แจง
เกี่ยวกับ “กฎ” การเลนเกมใหนักเรียนเขาใจอยางแจมแจงกอนการเลนเกม ดวยหลักการสําคัญ
ของกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร มี  6  ประการดังน้ี
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1. ความตองการในการสื่อสาร (Desire to communicate) กิจกรรมที่
จะใหผูเรียนกระทําเพื่อฝกการใชภาษาเพื่อการสื่อสารตองสรางความตองการที่จะสื่อสารใหกับ
ผูเรียนถึงแมผูเรียนจะถูกบังคับใหสื่อสาร แตผูเรียนตองมีความรูสึกหรือเห็นความจําเปนใน
การสื่อสาร

2. จุดประสงคของการสื่อสาร (Communicate purpose) กิจกรรมที่ให
ผูเรียนทําควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาเพื่อจุดประสงคตามการสื่อสารที่แทจริงมากกวา
จะใหฝกในเรื่องการใชตัวภาษา ซ่ึงกิจกรรมควรจะมีชองวางที่เปนชองวางของขอมูลหรือชองวาง
ของความคิดเห็น เปนการใหผูเรียนพยายามเชื่อมชองวางในขณะกําลังสื่อสาร

3. เน้ือหาไมใชรูปแบบของภาษา (Content not form) เม่ือผูเรียนทํา
กิจกรรม ความสนใจของผูเรียนตองอยูที่สิ่งที่พูด (what to say) ซ่ึงจะไมไดอยูที่วาจะพูดอยางไร
(how to say) ดังน้ัน ผูเรียนตองมีขอมูลที่จะสื่อสารเสมอ

4. ความหลากหลายของภาษา (Variety of language) กิจกรรมตอง
เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาหลายรูปแบบ แตไมเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และความรูสึก
ที่อิสระของผูเรยีนในการใชภาษาที่ไมมีการเตรียมตัวมากอน (improvise) อีกทั้งการใชแหลงขอ
มูลตาง ๆ ที่ผูเรียนเปนผูเลือก

5. ไมมีการแทรกแซงจากผูสอน (No teacher intervention) ผูเรียน
เปนผูกระทํากิจกรรมกันเองระหวางผูเรียนมากกวาทํากับผูสอนโดยผูสอนจะไมไปเกี่ยวของ ถึง
แมเปนการแกไขขอผิดพลาด หรือการประเมินการรวมกิจกรรมของผูเรียน ซ่ึงผูสอนอาจประเมิน
ผลชวงทายของกิจกรรมเม่ือกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นลง โดยดูที่การบรรลุจุดประสงคของการสื่อสาร
ในการประเมินการใชภาษาที่ถูกตอง

6. ไมมีการควบคุมดานวัสดุที่ฝก (No materials control) กิจกรรมที่จัด
ขึ้น ตองไมกําหนดภาษาที่ผูเรียนตองใช ซ่ึงผูเรียนควรไดโอกาสที่จะเลือกวาจะสื่อสารอะไร
อยางไร ดวยตนเอง

สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น
ครูตองจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดย
กิจกรรมที่จัดควรมีลักษณะ ดังตอไปน้ี การหาขอมูลที่ขาดหายไป (information gap) มีการให
ตัวเลือก (choice) ในการใชภาษาและใหขอมูลยอนกลบั (feedback) วาสามารถใชภาษาเพื่อสื่อ
ความหรือไม ทั้งน้ีอาจจัดกิจกรรมโดยใชของจริง บทบาทสมมติ เกมทางภาษา ภาพชุดเรื่องราว
เปนตน เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารไดตามวัตถุประสงค และสามารถเลือกใช
ภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับสถานการณและบทบาทที่ไดรับ
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2. ไวยากรณทั่วไป
2.1 ความหมายของไวยากรณตามแนวภาษาศาสตร

ไวยากรณมีแนวทางการใหความหมาย 2 แนวทาง  คือ
1.ไวยากรณตามแนวภาษาศาสตร
2. ไวยากรณตามแนวการสื่อสาร
ไดมีนักการศึกษา ที่ใหความหมายของไวยากรณตามแนวภาษาศาสตร

ไวดังตอไปน้ี
ในกลุมทีเ่นนในเรือ่งกฏเกณฑไวยากรณไดใหความสาํคญัของระบบโครงสราง

ภาษาและกฎเกณฑ ดังที่ ดิเรกชัย  มหัทธนะสิน (2517 : 2) ไดกลาวไววาไวยากรณ  คือวิชาวา
ดวยระเบียบของภาษาลักษณะโครงสรางของภาษา  แตละภาษายอมมีลักษณะโครงสรางของ
ตนเองโดยเฉพาะและมีระบบบระเบียบทางภาษาที่เกี่ยวกับการนําหนวยเสียงมาประกอบกันให
เปนคําแนะนําคํามาเรียงเขาเปนประโยค สวน อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ และคณะ (2524 : 3)
กลาววาไวยากรณหมายถึง  ตําราหลักภาษาที่เปนหลักสําหรับ  ใหคนอางอิงวาภาษาทีพู่ดใช
อยางไร และระบบหรอืองคประกอบในภาษาหรอืการวเิคราะหภาษา สาํหรบั จินตนา สจุจานันท
(2533 : 3) กลาววาไวยากรณ  หมายถงึการใชกฎเกณฑ ภาษาอยางถกูตอง นอกจากนี ้วไิลวรรณ
ขณิษฐานันท  (2528 : 1) อธิบายถึงไวยากรณวา เปนระบบที่ยังอยูในภาษาและเปนระบบที่ผูใช
ภาษาทุกคนเรียนรูตั้งแตเด็กโดยไมรูวาระบบของภาษาทีเ่รยีนมีลกัษณะอยางไร  และสามารถ
เรียนรูไดโดยไมจําเปนวาจะตองมีผูเขยีนตาํราเกีย่วกบัภาษานัน้หรอืไมอยางไรกต็ามไดมีกลุมที่
เนนการนาํไวยากรณไปใช ดังน้ี

สําหรับ โบลินเจอร (Bolinger 1977 : 4) ไดใหความหมายของไวยากรณวา
ไวยากรณเปนการนําคําหรือกลุมคํามาจัดเรียบเรียงใหเปนประโยคตามโครงสรางทางภาษา
เพ่ือใหไดขอความที่สื่อความหมายไดตามความตองการพรอมกับการใชภาษาใหถูกตอง เหมาะ
สมกับสถานการณ    สวน   กรีนบลาม (Greenblam 1982 : 1) กลาววาไวยากรณหมายถึง
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใชภาษา สําหรับ  ลีช (Leech 1983 : 152) ไดอธิบายถึงไวยากรณ
ดานการนําภาษาไปใชไดในชีวิตจริงวาไมวาจะเปนไวยากรณ ประเภทใดก็อาจสามารถวิเคราะห
ไดใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับโครงสรางภาษา เชน เราสามารถอธิบายไดวารูปแบบของประโยค
ปฏิเสธเปนอยางไร  2) ระดับความหมายของภาษา และ 3) ระดับการใชภาษาที่ใชไดในชีวิตจริง
ทางดาน ดิกกิ้นส (Dickins 1991 : 113) ไดกลาววาไวยากรณเปนเรื่องของการอธิบายเกี่ยวกับ
ภาษาที่ใหความสําคัญในเรื่องการเชื่อมคําตอกันเปนประโยค

จากคําจํากัดความขางตน สรุปไดวาไวยากรณ หมายถึงทฤษฎีที่อธิบายการใช
กฎเกณฑของภาษาที่ประกอบดวยโครงสรางภาษา ความหมายของภาษาและการใชภาษา
ที่ใชในชีวิตจริง กฎเกณฑของภาษาจึงมีสวนสําคัญในการสื่อสารใหถูกตองและอยางเปนระบบ
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2.2 หลักการสอนไวยากรณทั่วไป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งในการฟง พูด อาน หรือเขียนลวนอาศัย

ไวยากรณ ซ่ึงการเรียนไวยากรณตองมีการฝกฝนในการสอนไวยากรณ ไดมีนักการศึกษา
กลาวถึงหลักการสอนไวยากรณไวดังน้ี สันทนา สุธาดารัตน (2531 : 95) กลาวถึงหลักใน
การสอนไวยากรณและขั้นตอนการสอนไวยากรณดังตอไปน้ี

1. สําหรับนักเรียนในระดับตน ควรจะสอนโครงสรางใหมเพียงโครงสราง
เดียวในแตละครั้งของการสอน และควรจะมีความสัมพันธกับสิ่งที่ไดสอนไปแลว

2. ทบทวนโครงสรางเดิมที่นักเรยีนเรียนมาแลวกอนที่จะสอนเรื่องใหม
เสนอ เพ่ือจะไดแนใจวาเดก็เขาใจเรือ่งทีเ่รียนมาแลวจรงิ ๆ ในการเรยีนเรือ่งใหมทีต่อเน่ือง
กนัจะทําไดงายและรวดเรว็

3. หลักไวยากรณที่จะสอนตองอยูในบทสนทนาหรือในเรื่องที่เด็กจะตองอาน
ในการเรียนวันน้ัน และตองฝกทั้งการถามและการตอบ

4. ใหตัวอยางมาก ๆ และใกลเคียงความเปนจริง นอกจากนั้นจะตองตรงกับเรื่อง
ที่สอน สอดแทรกวัฒนธรรมตามความเหมาะสม

5. จัดหาอุปกรณการสอนหลาย ๆ อยางที่จะทําใหการเรียนการสอนคลองตัวขึ้น
และประหยัดเวลาในการอธิบาย

6. จัดกิจกรรมหลาย ๆ อยาง และที่ตอเน่ืองกันในการสอนแตละครั้ง เพราะจะ
ทําใหไมนาเบื่อ

7. คํานึงถึงขอแตกตางระหวางภาษาตางประเทศกับภาษาเดิมของเด็กตัวอยาง
เชน สําหรับนักเรียนไทยควรเนนการเติม-s ที่คํากริยาที่เปนปจจุบันกาล เม่ือประธานเปน
เอกพจนและเติม-s ที่คํานามเมื่อเปนพหูพจน

8. การฝกจะตองเปนทั้งแบบปากเปลาและแบบใหเขียน การฝกปากเปลา
ควรทําในหองเรียน สวนที่เปนการเขียนควรใหเปนการบาน

9. ครูตองเตรียมคําถามที่จะใชถามในการสรุปกฎมาใหพรอม ถานักเรียนได
ฝกจนเขาใจ และครูใชคํานามที่เปนเหตุเปนผล นักเรียนก็จะสามารถเขาใจความเปนมาของกฎ
ไดดี และสามารถนําไปใชไดในสถานการณจริง

ดังน้ัน หลักการสอนไวยากรณหมายถึงการสอนภาษาโดยคํานึงถึงหนาที่
และโครงสรางทางภาษาที่สามารถจําแนกออกเปนสวนยอยตามหลักของภาษาเพื่อใหนักเรียน
ไดทราบถึงวิธีการใชและทบทวนโครงสรางเดิมที่นักเรียนเรียนมาแลวกอนที่จะสอนเรื่องใหม
เพ่ือจะไดแนใจวาเดก็เขาใจเรือ่งทีเ่รยีนมาแลวจรงิ ๆ ในการเรยีนเรือ่งใหมที่ตอเน่ืองกันจะทําได
งายและรวดเร็ว
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2.3 ข้ันตอนการสอนไวยากรณทั่วไป
ในการสอนไวยากรณมีการแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คอืการสอนไวยากรณ

แบบเดมิหรอืทัว่ไป (The grammar translation method)  และการสอนไวยากรณเพ่ือการสือ่สาร
(The grammar communicative method) ซ่ึงทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันในขั้นตอนของ
การสอน  ดังที ่พอลตนัและ บรเูดอร (Paulston and Brunder 1979) ไดแบงขัน้ตอนการสอน
ไวยากรณไว 6 ขัน้ตอน ดังน้ี

1. ใหตัวอยางจากเนื้อหาในบทเรียน หลังจากไดสอนศัพทของเนื้อหาที่จะสอนใน
วันนั้นแลว  ครูบอกนักเรียนตอไปวา  เม่ือรูคําศัพทแลวจะตองรูหลักไวยากรณ ที่เกี่ยวของดวย
จึงจะเขาใจเนื้อเรื่องไดดี  ครูเขียนตัวอยางประโยคที่ดึงจากเนื้อหาบนกระดานดํา  หรือถาเขียน
มาแลวในกระดานก็นํามาติดที่กระดานดํา  แลวใหนักเรียนอานตามครู  เน้ือหาที่จะสอนอาจจะ
เปนเรื่องสั้น  บทสนทนา  จดหมาย  ขาวจากหนังสือพิมพ  บันทึกสวนตัว  การตูน  ขอความ
โฆษณา  หรือบทกลอนสั้น ๆ ก็ได

2. ฝกระดบักลไก (Mechanical drills )  หมายถงึการฝกทีมี่การควบคมุคาํตอบ
น่ันคือคําตอบที่ถูกตองจะมีเพียงคําตอบเดียวเทานั้น เหมาะสําหรับใหนักเรียนตอบพรอมๆ กัน
ตวัอยางเชน

Model  :       He’s going to school.
Cue  :          She
Response  :  She’s going to school.
Cue  :          We
Response  :  We’re going to school.

      etc.
3. สรุปกฎและการใชไวยากรณ(Generalization) เม่ือไดฝกรูปแบบประโยค

จนนักเรียนพูดไดคลองแคลวแลว ครูทดสอบความเขาใจของสิ่งที่ฝกไปดวยการถามนํา หลัก
ทั่วไป ในการสรุปกฎและการใช  มีดังน้ี

3.1) ไมจําเปนตองใชภาษาอังกฤษเสมอไป
3.2) ถาใชภาษาอังกฤษ พยายามหลีกเลี่ยงศัพททางภาษาศาสตร เชน

structural  pattern, suffix, prefix, structure
3.3) ใชคําถามสั้น ๆ แตหลาย ๆ คําถามดีกวาคําถามยาว ๆ เพียงไม

กี่ประโยค
3.4) ครูจะตองเตรียมคําถามและอุปกรณมาใหพรอมกอนเขาสอน
3.5) ใชความรูเดิมของนักเรียนใหเปนประโยชน โดยนํามาเปนหลักใน

การเปรียบเทียบกับการใชรูปประโยคใหม



30

3.6 ) แนะใหนักเรียนสังเกตการสะกด  หรือการออกเสียงที่เกี่ยวของกับ
รูปประโยคใหม

3.7) ขั้นตอนนี้ไมควรใชเวลาเกินกวา  5  นาทีของเวลาทั้งหมด
4. ฝกระดับความหมาย (Meaningful drills)  เปนการฝกที่มีการควบคุมคําตอบ

เชนเดียวกับการฝกในระดับกลไก แตคําตอบที่ถูกมิไดมีเพียงคําตอบเดียวดัง เชน การฝกใน
ระดับกลไก จึงไมควรที่จะใหนักเรียนตอบพรอม ๆ กันทั้งชั้น  ใชสําหรับการฝกถามตอบระหวาง
ครูกับนักเรยีน  และระหวางนักเรียนกันเอง  ตัวอยางเชน

T  :      When did you go home ?
S 1  :   In the afternoon.
T  :      When did you go to the park?
S 2  :   On weekend.

  etc.
5. ฝกระดับสื่อสาร (Communicative drills) แตกตางกับการฝกในระดับ

ความหมาย ตรงที่การถามตอบจะตองอยูในสถานการณที่ใกลเคียงความเปนจริง คําถาม
สวนใหญจะขึ้นตนดวย What  และ  Why  ซ่ึงเนนการคิดแกปญหา  สวนคําถามที่ตอบดวย
Yes  หรือ  No  ก็ใชไดถาผูตอบมีความเห็นเพ่ิมเติม  เชน  Did you like your trip to Africa?
No. It was very hot and dry.

6. ทําแบบฝกหัดหลังจากไดฝกปากเปลาแลว นักเรียนควรจะไดมีโอกาส
ฝกเขียนสิ่งที่ไดเรียนไปแลว การทําแบบฝกหัดนี้อาจจะใหทําเปนการบานหรือทําในเวลา
ตอนทายชั่วโมงตัวอยางกิจกรรมในขั้นน้ี มีดังตอไปน้ี

6.1) ใหนักเรียนเขียนตามรูปภาพ รูปภาพอาจจะเปนรูปภาพเดี่ยว ๆ
หรือรูปภาพเปนชุดที่มีความตอเน่ืองกัน

6.2) ใหนักเรียนตอบลงสมุดแทนที่จะตอบปากเปลา
6.3) ใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ควรจะเปนขอความที่นักเรียนไมเคย

เห็นมากอน  แตตองอยูในระดับความสามารถของนักเรียน
6.4) ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณจากประโยคที่ให หรือ

จากเรื่องที่ไดอานไป สวนที่เวนไวควรจะเปนสิ่งที่นักเรียนตองใชความเขาใจทางไวยากรณ
มากกวาความเขาใจเนื้อเรื่อง

สรุปไดวา ขั้นตอนการสอนไวยากรณหมายถึงการสอนที่ใหตัวอยางจากเนื้อหา
ในบทเรียน หลังจากไดสอนศัพทของเนื้อหาที่จะสอนในวันน้ัน แลวฝกรปูแบบทีมี่การควบคมุ
คาํตอบ เม่ือไดฝกรปูแบบประโยคจนนกัเรยีนพูดไดคลองแคลวแลว กส็รปุกฎและการใชไวยากรณ
หลังจากนั้นก็ฝกระดับความหมาย ระดับสื่อสาร และขั้นตอนสุดทาย ทําแบบฝกหัด หลังจากได
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ฝกปากเปลาแลว เพ่ือทดสอบความรูความเขาใจของผูเรียน

3. ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
3.1 ความหมายของไวยากรณเพื่อการสื่อสาร

การเรียนในปจจุบันไดมุงเนนการไดใชการพูดและสื่อสารในสถานการณจริง
ซ่ึงการเรียนการสอนควรเปนการสอนโดยสื่อความหมายที่ยังคงใหความสําคัญดานไวยากรณ
อยูเพราะไวยากรณยังเปนหนวยความรูพ้ืนฐานที่ชวยใหนักเรียนมีความรูความสามารถใน
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง ดังน้ันจึงมีนักการศึกษาไดกลาวถึงความหมาย
ของไวยากรณสื่อสารไวดังน้ี

ลีช (Leech 1983 : 152) กลาวถึงไวยากรณเพ่ือการสื่อสารวาเปนแนวทาง
ที่ไวยากรณมีเปาหมายในการเชื่อมโยงโครงสรางเขากับความหมายของภาษาและการใช
ภาษาจริงในชีวิตจริง ดิกกินส (Dickins 1991 : 114) อธิบายวาบุคคลที่สามารถใชไวยากรณ
ในการสื่อความหมายได เปนการสรางความหมายที่เกี่ยวของและเหมาะสมระหวางผูพูดและ
ผูฟง ไมไดเกี่ยวของเฉพาะความถูกตองดานภาษาศาสตร ตามคําจํากัดความของไวยากรณ
เกา ๆ ในแบบโครงสราง ในการสงสารและรับสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองใชกฎเกณฑ
ทางภาษาและกฎการใชภาษา ลีช และสตารดวิค (Leech and Startvik 1989 : 11-13) กลาววา
ไวยากรณเพ่ือการสื่อสารเปนไวยากรณที่แยกมาจากไวยากรณแบบเกา ซ่ึงไวยากรณเพ่ือ
การสื่อสารจะมุงเนนอยูที่การใชไวยากรณเพ่ือการติดตอสื่อสารมากกวาเนนที่ไวยากรณแบบ
โครงสราง

เฟอรกูสัน (Ferguson 1991 : 62-63) กลาววาไวยากรณเพ่ือการสื่อสารเปนการ
ใชรูปแบบไวยากรณที่ผูเรียนจะใชในการสรางความหมายโดยมีองคประกอบทางดานระเบียบวิธี
ในการเรียบเรียงขอความใหตอเน่ือง การใชภาษาในชีวิตจริงและวัฒนธรรมเปนสวนสําคัญที่
ผูเรียนตัดสินใจวาจะเลือกใชรูปแบบไวยากรณใดในการสรางความหมายโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมตอบริบทที่กํากับอยูดวย

อาจกลาวโดยสรุปไดวาไวยากรณเพ่ือการสื่อสารเปนการสอนไวยากรณที่เอ้ือ
ประโยชนใหผูเรียนไดสามารถนํารูปแบบไวยากรณไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสมทั้งดานโครงสรางภาษา ความหมาย และการใชในบริบทที่เปนจริง โดยคํานึง
ถึงองคประกอบทางดานสถานการณ วัฒนธรรม และสังคมในการสื่อสารดวย
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3.2 องคประกอบของไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
การเรียนไวยากรณเพ่ือการสื่อสารเปนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษที่ซับซอน

และตองอาศัยองคประกอบหลายประการรวมกัน จึงจะชวยใหการเรียนไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร
มีความถูกตองและชัดเจน ผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษา กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของ
การเรียนไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร เชนที่ ลีชและสตารวิค (Leech and Startvik 1989 : 11-13)
กลาวถึง การจัดความสัมพันธของไวยากรณเพ่ือการสื่อสารที่มีสวนประกอบสัมพันธกัน ดังน้ี

1. รูปแบบของความหมายหรือการจัดการความหมาย (Type of meaning orฃ
meaning organization) อันไดแก

1.1) มโนทัศน (Concepts)
1.2) ขอมูลความเปนจรงิ และความเชือ่ (Information reality and belief)
1.3) อารมณความรูสึกและทัศนคติ (Mood, emotion and attitude)
1.4) ความหมายที่เชื่อมโยงตอเน่ืองกัน (Meaning in connected discourse)

2. รูปแบบของหนวยปกติ (Type of format unit) ไดแก
2.1) คําวลี หรืออนุประโยค (Words phrases or clauses)
2.2) ประโยค (Sentence)
2.3) ถอยคําที่เปลงออกมา (Utterance)
2.4) ความตอเน่ืองของขอความ (Discourse of text)
ดังน้ัน องคประกอบของไวยากรณเพ่ือการสื่อสารตองมีคําวลี  ถอยคํา

ประโยค  หรือขอความ ที่มีความเชื่อ ความคิดหรือความรูสึก ที่อยูในรูปของความหมายเพื่อให
การสื่อสาร ถายทอดไปยังผูรับสารไดถูกตอง และใชไดกับสถานการณของสังคมอยางเหมาะสม
ตามโอกาส

3.3 หลักการสอนไวยากรณ เพื่อการสื่อสาร
ลักษณะของการเรียนรูไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร ควรเอ้ือประโยชนตอผูเรียน

ในการทําความเขาใจวาไวยากรณทํางานอยางไรในการสื่อและแปลความหมาย หมายถึงชวย
ผูเรียนเลือกใชไวยากรณไดถูกตองและเหมาะสมกับบริบทในรูปแบบของการเรียนการสอนเพื่อ
การสื่อสาร เอกรินทร สังขทอง (2541 : 14 - 15) ไดกลาวถึงการสอนไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร
วาลักษณะที่ครคูวรจัดใหกับผูเรียนในการสรางหลักการสอนไวยากรณเพ่ือการสื่อสารดังน้ี

1. บริบทและสถานการณซ่ึงแสดงการใชกฎเกณฑทางไวยากรณ
2. ขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวของกับระบบไวยากรณภาษาอังกฤษ
3. ความหลากหลายของเนื้อหาและการนําเสนอเพราะการใชกฎไวยากรณ

ขึ้นอยูกับประเภทของเนื้อหาที่จะชวยพัฒนาความสามารถทางดานไวยากรณของนักเรียน
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4. มีตัวเลือกทางไวยากรณ (grammatical choice) เพ่ือใหนักเรียน เลือกใช
ใหเหมาะสมกับบริบท

อมรา แสงจันทมณี (2524 : 15) กลาววาหลักในการจัดการเรียนการสอน
ไวยากรณเพ่ือการสื่อสารควรมีลักษณะดังตอไปน้ี

1.การเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการฝกฝนความรูดาน
ตาง ๆ ซ่ึงเปนองคประกอบของสมรรถวิสัยในการสื่อสารตั้งแตเริ่มเรียน ผูสอนก็ควรแสดงให
ผูเรียนเห็นวารูปแบบภาษาที่สอนจะใชไดในสถานการณที่มีความหมาย และสามารถนําความรู
เหลานั้นไปใชไดจริง ซ่ึงจะเปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น

2. ความสามารถในการสื่อสารซึ่งรวมทั้งกฎเกณฑไวยากรณ และกฎของ
ภาษาที่ใชอยูจริง ควรจะไดรับการจัดใหพอเหมาะที่ผูเรียนจะสามารถนําภาษานั้นไปสื่อความ
หมายไดอยางถูกตอง

3. ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดใชความรู การฝกฝน รวมทั้งได
รับประสบการณใหตรงกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง นอกจากนี้ผูสอนอาจใช
ภาษาแมในการอธิบายกฎเกณฑของไวยากรณ หนาที่ของรูปแบบภาษาแตละแบบ ตลอดจน
อธิบายถึงความเหมาะสมที่จะใชภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณได และควรจะอธิบายถึง
วัฒนธรรมประเพณีของเจาของภาษาดวย

4. ในการสอนผูสอนตองเนนการฝกใหผูเรียนสามารถนําสมรรถวิสัยทาง
ไวยากรณ (Grammatical competence) ไปใชในการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง และตองมี
สมรรถวิสัยทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic competence) ดวย

5. ความตองการของผูเรียนจะตองอยูในกรอบของสมรรถวิสัยทางไวยากรณ
และสมรรถวิสัยทางภาษาศาสตรสังคม

อน่ึง การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นก็จําเปนตองสอนไวยากรณควบคูไป
ดวย  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของวิลกิน (Wilkin 1976) และคนอื่น ๆ ที่ไดกลาวถึงหลักสูตร
การสอนภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ วา จะตองมีการสอนไวยากรณอยูไมวาจะนําวิธีการสอนแบบ
ใดมาใช การสอนไวยากรณก็ยังคงเปนจุดประสงคสําคัญอันหนึ่ง  แตการสอนไวยากรณใน
ปจจุบัน อาจจะแตกตางจากสมัยกอน ๆ ซ่ึงเรามุงสอนไวยากรณในลักษณะที่ใหนักเรียนจํากฎ
เกณฑตาง ๆ มากมายและทําแบบฝกหัด  เพ่ือใหเกิดความแมนยํา  การสอนไวยากรณ จึงควร
อยูในรูปของหนาที่ทางภาษา  กลาวคือเปนการสอนไวยากรณที่มีจุดประสงคตามหนาที่ของ
ภาษา (กุสุมา  ลานุย 2538) และการสอนไวยากรณน้ันก็ตองสัมพันธกับการฝกทักษะทั้ง 4 ดาน
คือ การฟง พูด อาน และเขียน

อยางไรก็ตาม การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารก็ยังจําเปนตองมีการฝกพูดแบบ
ปากเปลา เพ่ือใหนักเรียนเกิดความแมนยําในการใชรูปแบบของภาษา  แตขอสําคัญคือครูจะทํา
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รูปแบบการฝกโครงสรางทางภาษาที่เกี่ยวของกับการใชไวยากรณตางๆ น้ันอยางไร เพ่ือให
สามารถเปนแบบฝกที่มีคุณคาอยูในลักษณะของการสื่อสารหรือที่เรียกวาไวยากรณเพ่ือ
การสื่อสาร

จากแนวความคิดดังกลาว สรุปไดวาหลักการสอนไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร
ไมควรเนนที่รูปแบบ (form) ของโครงสรางไวยากรณที่ตองการสอนเพียงดานเดียว แตควรนํา
โครงสรางนั้นไปใชในเนื้อหาที่มีความหมายในบริบทจริง ดังน้ันสิ่งที่ครูควรคํานึงถึงในการสอน
ไวยากรณ คือไมควรสอนโดยกําหนดใหไวยากรณเปนเปาหมายของการเรียนรู แตควรจะสอน
ใหเปนสื่อหรือวิธีในการสื่อสารอันเปนเปาหมายที่แทจริง

3.4 ข้ันตอนการสอนไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
ไดมีนักการศึกษาหลายทาน ที่ไดเสนอขั้นตอนของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

ไวดังน้ี
สมิุตรา อังวฒันกลุ (2537) ไดเสนอขัน้ตอนของการสอนภาษาเพือ่การสือ่สารไดดังน้ี
1. ขั้นเสนอเนื้อหา (Presentation) การเสนอเนื้อหาจะเนนใหนักเรียนไดเรียนรู

และทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย และวิธีการใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
ควบคูไปกับการเรียนรูกฎเกณฑทางภาษา การเสนอเนื้อหา อาจดําเนินการไดโดย ผูสอนนําเขา
สูเน้ือหา (Lead-in) โดยครูผูสอนเสนอบริบทหรือสถานการณแกผูเรียน โดยใชรูปภาพ เลาเรื่อง 
ฯลฯ จากนั้นจึงเสนอเนื้อหาแกผูเรียนโดยใหผูเรียนฟงหรืออาน เน้ือหาที่เสนอมีบริบทหรือสถาน
การณกํากับอยูดวย อาจเปนเรื่องราวหรือบทสนทนา แตไมควรเปนประโยคเดี่ยว ๆ เน้ือหานอก
จากจะมีคําศัพท รูปแบบทางภาษาที่จะสอนแลว ควรนําคําศัพทหรือรูปแบบทางภาษาที่ผูเรียน
เคยเรียนมาแลวรวมอยูดวยจากนั้นผูสอนกระตุนการเรียนรู (elicitation) โดยตรวจสอบความเขา
ใจของผูเรียนดวยการถามคําถามใหตอบ หรือกระตุนใหพูด ถาผูเรียนตอบไมไดเลย ผูสอนจะ
ตองอธิบายเนื้อหาทางภาษาเหลานั้นใหผูเรียนฟง และแสดงใหผูเรียนเห็นวา เน้ือหาทางภาษา
น้ันมีรูปแบบ

2. ขั้นการฝก (Practice / controlled practices) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนฝกใช
ภาษาที่เพ่ิงเรียนรูมาในลักษณะของการฝกแบบควบคุม (controlled practice) โดยผูสอน
เปนผูนําฝก มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษาได จึงเนนที่ความถูกตอง
ของภาษาเปนหลัก แตมีจุดหมายใหผูเรียนไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย และวิธีการ
ใชรูปแบบของภาษานั้น ๆ ดวยเชนกัน จะใชวิธีการฝกแบบกลไก (mechanical drill) หรือบาง
ครั้งเรียกวา การฝกซ้ํา ๆ (repetition drill) คือเปนการใหนักเรียนฝกซ้ํา ๆ ตามตัวอยาง
จนสามารถจําและใชรูปแบบภาษานั้นได แตยังไมเนนดานความหมาย เพราะฉะนั้น การฝก
ในขั้นนี้ผูเรียนจะเขาใจหรือไมเขาใจความหมายของรูปแบบภาษาที่ใชในการฝกก็ได



35

3. ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production / free practice) การใชภาษา
เพ่ือการสื่อสารจัดเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นหนึ่งของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพราะ
การฝกในขั้นน้ีจะเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูภาษาในหองเรียนกับ
การนําไปใชนอกหองเรียน การฝกในขั้นนี้มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดลองใชภาษาใน
สถานการณตาง ๆ ดวยตนเอง ครูผูสอนเปนเพียงผูแนะแนวทางเทานั้น ในขั้นนี้ผูเรียนสามารถ
ที่จะนําความรูที่เรียนมา ไปใชไดอยางเต็มที่ สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางอิสระ ไม
จําเปนตองใชตามรูปแบบที่กําหนดมาใหเหมือนขั้นการฝกแบบควบคุมซ่ึงจะสามารถชวยให
ผูเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาไดเปนอยางดี การฝกจะทําในรูปแบบตาง ๆ โดยมีครูเปน
ผูริเริ่มในการจัดกิจกรรม เชน อธิบายวิธีทํากิจกรรม จัดกลุมผูเรียน และใหผูเรียนทํากิจกรรม
เองทั้งหมด ผูสอนคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือเม่ือผูเรียนมีปญหาในการทํากิจกรรม และเปน
ผูใหขอมูลยอนกลับ หรือประเมินผลการทํากิจกรรมในภายหลัง

ศรีวัย  วรรณประเสริฐ (2525 : 110 – 111)  ก็ไดเสนอลําดับขั้นการสอนตามวิธีสอน
ไวยากรณเพ่ือการสื่อสารไวดังน้ี

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการใชประสบการณทางดานภาษาของผูเรียนใหเปน
ประโยชนในการชักนําความสนใจมาสูเน้ือหาที่จะสอน  และนําเสนอบทสนทนาใหรวมกัน
อภิปรายถึงหนาที่ทางภาษาและสถานการณในบทสนทนานั้น ๆ

2. ครูใหผูเรียนอานบทสนทนาตามครูพรอมกันทั้งชั้น แบงเปนกลุมบาง และ
ทีละคนบาง

3. ครูถามคําถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น  โดยใชคําถามทั้งประเภทที่ตอบใช
หรือไมใช (Yes – No Question)  และคําถามประเภท Wh- (Question  Words)  รวมทั้ง
คําถามที่จะทําใหเน้ือเรื่องของบทสนทนาและประสบการณของผูเรียนมีความสัมพันธกัน

4. ศึกษาการใชภาษาในบทสนทนาวา โครงสรางภาษาเชนน้ัน ตองการ
สื่อความหมายอยางไร  ครูควรยกตัวอยางประโยคชนิดเดียวกันเพ่ิมเติม

5. ผูเรียนและครูชวยกันสรุปกฎเกณฑจากตัวอยางใน  4  ประเด็นคือ
5.1 เม่ือตองการสื่อความหมายเชนนั้น  จะใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางไร
5.2 ภาษาชนิดนั้นๆ  ควรจะใชเม่ือใด
5.3 เม่ือตองการสื่อความหมายเชนน้ันจะใชไวยากรณอยางไร
5.4 ขอความนั้นมีความหมายอยางไร

6. ฝกกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการพูดของผูเรียน
7.หากบทสนทนานั้นไมมีในหนังสือควรใหเวลาผูเรียนคัดลอกบทสนทนานั้น
8. ครูใหการบานถาจําเปนโดยมีความตระหนักวาผูเรียนจะตองเขาใจสิ่งที่จะทํา

อยางดีเสียกอน
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นอกจากนี้วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร  จะเนนการสอนไวยากรณเฉพาะเนื้อหาที่จําเปน
ตอการสื่อสารเทานั้น (Brumfit and Johnson  1981 : 97) ซ่ึงตรงกับที่ศรีวัย สุวรรณกิติ
(2525 : 157 – 157) ไดกลาวถึงการสอนไวยากรณตามวิธีสอนเพื่อการสื่อสารวา  ไมไดสอน
โดยแบงตามเนื้อหา  เชน  เรื่อง  Verb to be,  Present  simple  tense  เพราะไมไดประโยชน
สําหรับการเรียนการสอนเทากับการสอนตามความจําเปนที่จะตองใชในการสื่อความหมายดวย
ภาษานั้นๆ  การสอนไวยากรณตามวิธีสอนเพื่อการสื่อสารนี้จะสอนเมื่อมีแนวคิด  (Notion) ที่จะ
สอนปรากฏในเนื้อหาบทสนทนา  โดยครูจะนําประโยคที่ใชไดกับแนวคิด (Notion)  ที่จะสอน
มาใหมากที่สุด  เพ่ือใหผูเรียนเห็นวา  แมประโยคทุกประโยคจะมีความหมายอยางเดียวกัน
แตลักษณะการพูดจะสื่อความหมายตางกัน  เชน  ความสุภาพ  และสถานภาพของคูสนทนา

สรุปไดวา  การเรียนการสอนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  เปนการสอนที่มุงเนนให
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาความสามารถในการใชภาษา  (use)  ตามหนาที่ของภาษา
(functions)  ในสถานการณตางๆ  ที่มีเน้ือหาสอดคลองกับชีวิตประจําวัน โดยมีการใชทักษะ
สัมพันธมากกวาทักษะเดียวซึ่งการจัดกิจกรรมตองเปนกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร  สงเสริมความ
สามารถในการแสดงออกและความคิดสรางสรรค  เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดความคลองแคลวใน
การใชภาษา (fluency) โดยที่ตัวครูจะทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก  (facilitater)

3.5 ลักษณะรูปแบบฝกไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
การสรางรูปแบบฝกไวยากรณเพ่ือการสื่อสารนั้น กุสุมา  ลานุย (2538)

ไดกลาวไววา ถาครูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษามีความรูในเรื่องของหลักการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารก็จะสามารถคิดคนดวยตนเองหรือดัดแปลงแบบฝกที่ใชโครงสราง
ไวยากรณในลักษณะเดิม (Traditional Grammar) ใหอยูในลักษณะของการสื่อสารมากขึ้นได
ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเรียนภาษาโดยไมรูสึกเบื่อหนาย  เพราะนักเรียนทราบ
วาสิ่งที่นักเรียนพูดนั้น อาจเกิดขึ้นในสถานการณจริง ๆ ได และการใหนักเรียนไดฝกใช
โครงสรางทางไวยากรณที่นักเรียนรูสึกวามีความหมายตอเขาก็จะเปนการปูพ้ืนฐาน
ความสามารถในการสื่อสารตอไป  ไดมีผูเกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษหลายคน  ไดเสนอ
วิธีการปรับปรุงวิธีการสอนไวยากรณแบบเดิมใหอยูในลักษณะที่มีการสอนไวยากรณที่เนนใน
เรื่องของความหมาย  หน่ึงในบรรดานั้น ไดแก ลิทเทิลวูด (Littlewood 1981) ที่ไดกลาววา
การฝกไวยากรณแบบเดิมในลักษณะที่ใหนักเรียนฝกพูดกระสวนประโยคซ้ํา ๆ จนสามารถพูด
ไดอัตโนมัติน้ันนักเรียนจะมุงสนใจเฉพาะสวนที่เปลี่ยนแปลงของรูปโครงสรางประโยคที่จะตอง
ทําขึ้น  โดยไมไดคํานึงถึงในดานของความหมาย  แตการสอนเพื่อการสื่อสารนั้นการฝกพูด
กระสวนประโยคก็ยังคงจําเปนอยูน่ันเอง  ดังน้ันครูจึงควรปรับปรุงในเรื่องของภาษา  ใหมี
ลักษณะการใชภาษาที่เนนในเรื่องของความหมายและเปนภาษาที่เปนธรรมชาติมากขึ้น เชน
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แบบฝกเดิม แบบฝกใหม
A: John has written the letter.          A: By the way, has John write that letter yet?
B: He wrote it yesterday. B: Yes, he wrotee it yesterday.
A: John has seen the film. A: Has hee  seen the film yet?
B: He saw it yesterday. B: Yes, he saw it yesterday.

(กุสุมา  ลานุย 2538 : 68)

ตอไปน้ีเปนตัวอยางแบบฝกที่มีลักษณะของการใชภาษาในแงของการสื่อสาร

ตัวอยางที่ 1 
แบบฝกการใชกริยาใน Past tense โดยมีหนาที่ทางภาษา Asking information from

someone.
A: Did Henry sleep well last night?
B: Yes, he did. He was very tired.
A: Why? What did he do yesterday?
B: He cleaned his apartment all day.

และจากแบบฝกขางตนเม่ือมีตัวกระตุนอ่ืน ๆ เชน Irene,write, letter ก็จะไดวา
A: Did Irene sleep well last night?
B: Yes, she did. she was very tired.
A: Why? What did he do yesterday?
B: He wrote letters all day.

ตัวอยางที่ 2
แบบฝกการใช How much/How many/ a few/ a little โดยมีหนาที่ทางภาษา

Borrowing something.
A: Could I possibly borrow some paper clips?
B: Sure. How many do you need?
A: Just a few.
B: Here! Take as many as you want.
A: Thank you very much.
B: You are welcome.
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และจากแบบฝกขางตนเม่ือครูใหตัวกระตุนอ่ืน ๆ เชน eggs, ink, flower ก็จะไดวา
A: Could I possibly borrow some ink?
B: Sure. How much do you need?
A: Just a little.
B: Here! Take as much as you want.
A: Thank you very much.
B: You are welcome.

ดัดแปลงจากโมลินสกี้ ( Molinsky 1983)

จากการดัดแปลงภาษาที่ใชในแบบฝกเพื่อใหมีลักษณะของการใชภาษาที่เปน
จริงมากขึ้นนั้น  หลักการสรางแบบฝกหรือการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารของจอหนสัน
5 หลักการ (Johnson 1982) ก็สามารถนํามาใชไดเชนเดียวกัน (กุสุมา  ลานุย 2538)
ซ่ึงมีหลักการดังตอไปน้ี

1. The Information Transfer Principle
2. The Information Gap Principle
3. The Jigsaw  Principle
4. The Task Dependency Principle
5. The Correction for Content Principle
ซ่ึงหลักการทั้ง 5 ขอน้ี จะชวยใหครูผูสอนสรางแบบฝกหรือกิจกรรมที่ฝกการใช

ไวยากรณใหอยูในลักษณะของการสื่อสาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 2 หลักการแรกคือหลัก
การของ The Information Transfer Principle และหลักการของ The Information Gap
Principle สามารถนํามาใชไดอยางดี ครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมสามารถสราง
แบบฝกหัดโดยยึดหลักการ 2 หลักการนี้ไดโดยไมยากนัก  ซ่ึงจะขอยกตัวอยางแบบฝกใช
โครงสรางไวยากรณโดยใชหลักการทั้งสองนี้

1. การฝกไวยากรณโดยใชหลัก The Information Transfer แบบฝกหัดจะมี
ลักษณะการถายโอนขอมูลจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง เชน ครูใหตารางชีวิต
(Life Chart) ของบุคคลสําคัญหรือใครสักคนหนึ่งแลวใหนักเรียนเขียนเร่ืองราวของคนนั้นๆ
โดยใช tense ใหถูกตองหรือให Family Tree มาแลวใหนักเรียนนําขอมูลจาก Family Tree
มาเติมโดยใชคํา ’s ซ่ึงแสดงความเปนเจาของใหถูกตอง  ซ่ึงมีตัวอยางแบบฝกจากหนังสือ
Communicative Grammar โดยบรัมฟทและไวดแอท (Brumfit and Windeatt 1983) ดังน้ี
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ตัวอยางที่ 1
เปนแบบฝกหัดเพื่อฝกการใช ’s ซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับการแสดงความเปนเจาของ

(Possession) โดยการนําขอมูล Family Tree มาเติมลงในชองวางที่กําหนดซึ่งเปนลักษณะของ
การใชหลัก The Information Transfer Principle.

Whose Father?
Look at this Family Tree.
Grandfather A--------Grandfather A Grandfather B-----------Grandfather B

Uncle A         Aunt A      Mother-------------------Father  Uncle B       Aunt B

You
Use words from the family tree, and brother and sister, to complete

these sentence about your family.
1. Grandmother A is my mother’s mother.
2. Uncle B is my father’s brother.
3. Aunt A is my mother’s sister.
4. Grandmother B is my father’s mother.
5. Aunt B is my father’s sister.
6. Grandfather is my mother’s father.
7. Uncle A is my mother’s brother.
8. Grandfather B is my father’s father.
9. Uncle B’s father is my father’s father.
10. Aunt A is my mother’s sister.

ตัวอยางที่ 2
เปนแบบฝกหัดเพื่อฝกการใช คําวิเศษณบอกจํานวนความถี่ (Adverb of

Frequency) โดยใหนักเรียนดูขอมูลจาก Diary ของ Mansour’s shop แลวนํามาจัดกลุม
เขียนลงในตารางเพื่อแสดงวาของแตละอยางมีจํานวนครั้งในการสงอยางไร  ซ่ึงเปนแบบฝก
ที่ใชหลัก Information Transfer Principle
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Mansour’s shop
Mansour has a small shop. Here is his weekly diary.
It shows when arrive for him to sell in his shop.

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday

C
L
O
S
E
D

Milk
Bread
Bananas
Butter
Pepsi
Dates

Milk
Bread
Fish
Sugar
Coffee

Milk
Bread

Milk
Bread
Fish
Tea
Pepsi
Dates

Milk
Bread
Melon
Butter

Milk
Bread
Fish
Coffee
Dates

How often does everything arrive in mansour’s shop?
Look at his diary to find out, and complete this lists:

(Brumfit and Windeatt 1983)
2. การฝกไวยากรณโดยใชหลัก The Information Gap แบบฝกหัดจะมีลักษณะที่

นักเรียนจะตองหาขอมูลที่ใหมาแลวมาทําใหแบบฝกหัดเสร็จสมบูรณเปนลักษณะการหาขอมูล
ที่ขาดหายไป

Four things arrive
once a week

These are : Bananas
       Melons
       Sugar

          Tea
Two things arrive
three times a week
These are : Fish

       Dates

Four things arrive
twice a week

These are : Pepsi
       Coffee
       Butter

Two things arrive
every day
These are : Milk

       Bread
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ตัวอยางที่ 1
เปนแบบฝกหัดเพื่อฝกการใชประโยค “to be going to” นักเรียนจะตองตรวจดู

วาสิ่งที่เพ่ือนของ Omar บอกนั้นสิ่งไหนถูกและไมถูก เกิดเปนชองวางของขอมูลที่นักเรียน
ตองการทราบ  นักเรียนจะทราบไดก็ตองพิจารณาจากขอความที่เพ่ือนของ Omar บอกพรอมทั้ง
ดูปฏิทินควบคูกันไป

Omar’s friends

Today is Monday, October 28th . Omar has six friends. Three of them are
going to Europe soon, and he wants them to take some parcels for him. But he doesn’t
know which friends are going, or when they are going.

Omar spoke to all his friends. Each friend told him two things : one was right,
and other was wrong. This is what Omar’s friends said. Which sentences are right and
which are wrong? Read all the sentences and look at the calendar to find out and tick
the correct boxes.

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

This is what Omar’s friends said. Which sentences are right and which are
wrong? Read all sentences and look at the calendar to find out, and then tick the
correct boxes.

Right           Wrong
Khalid: I am going to London on November 5th . (     )  (     )

Salwa is going to Paris in ten years. (     )  (     )
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Fatima: Khalid is going to London in eight days. (     )  (     )
Tariq is going to Bonn next month. (     )  (     )

Tariq: I am going to Bonn tomorrow. (     )  (     )
Salwa is going to Paris next week. (     )  (     )

Salwa: Tariq is going to Bonn on Sunday. (     )  (     )
I am going to Paris the day after tomorrow. (     )  (     )

Nabila: Khalid is going to London on Thursday. (     )  (     )
Salwa is going to Paris in November. (     )  (     )

Rashid: Khalid is going to London the day after tomorrow.(     )  (     )
Tariq is going to Bonn in two weeks. (     )  (     )

(Brumfit and Windeatt 1983)

จากตัวอยางของแบบฝกหัดทําใหเห็นแนวทางวาการฝกใชโครงสรางไวยากรณ
ในลักษณะที่มีความหมายหรือเชื่อมโยงเขากับหนาที่ทางภาษาตาง ๆ น้ัน มีลักษณะอยางไร
การสอนใหนักเรียนทําแบบฝกหัดที่มีความหมายยอมดีกวาการที่ใหนักเรียนฝกใชหรือทราบ
กฎเกณฑตาง ๆ โดยวธิกีารทองจําหรอืฝกพดู (Drill) ในลกัษณะทีไ่มมีความหมาย (กสุมุา ลานุย
2538)  และหลังจากที่ครูไดฝกการใชโครงสรางไวยากรณในลักษณะดังกลาวขางตนแลว ครูควร
จะจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารใหกับนักเรียนโดยใชโครงสรางไวยากรณที่เรียนมา ในระดับที่ตอง
ใชขอความมากขึ้น (longer-discourse) หรือลักษณะของการโตตอบกันซ่ึงเปนลักษณะของ
การสื่อสารจริง ๆ มากขึ้น

3.6 การวัดผลประเมินผลไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
การวัดผลประเมินผลไวยากรณเพ่ือการสื่อสารนั้น ไมมีหลักเกณฑโดยตรง   แต

ทั้งน้ี การวัดผลประเมินผลตองเปนไปตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอนและกิจกรรมที่ผูสอน
นํามาใชสอน ซ่ึงมีประเด็นตามที่กุสุมา  ลานุย (2538 : 77-88) ไดใหแนวทาง ไวดังน้ี

1. ครูสังเกตวานักเรียนสนใจในการทํากิจกรรมมากนอยเทาใด
2. ครูดูวานักเรียนสามารถพูดซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนไดเรียน

ไปถูกตองมากนอยแคไหน
3. ครูดูจากงานที่นักเรียนทําวานักเรียนสามารถทําไดถูกตองตามที่เฉลยไว

หรือไม
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4. ครูประเมินโดยดูจากกิจกรรมที่นักเรียนทําและจากการที่นักเรียนสนทนากัน
เปนตน

5. ครูประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางไวยากรณที่สรางขึ้น
จากประเด็นดังกลาว สามารถสรุปไดวาการสอนไวยากรณในปจจุบันควรเปนไป

เพ่ือใหนักเรียนพูดและเขียนไดถูกตอง  ฟงและอานแลวมีความเขาใจตรงกับการสงสาร  เน้ือหา
ไวยากรณที่นํามาสอนควรจะเปนกระสวนโครงสราง กลุมคํา และประโยคตาง ๆ ที่จําเปน
ตอการสื่อความหมาย  กลาวคือสอนไวยากรณในลักษณะที่ไปเก่ียวโยงกบัหนาที่ทางภาษา
ซ่ึงจะทําใหนักเรียนรูสึกวาเรียนแลวมีประโยชนและมีโอกาสที่ใชภาษาในการสื่อสารกับชาวตาง
ชาติได

4. เอกสารที่เก่ียวกับความคิดเห็น
4.1 ความหมายของความคิดเห็น

จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัย ปรากฏวาไดมีผูใหความหมายของ
ความคิดเห็นไวหลาย พอสรุปไดดังน้ี

ไมเออร (Maier 1955 : 52) กลาววา ความคิดเห็น (opinions) เปนการแสดง
ออกของทัศนคติสวนหนึ่ง และเปนการแปลความหมายของขอเท็จจริง (fact) อีกสวนหนึ่ง
นอกจากนั้นจะพบเสมอ เม่ือบุคคลใดเกิดความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งหน่ึงแลว บุคคลนั้นมักจะมี
ขออางหรือการแสดงเหตุผล(justification) เพ่ือสนับสนุนหรือปกปองความคิดเห็นนั้น แต
การแสดงสาเหตุดังกลาวเปนเพียงผลที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นเทานั้น และยังกลาววา
ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการแปลความหมายของขอเท็จจริง ที่ใหเห็นลักษณะของ
การแปลความหมาย ขึน้อยูอิทธพิลของทศันคตขิองบคุคลทีมี่ตอสิง่น้ันและไดสรปุวา ความคดิเหน็
ชี้ใหเห็นทัศนคติและเราจะทราบไดจากการแสดงความคิดเห็นของเขาในเรื่องนั้น

เว็บสเตอร (Webster1967 : 385) สรุปความหมายของความคิดเห็นไววา
ความคิดเห็น คือความเชื่อที่ไมไดตั้งอยูบนความแนนอนหรือความรูอันแทจริง  แตจะตั้งอยู
ที่จิตใจ ความเห็นและการลงความเห็นของแตละบุคคลที่วานาจะเปนจริงหรือนาจะตรงตามที่
กําหนดไว

อิงเกิล และ สเนลกรูฟ (Engle and Snellgrove 1969 : 593)  ไดกลาวไววา
ความคิดเห็นคือการแสดงออกทางเจตคติที่ออกมาเปนคําพูด  เปนการสรุปและลงความเห็น
โดยอาศัยพ้ืนความรูที่มีอยูเดิม

กูด (Good 1973 : 339) กลาวไววา ความคิดเห็น หมายถึง ความเชื่อ ความคิด
หรือลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งหน่ึงสิ่งใด  ซ่ึงไมอาจบอกไดวาถูกตองหรือไม
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ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 : 3) ไดกลาวไววา ความคิดเห็นถือไดวาเปน
การแสดงออกทางดานทัศนคติอยางหนึ่ง  แตการแสดงความคิดเห็นนั้นมักมีอารมณ เปนสวน
ประกอบและเปนสวนที่พรอมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ และคณะ (2522 : 99) ไดใหความหมายของความคิดเห็น
ไววา ความคิดเห็นคือการแสดงออกถึงวิจารณญาณหรือเปนการอธิบายเหตุผลที่มีตอสิ่งหน่ึง
โดยเฉพาะ

สุชา  จันทนเอม (2524 : 80) ไดกลาวไววา ความคิดเห็นคือความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึง  แตเปนลักษณะที่ไมลึกซึ้งเหมือนกับทัศนคติ

ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ความคิดเห็นคือการลงความเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ที่แสดงออกถึงความเชื่อและความรูสึก ที่ออกมาจากภายในของแตละบุคคลโดยใช
องคความรูเดิม เปนเครื่องประกอบในการตัดสินใจ

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ในการสอนไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร การศึกษา
ครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทางดานไวยากรณ ซ่ึงมี
ดังตอไปน้ี

ศิริมน ศรีนพรัตน (2530) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถทาง
โครงสรางกับความสามารถในการใชไวยากรณเพ่ือการติดตอสื่อสารในเรื่อง “กาล” ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางกะป กรุงเทพมหานคร รวมทั้งความสามารถของนักเรียนใน
การใชไวยากรณอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสาร ผลการวิจัยพบวาความสามารถทางโครงสราง
ไวยากรณอังกฤษกับความสามารถในการใชไวยากรณอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสารในเรื่อง
“กาล” ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนบางกะป มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบวาความสามารถของนักเรียนในการใชโครงสราง
ไวยากรณอังกฤษอยูในเกณฑเฉลี่ย 30.75 สวนความสามารถในการใชไวยากรณอังกฤษเพื่อ
การติดตอสื่อสารอยูในเกณฑเฉลี่ย 32.06

กองกาญจน นิธิพงศ (2516) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับขอบกพรองใน
การเขียนภาษาอังกฤษ ของนิสิตในวิทยาลัยวิชาการศึกษา เกี่ยวกับการใชโครงสรางทาง
ไวยากรณ คําศัพท และสํานวน การสะกดคํา และการใชเครื่องหมายวรรคตอน โดยศึกษา
ขอบกพรองดานตาง ๆ วามีมากนอยแตกตางกันอยางไร และขอบกพรองทั้ง 4 ดานจะสง
ผลตอการนําไปใชในการเขียนระดับประโยค ขอความ และเรียงความอยางไร กลุมตัว
อยางเปนนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 4 จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา 7 แหง จํานวน
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200 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีขอบกพรองดานคําศัพทสํานวน การสะกดคํา
การใชโครงสรางไวยากรณ และการใชเครื่องหมายวรรคตอนตามลําดับ และขอบกพรอง
เหลานี้สงผลตอการเขียนในระดับประโยค ขอความ และเรียงความอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.66)

สุภัทรา แซเลา (2538) ทําการศึกษาผลของการใชไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร
ตอผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ 015) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
ศรีอยุธยา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 58 คน แบงเปนกลุมตัวอยางจํานวน 28 คน และ
กลุมควบคุมจํานวน 28 คน ทั้งน้ีกลุมทดลองไดรับการเสริมบทเรียนดวยแบบฝกไวยากรณเพ่ือ
การสื่อสาร สวนกลุมควบคุมไดรับการเสริมบทเรียนดวยแบบฝกไวยากรณที่เนนรูปแบบ เครื่อง
มือทีใ่ชในการทดลองคอืแผนการสอนจํานวน 10 แผน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน
ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน 0.76 ผลจากการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยที่นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกวา
กลุมควบคุมซ่ึงหมายความวาไวยากรณเพ่ือการสื่อสารชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนดีขึ้น นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยดังกลาวปรากฏสอดคลองเชนเดียวกัน
กับการศึกษาของ สุพิมล ชัยศรี (2538) และวนิดา อัญชลีวิทยากุล (2538) ซ่ึงทําการศึกษาวิจัย
เรื่องเดียวกัน โดยทําการศึกษากับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง

นพพร สโรบล (2532) ไดศึกษาถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมการสอนภาษา
อังกฤษหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชหลักการ The information gap principle กลุมทดลอง
ใชกิจกรรม The information gap principle กลุมควบคุมใชกิจกรรมตามปกติ ผลปรากฏวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และพบวา นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เม่ือใชกิจกรรม
ดังกลาว

ดังน้ัน สรุปไดวาผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ในการสอนไวยากรณเพ่ือ
การสื่อสารของนักเรียนทั้งที่ไดทําการเปรียบเทียบโดยเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กบัทัง้ที่
ไมไดเปรยีบเทยีบนัน้ ผลปรากฏวาผลสมัฤทธิใ์นการสอนไวยากรณเพ่ือการสือ่สาร ของนักเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

งานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการสื่อสาร  ไดมีผูศึกษาไวดังน้ี
มะลิวัลย สุขประเสริฐ (2536) ไดทําการศึกษาผลของการใชกิจกรรมคัดสรรที่มี

ตอผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรม
คัดสรร มีผลสัมฤทธิ์ทางดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกวานักเรียนที่เรียนดวย
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กิจกรรมตามกระทรวงศึกษาธิการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และกิจกรรมคัดสรร
ยังทําใหผลสัมฤทธิ์ทางดานการฟง พูด อาน และเขียนเพ่ิมขึ้นดวย นอกจากนี้หลังการทดลอง
นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมคัดสรรมีผลสัมฤทธิ์ทางดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

พิศมร สิงหเมธา (2538) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรยีนดวยวิธีสอนแบบกิจกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับวิธีสอนแบบปกติ โดยจัดแบงเนื้อหาตามจุดประสงคเชิงหนาที่
ของภาษาใชการฝกทักษะทางภาษาโดยการใหนักเรียนแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน
ใชการสื่อสารแบบ two-way communication ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยวิธีรสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ศุภพร   สุขชื่น (2529)  ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษในดานทักษะรับสารกับทักษะสงสาร  โดยไดทําการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  5  ภาคตน  ปการศึกษา  2528  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  40  คน  ผูวิจัยทําการสอนดวยวิธีการเสนอขอมูลทางภาษา
เรียงลําดับจากทักษะการฟง  การอาน  การพูด  และการเขียนทักษะละ  10  คาบ รวมทั้งสิ้น
40  คาบ  หลังจากนั้นทําการทดสอบหลังเรียนของแตละทักษะ  โดยทดสอบทกัษะที่สอนและ
ทักษะอ่ืนตรงกันขามและนําคะแนนที่ไดมาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากผลคูณของคะแนน
แบบเพียรสันระหวางผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ  ในดานทักษะรับสารกับทักษะสงสาร
แลวทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการทดสอบคาที่แบบสองทาง  ผลการวิจัยพบวา  วิธีการให
ขอมูลทางภาษา  (Mode of Input)  ทางการฟงมีความสัมพันธกับทักษะการพูดและทักษะ
การเขียนในทางบวกที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และวิธีการใหขอมูลทางภาษาทาง
การเขียน  มีความสัมพันธกับทักษะการอานในเชิงบวก  ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แตวิธีการใหขอมูลทางภาษาทางการอานไมมีความสัมพันธกับทักษะการพูดผลการวิจัยแสดง
ใหเห็นวา  การใหขอมูลในการสอนภาษาอังกฤษควรใหขอมูลทางภาษาในทักษะที่สัมพันธกัน
ไดแก  การใหขอมูลทางภาษาในทักษะการฟงกับทักษะพูดหรือทักษะเขียน  หรือการใหขอมูล
ทางภาษาในทักษะ  เขียนกับทักษะอาน  แตการใหขอมูลทางภาษาในทักษะอานกับทักษะพูด
ยังไมมีความสัมพันธกันมากนัก

ทัศนีพร  ลีสุวรรณ (2531)  ซ่ึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนภาษาอังกฤษ  ระหวางผูเรียนจากวิธีสอนที่มีปฏิสัมพันธทางวาจาแตกตางกัน  และ
วิธีสอนที่มีปฏิสัมพันธทางวาจาไมแตกตางกันในที่น้ีไดแกวิธีสอนเพื่อการสื่อสารกับวิธีสอนตาม
คูมือครู  คําจํากัดความของวิธีสอนตามคูมือครูน้ีหมายถึงเปนการสอนที่ยึดหนังสือแบบเรียนเลม
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ใดเลมหน่ึงเปนหลัก  เปนการสอนที่มีครูเปนศูนยกลางกิจกรรมการเรียนการสอน  จะอยูใน
ลักษณะการฝกภาษาตามที่กําหนดในแบบเรียน  นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธทางวาจากับครูเปน
สวนใหญ  และจะอยูในลักษณะของการพูดเลียนแบบ  หรือการตอบคําถามตามเนื้อหาที่กําหนด
ในแบบเรียน  สวนวิธีสอนเพื่อการสื่อสารในงานวิจัยน้ีไดมองวา เปนวิธีสอนที่สงเสริมใหนักเรียน
มีปฏิสัมพันธทางวาจาเพื่อการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน  และระหวางนักเรียนกับนักเรียน
ผลการวิจัยสรุปไดวา  นักเรียนที่เรียนจากวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและวิธีสอนตามคูมือครู
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การใชวิธีสอนตามคูมือครูซ่ึง
คลายคลึงกับวิธีสอนแบบฟง–พูด  คือเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนครูเปนศูนย
กลางและอยูในลักษณะของการพูดเลียนแบบ  ใหผลไมแตกตางกับวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

นพมาศ  หงษาชาติ  (2534)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ผลของการจัดกิจกรรมที่มี
นักเรียนเปนศูนยกลางกอสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  1 โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2
กลุมๆ ละ 50  คน ทั้งสองกลุมมีความสามารถพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ เทาเทียมกับ
กลุมทดลอง เรียนโดยวิธีการจัดกิจกรรมที่มีนักเรียนเปนศูนยกลาง สวน กลุมควบคุมเรียนโดย
วิธีการสอนแบบปกติสําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เวลาทํากิจกรรมจะมุงที่นักเรียน
เปนศนูยกลาง กลาวคอืมีการคํานงึถงึความแตกตางระหวางบคุคลไดแกความสามารถความสนใจ
และเปนกิจกรรมที่มุงสงเสริมการรวมมือกันมากวาการแขงขัน  เปนการเรียนจากประสบการณ
ตรง  โดยการเรียนดวยการปฏิบัติจริงอาจมีการควบคุมบาง แตสวนมาก จะใหดําเนินไปไดโดย
อิสระ  สวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบปกติ  หมายถึงการสอนตามคูมือแนวการสอน
ผลการวิจัยปรากฏวา  คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม  แสดงใหเห็นวา
การสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ  โดยวิธี
การจัดกิจกรรมที่มีนักเรียนเปนศูนยกลางนั้นมีประสิทธิภาพมากกวาการสอนดวยวิธีปกติ

อุไรวรรณ  ศฤงคารนันท  (2527) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษ ใน
ระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยทําการศึกษากับครู
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาในสวนกลางและสวนภูมิภาคจํานวนทั้งสิ้น 900 คน ผลการ
วิจัยพบวา  เกี่ยวกับความคิดเห็นตอแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร  ครูภาษาอังกฤษสวนใหญ
มีความเห็นดวยในระดับมากกวา    แนวการสอนเพื่อการสื่อสารเหมาะกับสภาพการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในไทย   แนวการสอนเพื่อการสื่อสารชวยใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียนภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมและกลาแสดงออกในการพูดและโตตอบเปนภาษา
อังกฤษ  นักเรียนเห็นประโยชนของแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร  และสามารถนําภาษาอังกฤษ
ไปใชในชีวิตประจําวัน  ในการประกอบอาชีพและในการศึกษาตอ  แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
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เปนการสอนโดยยึดหลักการเรียนรูและการรับรูตามธรรมชาติ  และครูภาษาอังกฤษสวนใหญมี
ความเหน็ในระดับมากกวาแนวการสอนเพือ่การสือ่สารทําใหนักเรยีนขาดความแมนยําในดาน
กฎเกณฑทางไวยากรณ  แนวการสอนเพือ่การสือ่สารตองใชทัง้กจิกรรมและการสรางสถานการณ
ทําใหครตูองเสยีเวลามาก  ครภูาษาองักฤษเองยงัไมมีความรูเกีย่วกบัแนวการสอนเพือ่การสือ่สาร
ดีพอที่จะจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  ครูยังมีชั่วโมงสอนมาก ทําให
ไมมีเวลาจัดเตรียมกิจกรรมตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารและแนวการสอนเพือ่การสือ่สาร
เหมาะสําหรบันักเรยีนเกงเทานัน้ จึงทําใหเห็นไดวาถงึแมครจูะยอมรบัในประโยชนของการเรียน
การสอนเพื่อการสื่อสาร  แตดานการนําไปปฏิบัติจะยังไมพรอมและไมแนใจในผลของการนําวิธี
สอนเพื่อการสื่อสารไปใช

รัตนา  ลักษณโกเศศ  (2531) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามการรับรูของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางเปนครูในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร  จํานวน  398  คน ผลการวิจัยพบวา ครูภาษาอังกฤษ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายรับรูวามีการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารที่ฝกผูเรียนใหใชความรู ความสามารถ ในการใชภาษา  ทั้งที่จัดในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียนนอย  และมีการจดักิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ผูเรียนตองใชกิจกรรม
ทางภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธทางสังคมทั้งที่จัดในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนนอยที่สุด นอกจากนี้
ครูภาษาอังกฤษในระดับมัธยม ศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายยังรับรูวา  มีปญหาใน
การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอันเนื่องมาจากการบริหารของโรงเรียนและจากตัว
ครูสอนภาษาอังกฤษนอย แตมีปญหาอนัเนือ่งมาจากสิง่อํานวยความสะดวกในการเรยีนการสอน
มาก  สําหรับปญหาในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอันเนื่องมาจาก
นักเรียนนั้น ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน รับรูวามีปญหานอย แตครูภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับรูวามีปญหามาก

จามร  บตุรแสง (2545) ไดทําการวจัิยเกีย่วกบัการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร
ชวยสอนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง “กาล” สําหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรม-
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยพบวาผลการเรียนกอน
และหลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง
กาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของบท
เรียนสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง กาล อยูในระดับที่ดี
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ดังน้ัน สรุปไดวาผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการสื่อสารของ
นักเรียนทั้งที่ไดทําการเปรียบเทียบโดยเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กับทั้งที่ไมได
เปรียบเทียบนั้น ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ในการสอนไวยากรณเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

5.2 งานวิจัยตางประเทศ
เลวี (Levy 1982) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการสอนไวยากรณโดยใชกลวิธี

ไวยากรณกราฟก (Grammar Graphics) กับนักเรียนในเกรด 3-5 ซ่ึงเปนการสอนโดยใช
สัญลักษณกราฟกตางๆ ในการนําเสนอเนื้อหาทางไวยากรณในแตละสวน ผลจากการวิจัย
พบวานักเรียนสามารถรับรูและเขาใจหนาที่ของคําไดดี ทั้งน้ีมีผลมาจากการนําเสนอโดย
วิธีการดังกลาวมีความหลากหลาย   นอกจากนี้  การวิจัยดังกลาวยังชวยใหนักเรียนเขาใจ
รูปแบบประโยค (syntax) ซ่ึงสามารถทําใหนักเรียนสามารถเขียนประโยคไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรูปประโยคที่เขียนก็เปนขอความที่ตอเน่ืองและสัมพันธกัน

นาไบ (Nabei 1995) ทําการศึกษาเรื่องการเรียนไวยากรณในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ศึกษาของนักศึกษาญี่ปุน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาใน 6 มหาวิทยาลัยที่เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษแบบเขม (Intensive English Course) โดยมีการเนนอยูที่ การอาน
การเขียน รวมทั้งการเรียนไวยากรณโดยใชวิธีนัยการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม และผูวิจัยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการสอนใน
ชั้นเรียน ผลจากการวิจัยปรากฏวานักเรียนสวนใหญมีความสนใจในรูปแบบการเรียนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากที่สุด เม่ือนักเรียนเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชั้นเรียนทําใหนักเรียนไดรับผลดีในแงของการฝกฝนความชํานาญทางการสื่อสารของพวกเขา

ยูชิมารุ (Ushimaru 1995) ไดศึกษาเรื่องปฏิสัมพันธภาระงานที่หลากหลาย
และพัฒนาการทางความสามารถในการเรียนไวยากรณ จุดมุงหมายของงานวิจัยดังกลาว
เพ่ือศึกษาผลของการมีปฏิสัมพันธของนักเรียนตอการพัฒนาความสามารถในการใชไวยากรณ
ซ่ึงเปนการศึกษาความสามารถที่แทจริงในการใชกฎเกณฑเฉพาะทางภาษา กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาชาวญี่ปุนชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 3 กลุม คือ กลุมที่ใชตัวแบบประโยค
ในการทําภาระงาน  โดยมีปฏิสัมพันธเปนคู (กลุมตัวแบบ) กลุมที่สองเปนกลุมที่พัฒนาปรับปรุง
ของตนเอง โดยใชภาระงานการมีปฏิสัมพันธเปนคู (กลุมปรับปรุงตนเอง) กลุมที่สาม เปนกลุม
ควบคุมซ่ึงศึกษาเนื้อหาเดียวกันกับกลุมตัวแบบแตไมมีการมีปฏิสัมพันธเปนคู ทั้งน้ีนักเรียน
ทั้งสามกลุมไดรับการทดสอบในการสรางโครงสรางทางภาษาเปน 3 ชวง คือ กอนการสอบ และ
หลังการสอบสองครั้ง โดยใชคําอธิบายภาพประกอบ (descriptions of pictures) ที่กําหนดใหมา
ในการสรางโครงสรางทางภาษา ผลจากการวิจัยพบวากลุมตัวแบบมีพัฒนาการทางความ
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สามารถในการเรียนไวยากรณที่เพ่ิมขึ้น สวนกลุมที่ปรับปรุงตนเองและกลุมควบคุมไมปรากฏ
ความแตกตางของพัฒนาการทางความสามารถในการเรียนไวยากรณ นอกจากนี้พบวามี
ความหลากหลายในการมีปฏิสัมพันธคูของกลุมที่ปรับปรุงตนเองมากกวากลุมควบคุม

อับดุลมุดิ (Abdulmuhdi 1992 : 911A)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อน้ีโดยได
แบงผูเรียนออกเปนสามกลุม  กลุมละสามคน  ใหแตละกลุมไดรับขอมูลยอนกลับในทางลบ
กลุมทดลองจะไดรับขอมูลยอนกลับใหแกไขขอผิดพลาดที่อยูในขอบเขตระหวางการแกปญหา
ดวยตัวเองกับการแกปญหาภายใตคําแนะนําของผูอ่ืน (The Zone of Preximal  Development)
สวนอีกสองกลุมไดรับขอมูลยอนกลับใหแกไขดานทางตรง (Explicit) และทางตรงออม (Implicit)
ผลการวิจัยพบวา  การใหขอมูลยอนกลับในทางลบเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูภาษา
ที่สอนและชวยขจัดความผิดพลาดดานไวยากรณอีกดวย

จากการศึกษาวิจัยทั้งในและตางประเทศสามารถสรุปไดในทิศทางเดียวกันวา
การเรียนการสอนไวยากรณมีความสําคัญตอการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะ
ผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ การสอนโดยอาศัยรูปแบบทางไวยากรณ
ภาระงานและแบบฝกที่หลากหลาย รวมทั้งการใชสื่อที่เปนทัศนวัสดุจะเปนตวัชวยเสริมสราง
ความเขาใจและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงสรางทางภาษา ซ่ึงจะทําใหผูเรียน
มีทักษะในการเรียนไวยากรณเพ่ือการสื่อสารโดยไมนาเบื่อ  และทําใหผูเรียนมีความตื่นเตน
สนุกสนาน

นอกจากนี้ยังพบวากิจกรรมในการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จะชวยฝกฝนความชํานาญทางดานการใชภาษาของผูเรียน ใหสามารถใชภาษาในการสื่อสาร
ไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือผูเรียนจะมีพัฒนาการทางดานทักษะการฟง-พูด อาน และ
เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการเรียนไวยากรณเพ่ือการสื่อสารนั้น จะเนนความถูกตอง
เนนรูปแบบของภาษาเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับยูชิมารุ (Ushimaru 1995) และอับดุลมุดิ
(Abdulmuhdi 1992 : 911A)   โดยไดพูดถึงการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการเรียน
ไวยากรณเพ่ือการสื่อสารวาควรเปนไปเพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ันจึงสรุปไดวา
การเรียนไวยากรณควรเนนกิจกรรมที่เปนไปเพื่อการสื่อสาร

จากทฤษฎีและหลักการตาง ๆ ดังที่กลาวมา แสดงใหเห็นวาการสอนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ จําเปนตองมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อจะทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนํากิจกรรมดานการสื่อสารตามที่นักการศึกษา
หลายทานไดกลาวไวมาทําการทดลองใชกับการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนดูวาผลการเรียนกอนการเรียนและหลังการเรียน เปนอยางไร
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อน่ึง จากงานวิจัยที่กลาวมา ไดมีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนไวยากรณและ
กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงทําใหการเรียนการสอนภาษามีความหลากหลาย และ
เนนถึงการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร แตยังตองสอนไวยากรณควบคูไปดวย ซ่ึงจะทําใหนักเรียน
ไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน อีกทั้งครูผูสอนยังสามารถเลือกกิจกรรมที่มีความแตกตางกัน
ตามสถานการณตาง ๆ จึงทําใหผลการเรียนการสอนเกิดความปฏิสัมพันธ ระหวางครูและ
นักเรียนเพ่ิมมากขึ้น  ดังผลการวิจัยของ ศิริมน ศรีนพรัตน (2530) สุภัทรา แซเลา (2538)
สุพิมล ชัยศรี (2538) และวนิดา อัญชลีวิทยากุล (2538) เปนตน ที่มีผลการวิจัยสอดคลองกัน
โดยที่นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกวากลุมควบคุม  ซ่ึงหมายความวา
ไวยากรณเพ่ือการสื่อสารชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึ้น

สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดเล็งเห็นปญหาและประโยชนของการเรียน
การสอนตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน  จึงไดนําแนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารมาทดลอง
ใชประกอบกับการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษดู  เพ่ือจะนําผลที่ไดรับไปใชในการปรับปรุงเกี่ยว
กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
ไวยากรณโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารตอไป โดยจะทําการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา โดย
กลุมตัวอยางมีจํานวน 50 คน เพ่ือทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมการสื่อสาร และทดสอบวัดความคิดเห็นที่มีตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมการสื่อสาร
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช
กจิกรรมสือ่สาร ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่1   โรงเรยีนมัธยมสาธติสถาบนัราชภฏัสวนสนัุนทา
กรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีรูปแบบการวิจัยคือ (One group pretest-
posttest design) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดย
ใชกิจกรรมการสื่อสาร และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนไวยากรณภาษา
อังกฤษโดยใชกิจกรรมการสื่อสารโดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดตอไปน้ี

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษา

อังกฤษหลัก 5 (อ 011) ในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 150 คน

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 5
(อ 011) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน โดยการสุมอยางงายดวยวิธีจับฉลากหองเรียน
ไดนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวน 50 คน

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษานั้น แบงออกเปน 2 อยาง คือ
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมการสื่อสาร
2. ตัวแปรตาม ไดแก

2.1 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสาร
2.2 ความคิดเห็นหลังการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสาร
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ระยะเวลาในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ  รวมทั้งสิ้น

20 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
1. แผนการสอน เปนแผนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ จํานวน 9 เรื่อง ซ่ึงไดจาก

การวิเคราะหจุดประสงครายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 5 (อ 011) ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษปพุทธ
ศักราช 2539 ซ่ึงกําหนดเนื้อหาในรูปแบบหนาที่ภาษาจํานวน 20 คาบเรียน  ใชเวลาคาบเรียน
ละ 50  นาที

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ
ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน ไดแก

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ แบบปรนัย 4
ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ คะแนนเต็ม 60 คะแนน

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษในสถานการณ
การสื่อสารดานการพูด จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาองักฤษในสถานการณ
การสื่อสารดานการเขียน จํานวน 1 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

3. แบบทดสอบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมสื่อสาร จํานวน 20 ขอ

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
ผูวจัิยไดดําเนนิการสรางแผนการสอนการเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษและการพฒันา

เครื่องมือ ดังตอไปน้ี
1. ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน

พุทธศักราช 2521(ฉบับปรบัปรุง 2533) และจุดประสงคเน้ือหารายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 5
(อ 011) ในหนังสือตามที่กรมวิชาการกําหนดใหใชไดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่เรียนตามจุดประสงคของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

จุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษหลัก 5 (อ 011)
1) ทักทายและกลาวลาไดถูกตองและเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ
2) ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลสัตวสิ่งของและสถานที่ไดถูกตอง
3) แนะนําตนเองและบุคคลอ่ืนโดยใชภาษาที่ถูกตองและเหมาะสม
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4) ขอคําแนะนําความชวยเหลือ และตอบรับหรือตอบปฏิเสธการใหความชวยเหลือ
ในการใชภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณ

5) กลาวขอโทษและตอบรับการขอบคุณไดถูกตองเหมาะสม
6) กลาวขอบคุณ และตอบรับการขอบคุณไดถูกตองเหมาะสม
7) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ไดถูกตองในการใชภาษา
8) แสดงความรูสึกชอบและไมชอบไดถูกตองในการใชภาษา
9) ใชภาษาในการแสดงความตองการสิ่งตาง ๆ ได
10) บอกทิศทางได
11) กรอกแบบฟอรมตาง ๆ ได

2. วิเคราะหและจัดกลุมหัวขอไวยากรณตามจุดประสงคการเรียนรูในขอ 1 ดังตาราง
ตอไปน้ี
ตารางที ่1 การวเิคราะหหัวขอไวยากรณตามจดุประสงคการเรยีนรูวชิาภาษาองักฤษหลกั 5 (อ 011)

Functions Expressions Grammar points

1. Greeting and saying
    formally and informally.

Hi……….., Hello ……..
Good morning.
Good afternoon.
Good evening.
How do you do?
How are you?
Fine thanks, and you?

Simple Present Tense :
Verb to be
Question Word : How

2. Introducing oneself and
    others

Glad to meet you.
I’m Mr. Bean.
My name’s Mr.Bean.
This is Mr.Bean.
Do you know Mr.Bean?
May I introduce Mr.Bean?
See you again.

Modal : May
Demonstrative Pronouns : this, that

3. Asking and giving in
   formation about places,
   animals, things and people

What is it?
What’s your name?
Where are you from?

Simple present tense : Verb to be
Question word : What, Where
Noun : Country
Possessive adjective : your, its
Personal Pronoun : you, it
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ตารางที่ 1 (ตอ)

Functions Expressions Grammar points
4. Asking for introduction,
    helping, and accepting
    and refusing  about help.

Excuse me.
Can you help me please?
What can I do for you?
Yes, please.

Modal : Can
Question Word : What

5. Saying sorry, and
    forgiving.

Sorry.      I’m Sorry.       
I’m very sorry. That’s O.K..
Don’t worry.

Simple Present Tense : Verb
to be, imperative
Adjective : sorry
Adverb : very

6. Saying thanks, and
    thanking someone.

Thank you for ………………..
Thank you very much for ……
Thanks a lot.
You’re welcome.
That’s O.K..
That’s all right.

Simple Present tense : verb
to be
Adverb : very

7. Giving an opinion. I think ………….. .
I agree with …………… .
I believe ……………….. .
You should ……………. .
You must ……………… .
You need to ……………. .
You have to ……………… .

If  clause :Type I
Modal : should
           must
           need to
           have to

8. Expressing like or dislike. I like ……………… .
I don’t like ……………… .
Do you like ……………..?
I prefer ……………… .
I would rather ……………. .

Simple present tense: Verb;
like, do, prefer, would rather.
Demonstrative pronouns:
This, that, these, those
Pronouns: one, ones.

9. Expressing to want
    something.

Would you like some……..?
Do you want some………?
Do you have any ……….?

Simple present tense: Verb
to do, verb to have
Modal : Would like
Adjective : Some, any
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ตารางที่ 1 (ตอ)

Functions Expressions Grammar points
10. Describing places and
   objects

It’s on the shelf.
It’s over there.
Go straight  a head
                 up
                 down
Turn right.
Turn left
It’s on     your left.
             your right.

Modal : Can
Simple present tense Verb to be,
verb to do
Question word : Where, How
Preposition of place; in, on, at,
under, between, behind, hear,
next, to, in front of, etc.

11. Giving personal
   information, letters, menu,
   telephone memo, and
   number, etc.

Dear …………..
Sincerely
What’s your name?
Who’s speaking?
May I take your message?
Can you leave your
message?
Could you repeat   it again?  
               spell

Simple present tense
Modal : Can
           Could
           May
Question word : What, Who,
Number
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ตารางที่ 2 วิเคราะหหนาที่ทางภาษาในแบบเรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน
3 เลม  ไดแก Take off, Discoveries และ Goal

หนังสือเรียน Take Off หนังสือเรียน Discoveries หนังสือเรียน Goal

Greeting and saying formally
and informally

Saying Hi, Hello and
Good bye

Greeting and saying
good bye

Asking about name Introducing yourself Identifying oneself
Introducing yourself and
others

Introducing people Introducing oneself to
other

Asking and saying who
someone is

Identifying people Describing people

Asking and saying your age Asking about and
identifying objects

Identifying objects / things

Asking for and giving
addresses and telephone
number

Identifying animals Expression likes and
dislikes for people

Identifying objects and
animals

Asking and saying where
animals are from

Asking and giving in
formation about places,
animals, things and people

Asking and saying where the
animals are from

Asking and saying your
name, age

Asking for and receiving
personal information

Talking about nationalities Asking and giving
addresses and telephone
numbers

Accepting and refusing
about help

Talking about something I
like and don’t like

Describing place Talking about occupations

Talking about the colour of
people’s hair and eyes

Asking and talking about
nationalities

Indicating places
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปน้ี
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณโดยใชกิจกรรมสื่อสารของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
กอนและหลังการทดลอง

2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ที่มีตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมสื่อสาร หลังการทดลอง

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาทดลอง ตามรูปแบบการวิจัยแบบ One group pretest –

posttest design ขอมูลที่ไดสามารถแสดงคาสถิติ  โดยจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา ดังน้ี
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณโดยใชกิจกรรมสื่อสารของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
กอนและหลังการทดลอง

ผูวิจัยไดนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณโดยใชกิจกรรมสื่อสารของ
กลุมทดลอง ทั้ง 3 ฉบับคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  แบบทดสอบไวยากรณภาษาอังกฤษในสถานการณการสื่อสารทั้ง
ดานการพูด และดานการเขียน  โดยไดทําการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (Pretest-
Posttest ) แลวนําคะแนนมาคํานวณเพื่อเปรียบเทียบ   โดยใชสถิติ  t แบบ Dependent
Sample  ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏผลในตารางที่ 9, 10, 11 และ 12  ดังน้ี
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ตารางที่  9  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
     ของกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง  และผลตาง (D) ของคะแนน
     ในการทดสอบทั้งสองครั้ง

คะแนน
 (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

คะแนน
(คะแนนเต็ม 60คะแนน)

นักเรียน
คนที่

กอน
ทดลอง

หลัง
ทดลอง

ผลตาง
( D )

นักเรียน
คนที่

กอน
ทดลอง

หลัง
ทดลอง

ผลตาง
( D )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

45
42
41
42
31
31
25
43
43
38
32
36
34
44
34
48
45
48
44
38
41
39
53
42
49

48
42
45
47
44
46
46
45
48
49
54
40
39
48
38
48
51
50
50
42
44
40
55
44
54

3
0
4
5
13
15
21
2
5
11
22
4
5
4
4
0
6
2
6
4
3
1
2
2
5

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

35
44
31
35
36
48
50
48
52
55
41
55
49
52
49
44
56
53
54
48
51
54
39
34
39

46
46
51
56
53
50
53
49
56
55
42
56
51
45
52
53
56
55
55
56
48
54
55
42
39

11
2
20
21
17
2
3
1
4
0
1
1
2
-7
3
9
0
2
1
8
-3
0
16
8
0
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ตารางที่ 10 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษในสถานการณการสื่อสาร
          ดานการพูดของกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองและผลตาง (D) ของคะแนน

     ในการทดสอบทั้งสองครั้ง
คะแนน

 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คะแนน

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
นักเรียน
คนที่

กอน
ทดลอง

หลัง
ทดลอง

ผลตาง
( D )

นักเรียน
คนที่

กอน
ทดลอง

หลัง
ทดลอง

ผลตาง
( D )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

23
23
20
21
21
18
28
29
21
23
24
25
25
20
13
21
25
21
23
17
25
29
29
25
21

29
26
20
29
26
24
29
29
28
29
28
29
24
25
14
29
29
29
29
19
26
30
29
29
29

6
3
0
8
5
6
1
0
7
6
4
4
-1
5
1
8
4
8
6
2
1
1
0
4
8

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

25
26
24
26
24
24
21
23
25
25
21
21
21
25
28
25
26
23
24
28
28
24
26
21
25

29
29
28
29
29
26
29
29
29
29
26
29
28
29
30
29
29
29
29
29
30
29
22
24
27

4
3
4
3
5
2
8
6
4
4
5
8
7
4
2
4
3
6
5
1
2
5
-6
3
2
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ตารางที่ 11 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษในสถานการณการสื่อสาร
          ดานการเขียน ของกลุมทดลอง กอนและหลังการ และผลตาง (D) ของคะแนน

     ในการทดสอบทั้งสองครั้ง
คะแนน

 (คะแนนเต็ม 1คะแนน)
คะแนน

(คะแนนเต็ม 10คะแนน)
นักเรียน
คนที่

กอน
ทดลอง

หลัง
ทดลอง

ผลตาง
( D )

นักเรียน
คนที่

กอน
ทดลอง

หลัง
ทดลอง

ผลตาง
( D )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

7
9
8
9
10
8
4
5
6
9
10
10
7
8
6
8
7
9
9
7
5
6
10
8
7

10
10
10
9
10
8
7
10
10
10
10
10
8
10
9
9
10
10
9
8
7
9
10
9
9

3
1
2
0
0
0
3
5
4
1
0
0
1
2
3
1
3
1
0
1
2
3
0
1
2

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

6
10
10
10
8
7
9
9
9
7
7
10
9
8
6
8
7
9
9
8
9
8
9
8
8

9
10
10
10
10
9
9
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10

3
0
0
0
2
2
0
1
1
3
2
0
1
2
4
2
3
1
0
2
1
2
1
2
2
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ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณโดยใชกิจกรรมสื่อสาร
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษใน
สถานการณการสื่อสารดานการพูด และดานเขียนของนักเรียนกลุมทดลอง
กอนและหลังการทดลอง

การทดสอบ
คะแนน
เต็ม Χ S.D. D S.D. t t  table

ดานการอาน
กอนเรียน

หลังเรียน

60
43.20

48.62

7.66

5.36
5.42 6.52 5.874* 1.645

ดานการพูด
กอนเรียน

หลังเรียน

30
23.58

27.44

3.19

3.13
3.86 2.67 10.212* 1.645

ดานการเขียน
กอนเรียน

หลังเรียน

10
8.00

9.52

1.48

0.78
1.52 1.26 8.493* 1.645

รวม
กอนเรียน

หลังเรียน

100
74.78

85.58

9.02

7.68
10.80 6.48 11.772* 1.645

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 12  แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา กลุมทดลอง หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน  เน่ืองจากคาเฉลี่ยรวมของ
แบบทดสอบทั้ง 3 ดาน หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ  ( x = 85.58, S.D.=7.68) ซ่ึงสูงกวา
กอนทดลอง ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x = 74.78, S.D.=9.02)  และผลตางเฉลี่ยระหวางคะแนน
เทากับ 10.80 คะแนน  คา t เทากับ 11.772 สูงกวาคา t จากตาราง
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สําหรับคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละดานนั้น จากตารางแสดง
ใหเห็นวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม
การสื่อสารแบบปรนัย 4 ตัวเลือก (ดานการอาน) หลังการทดลอง มีคาเทากับ( x = 48.62,
S.D.=5.36) ซ่ึงสูงกวากอนการทดลองที่มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x = 43.20,S.D.=7.66) และผลตาง
เฉลี่ยระหวางคะแนนเทากับ 5.42 คะแนน คา t เทากับ 5.874  สูงกวาคา t จากตาราง   สวน
คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ ในสถานการณการสื่อสาร
ดานการพูดหลังการทดลอง ที่มีคาเทากับ ( x = 27.44,S.D.=3.13) ซ่ึงสูงกวากอนการทดลอง
ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x = 23.58, S.D.=3.19) และผลตางเฉลี่ยระหวางคะแนนเทากับ 3.86
คะแนน คา t เทากับ 10.212 สูงกวาคา t จากตาราง สําหรับคาเฉลี่ยของคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษในสถานการณการสื่อสารดานการเขียน หลังการทดลอง ที่มีคา
เทากับ ( x = 9.52,S.D.=0.78) ซ่ึงสูงกวากอนการทดลองที่มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x = 8.00,
S.D=1.48)  และผลตางเฉลี่ยระหวางคะแนนเทากับ 1.52 คะแนน คา t เทากับ 8.493 สูงกวา
คา t จากตาราง

ดังน้ันแสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวในขอที่ 1

2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ที่มีตอการเรียนการสอนไวยากรณโดยใช
กิจกรรมสื่อสาร หลังการทดลอง

ผูวิจัยไดนําคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียน
ไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการสื่อสาร ของนักเรียนตัวอยาง ซ่ึงไดมาจากแบบสอบ
ถามวัดความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสาร โดย
ไดทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) จํานวนทั้งสิ้น  9 ครั้ง แลวนําคะแนนมาคํานวณ
เพ่ือวิเคราะหหาคาระดับเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ซ่ึงผลการวิเคราะห
ปรากฏผลในตารางที่ 13 ดังน้ี
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บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดย
ใชกจิกรรมสือ่สาร ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่1  โรงเรยีนมัธยมสาธติ สถาบนัราชภฎั
สวนสนัุนทา กรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงทดลอง(experimental research)โดยใชรูปแบบ
one group pretest–posttest design  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
มัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  โดยทําการสุมหองเรียน 1 หองเรียน ดวยวิธีการสุม
อยางงาย ไดกลุมตัวอยาง 50 คน จากจํานวนประชากรซึ่งมีอยู 3 หองเรียน จํานวณ 150 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ
1. แผนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน

9 เรื่อง  ซ่ึงไดจากการวิเคราะหจุดประสงครายวิชาของหลักสูตรภาษาอังกฤษปพุทธศักราช
2539 ซ่ึงกําหนดเนื้อหาในรูปแบบหนาที่ภาษาจํานวนคาบเรียน 20 คาบ  ใชเวลาคาบละ  50
นาที  โดยผานการตรวจสอบความถูกตองทางภาษาจากผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาอังกฤษ 3
ทาน ซ่ึงผูวิจัยนํามาแกไขและปรับใหมีความยากงายเหมาะสมกับระดับการศึกษาของผูเรียน
และมีเน้ือหาที่เอ้ือตอการนํามาจัดกิจกรรม ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงยึดแนวตามทฤษฎี
การเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ทฤษฎีการเรียนรูภาษาที่สอง
ของแครชเชน (Krashen :1983) โดยอิงจุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษหลักระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมการสื่อสาร จํานวน 3 ฉบับ  เพ่ือใชวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1
โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร กอนและหลังการทดลอง
ไดแก

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ แบบปรนัย 4
ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ  คะแนนเต็ม 60 คะแนน

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษในสถานการณ
การสื่อสารดานการพูด จํานวน 10 ขอ  คะแนนเต็ม 30 คะแนน

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษในสถานการณ
การสื่อสารดานการเขียน จํานวน 1 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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3. แบบทดสอบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมสื่อสาร จํานวน 20 ขอ

การดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยเปนผูดําเนินการวิจัยดวยตนเอง และไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนของ

การดําเนินการวิจัย ดังน้ี
1. นําหนงัสอืขอความรวมมือในการดําเนนิการวจัิยจากบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยั

ศิลปากร ถึงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
เพ่ือขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2546

2. สุมนักเรียนกลุมตัวอยาง  โดยการสุมหองเรียนมา  1  หอง จากประชากรทั้งหมด
3 หองเรียน  ดวยวิธีการสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  50  คน

3. จัดปฐมนิเทศนักเรียนกลุมทดลอง  เพ่ือทําความเขาใจถึงรายละเอียดตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับวิธีการเรียน  บทบาทของผูเรียน  เปาหมายของการเรียน  จุดประสงคของการเรียน
และวิธีการประเมินผลการเรียนรูในการทดลองสอนในครั้งน้ี

4.ทําการทดสอบกอนการทดลอง(Pretest) กับนักเรียนกลุมทดลอง ดวยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ

5. ดําเนินการทดลองกับนักเรียนกลุมทดลอง  โดยใชแผนการสอนที่สรางไว จํานวน
ทั้งสิ้น 9 แผน  โดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง ใชระยะเวลาในการสอนรวม 5 สัปดาห ๆ ละ 4 คาบ
เรียน ๆ ละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น  20  คาบเรียน ตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2546 –วันที่ 13
มิถุนายน พ.ศ. 2546

6. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมการสื่อสารหลังการเรียน โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามหลังจากสอนจบแตละ
บท  รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซ่ึงใชเวลา 5 นาที ในการทําแบบสอบถามแตละครั้ง

7. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
หลังการทดลอง (Posttest) ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ กอนเรียน (Pretest) จากนั้นตรวจใหคะแนนโดยกรรมการ 2
คน และใชเกณฑการประเมินตามที่กําหนดไว เพ่ือนําคะแนนที่ไดไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการการทดลอง โดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐานการวิจัย
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สรุปตามสมมติฐานไดดังตอไปน้ี
1. ผลของการเปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน ขอที่ 1 คือ ผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน  ดังน้ัน
พอสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภฏัสวนสุนันทา กลุมทดลอง
หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เน่ืองจากคาเฉลี่ยรวม
ของแบบทดสอบทั้ง 3 ดาน หลังการเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ  ( x = 85.58, S.D.=7.68) ซ่ึง
สูงกวากอนเรียน ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x = 74.78, S.D.=9.02)
  สําหรับคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละดานนั้น สรุปไดดังน้ี

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการสื่อสาร
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก (ดานการอาน) หลังการเรียน ที่มีคาเทากับ ( x = 48.62, S.D.=5.36) ซ่ึง
สูงกวากอนการเรียน ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x = 43.20, S.D.=7.66) และผลตางเฉลี่ยระหวาง
คะแนน กอนและหลังการเรียน เทากับ 5.42 คะแนน

2. คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษใน
สถานการณการสื่อสารดานการพูด หลังการเรียน ที่มีคาเทากับ ( x = 27.44, S.D.=3.13)
ซ่ึงสูงกวากอนการเรียน ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x = 23.58, S.D.=3.19)  และผลตางเฉลี่ยระหวาง
คะแนนกอนและหลังการเรียน เทากับ 3.86 คะแนน สําหรับคาเฉลี่ยของคะแนน

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษในสถานการณการสื่อสาร
ดานการเขียน หลังการเรียน ที่มีคาเทากับ ( x = 9.52, S.D.=0.78) ซ่ึงสูงกวากอนการเรียนที่มี
คาเฉลี่ย เทากับ ( x = 8.00, S.D1.48)  และผลตางเฉลี่ยระหวางคะแนนกอนและหลัง
การเรียน เทากับ 1.52 คะแนน

ดังน้ันแสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมการสื่อสารแบบปรนัย 4 ตัวเลือก   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษใน
สถานการณการสื่อสารดานการพูด  และดานการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรยีนมัธยมสาธติ สถาบนัราชภฏัสวนสนัุนทา กลุมทดลอง หลงัการเรยีนสงูกวากอนการเรยีน
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ในขอที่ 1
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2. ผลของการเปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน ขอที่ 2 คือ นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา มีความคิดเห็นตอการเรียน
ไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการสื่อสาร อยูในระดับดี  ดังน้ัน พอสรุปไดวา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา มีความคิดเห็นตอ
การเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการสื่อสาร หลังการเรียน อยูในระดับที่ดีมาก
โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ( x = 4.51, S.D.= 0.25) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวในขอที่ 2

สวน ผลการวิเคราะหขอมูลของแตละบทนั้น ปรากฏวาบทที่มีคาเฉลี่ยรวมสูงสุด
คือ บทที่ 9 ( x = 4.68, S.D.=0.12) และบทที่มีคาเฉลี่ยรวมต่ําสุดคือบทที่ 1 ( x = 4.31,
S.D.=0.41) สําหรับคาระดับเฉลี่ยรวมของแตละดาน  ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา
ดานกิจกรรม ดานอุปกรณ และดานประโยชนน้ัน ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ดานเนื้อหา
มีคาระดับเฉลี่ยรวมสูงสุด ( x = 4.53, S.D.=0.39) และดานที่มีคาระดับเฉลี่ยรวมต่ําสุด คือ
ดานอุปกรณ ( x = 4.49, S.D.=0.42)

ผลการวิเคราะหขอมูลของการจัดอันดับคาเฉลี่ยในแตละดานนั้น ปรากฏผล
การวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี

1. ดานเนื้อหา  พบวาขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอที่ 2 เน้ือหาในแตละ
กิจกรรม ชวยสรางเสริมประสบการณทั้งดานการแกปญหาและการใชภาษาอังกฤษ ( x = 4.55,
S.D.=0.52)  สวนขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 1 เน้ือหาในแตละกิจกรรมเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของนักเรียน ( x = 4.52, S.D.=0.56)

2. ดานกิจกรรม พบวา ขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอที่ 9 กิจกรรมที่เลือกมา
เปนกิจกรรมที่ขาพเจาไดติดตอสื่อสารในสิ่งที่มีความหมาย( x = 4.58, S.D.=0.52) สวนขอที่
ไดอันดับคาเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 13 กิจกรรมชวยใหนักเรียนสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชไดใน
ชีวิตประจําวัน  เม่ือรูภาษาอังกฤษแลว ขาพเจาเกิดความภาคภูมิใจ ( x = 4.46, S.D.=0.56)

3. ดานอุปกรณ พบวา ขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอที่ 16 อุปกรณที่ใช
มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและผูเลนดานเนื้อหา ( x = 4.52, S.D.=0.54) สวนขอที่ไดอันดับ
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอที่ 15 อุปกรณที่ใชตรงกับเนื้อหาในกิจกรรมที่เรียน( x = 4.48, S.D.=0.55)

4. ดานประโยชน พบวา ขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอที่ 17 ขาพเจารูสึก
ชื่นชมคนที่พูดภาษาอังกฤษไดคลอง ( x = 4.53, S.D.=0.55)  สวนขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือขอที่ 20 การเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ สามารถนําไปสูการเรียนวิชาอ่ืนได ( x = 4.43,
S.D.=0.56)
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สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคาระดับเฉลี่ยรวมของแบบสอบถาม 20
ขอ โดยนําแบบสอบถามทั้ง 9 บท มารวมกันแลววิเคราะหหาคาระดับเฉลี่ยรวม ปรากฏวา ขอที่
ไดคาระดับเฉลี่ยรวมสูงสุด คือขอที่ 9 ( x = 4.58, S.D.=0.52) และขอที่ไดคาระดับเฉลี่ยรวม
ต่ําสุดคือขอที่ 20 ( x = 4.43, S.D.=0.56)

การอภิปรายผลการทดลอง
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถนํามาอภิปรายผลตามลําดับของวัตถุประสงคของ

การวิจัยไดดังน้ี
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช

กจิกรรมสือ่สารของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่1 โรงเรยีนมัธยมสาธติ สถาบนัราชภฏัสวนสนัุนทา
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริมน  ศรีนพรัตน (2530)  ทัศนีพร
ลีสุวรรณ (2531) นพมาศ  หงษาชาติ (2534) สุภัทรา  แซเลา (2538) มะลิวัลย  สุขประเสริฐ
(2536) พิศมร  สิงหเมธา (2538)  นาไบ (Nabei 1995) และยูชิมารุ (Ushimaru 1995)  ที่พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากสาเหตุดังน้ี

1.1 กิจกรรมการสื่อสารเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาทักษะทางภาษาหลายทักษะ
ทั้งทักษะการฟง-พูด อานและเขียน ดังน้ัน นักเรียนสามารถใชเวลาในการทํากิจกรรมการสื่อสาร
เพ่ือฝกฝนทักษะทางภาษาไดหลายทักษะ มิใชเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่ง เพียงอยางเดียว
ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของนูแนน (Nunan 1995 : 131-132)    และ สุมิตรา อังวัฒนกุล
(2537 : 107) ที่ไดเสนอไววากิจกรรมเพื่อการสื่อสารควรมุงพัฒนาทักษะหลาย ๆ ทักษะ
เพราะการสื่อสารในชีวิตจริงมีการใชทักษะหลากหลายทักษะควบคูกัน สวน ทิวเดอร (Tudor
1996 : 57 ) ไดสรุปวานักเรียนกลุมทดลองใชเวลาในการเรียนและทํากิจกรรมการสื่อสารที่เปด
โอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษไดหลาย ๆ ทักษะ

สรุปไดวา การเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการสื่อสารทําให
นักเรียนมีพัฒนาการหลายทักษะ  นักเรียนสามารถเรียนรูจากสื่อการสอนและกิจกรรมที่
ครูผูสอนไดจัดเตรียมไวให ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีกระบวนการเรียนรู
ที่ตอเน่ืองกันไปตามทักษะภาษา

1.2 กิจกรรมการสื่อสาร เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีสวนรวม และทาทาย
ความคิดของนักเรียน ทําใหนักเรียนกลาทํา กลาพูด กลาคิด กลาแสดงออก นักเรียนไมจําเปน
ตองทองประโยคหรือคําศัพท เพราะกิจกรรมที่นักเรียนไดเรียนไปแลว ทําใหนักเรียนเขาใจแนว
ทางการพูดและการตอบคําถามตามขั้นตอนตาง ๆ ได และนักเรียนก็รูสึกสนุกสนานไมทําใหเกิด
ความเบื่อหนาย ซ่ึงสังเกตไดจากขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ นักเรียนจะถายทอดภาษา
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พูดออกมาเปนภาษาเขียนตามความตองการสื่อความหมายของตนเอง สามารถจําคําและ
รูปประโยคที่ตนตองการสื่อความหมายไดอยางแมนยํา จากผลการวิจัยของแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ดานกิจกรรม ปรากฏวาขอที่ 9 กิจกรรมที่เลือกมา เปนกิจกรรมที่ขาพเจาไดติดตอ
สื่อสารในสิ่งที่มีความหมาย โดยไดคาเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ ( x = 4.58, S.D.=0.52)

สรุปไดวา กิจกรรมการสื่อสารเปนกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนสามารถติดตอ
สื่อสาร กับผูอ่ืนไดอยางมีความหมายและหลากหลาย นักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ไมเบื่อหนาย  ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเปนไปในทางที่ดี ซ่ึงสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนที่ไดสรุปไวในงานวิจัยน้ีวาผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน

1.3 กิจกรรมการสื่อสาร เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีสวนรวมทางสังคม คือ
เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีความปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล คือครูผูสอนและเพื่อน
นักเรียนดวยกัน หรือสิ่งแวดลอมรอบตัว ทั้งในชีวิตประจําวันของนักเรียนเอง ซ่ึงทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูทางสังคมทําใหสงผลถึงการเรียนรูทางดานอ่ืน ๆ อีกดวย  ซ่ึงสอดคลองกับงาน
วิจัยของทิวเดอร (Tudor 1996 : 57 ) ที่ไดกลาวไววาผูเรียนไมชอบการเรียนตามลําพัง ชอบ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน กิจกรรมทําใหเกิดความรวมมือกันเปนอยางดีมีนํ้าใจและชอบชวยเหลือซ่ึง
กันและกันดังน้ันกิจกรรมการสื่อสาร จึงควรเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
สถานการณการสื่อสารที่สามารถเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัว และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดวย

สรุปไดวา การเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการสื่อสาร
ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและมีความปฏิสัมพันธทางสังคมกับเพ่ือนรวมชั้น
ชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน ทําใหนักเรียนมีนํ้าใจและชอบทํางานรวมกันกับเพ่ือน ๆ ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจัยในครั้งน้ี คือ ดานกิจกรรม ขอที่  10 กิจกรรมที่เลือกมาเปดโอกาสใหขาพเจาได
ทํางานรวมกับเพ่ือน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับที่ดีมาก ( x = 4.54, S.D.=0.52)

1.4 กิจกรรมการสื่อสาร เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีสวนรวมทางอารมณคือ
สงผลตออารมณความรูสึกของนักเรียน ซ่ึงจะเกี่ยวของกับชีวิตและความเปนจริงของนักเรียน
โดยตรง เพราะกิจกรรมแตละกิจกรรมจะทําใหนักเรียนแตละคนมีความสนใจและมีความคิดเห็น
แตกตางกันไป นักเรียนบางคนอาจจะชอบกิจกรรมบางกิจกรรมมากที่สุด ในขณะที่นักเรียน
บางคนอาจจะไมคอยชอบกิจกรรมบางกิจกรรม ซ่ึงสงผลตออารมณของนักเรียน และสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตละคน  ยกตัวอยางเชนกิจกรรม Role play ซ่ึงเปน
กิจกรรมแรกที่ไดสอนในบทที่ 1 เปนการแนะนําตนเองและบุคคลอ่ืน เม่ือนักเรียนไดเรียนจบ
บทเรียนแลว ผูวิจัยไดทําการสอบถามความคิดเห็นหลังการเรียน พบวาความคิดเห็น ตอบทที่ 1
ของนักเรียนสวนใหญ มีคาระดับเฉลี่ยรวมอยูในระดับที่ดี ( x = 4.31, S.D.=0.41) แตเม่ือเปรียบ
เทียบกับบทอ่ืน ๆ แลว ถือวามีคาระดับเฉลี่ยนอยที่สุด

ดังน้ัน อาจเปนไปไดวาความสนใจของนักเรียนแตละคนแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการเรียนในบทที่ 1 ซ่ึงเปนบทเรียนแรก  ทําใหนักเรียนยังไมกลาแสดงออก
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เทาที่ควร เพราะการแสดงบทบาทสมมุติโดยแนะนําตนเองใหบุคคลอ่ืนรูจัก  นักเรียนตองพูดถึง
ตนเอง  สําหรับการแนะนําบุคคลหนึ่งใหรูจักกับอีกบุคคลหนึ่งน้ัน นักเรียนตองออกมาแสดง
บทบาทสมมุติหนาหองเรียน   นักเรียนบางคน ยังไมม่ันใจในคําพูดของตนเอง กลัววาจะแสดง
ไดไมดีเทาเพื่อน และนักเรียนบางคนไมเคยแสดงออกตอหนาเพื่อน จึงทําใหอายเพื่อน ๆ  และ
ทําใหการทํากิจกรรมนั้น ๆ ติดขัดบาง แตก็ไมสงผลตอการดําเนินกิจกรรม เพราะวากิจกรรม
บทบาท สมมุติเปนการสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก เม่ือนักเรียนไดเรียนผานบทตน ๆ ไป
แลว จึงทําใหนักเรียนกลาแสดงออก ดังเชนในบทที่ 9 เปนการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งของตาง ๆ  ซ่ึง
นักเรียนไดฝกทํากิจกรรม Role play เหมือนกัน แตทั้งน้ีผูเรียนสามารถสรางอารมณและความรู
สึกที่ดีตอกิจกรรมเพราะกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติน้ัน ไดพูดเกี่ยวกับสิ่งของตาง ๆ ซ่ึงหางไกล
ตัวนักเรียน และทําใหความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนการสอนเปนไปในทางที่ดี ดังจะเห็น
ไดจากคาเฉลี่ยรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ ทั้ง 3
ดาน  ที่มีคาเฉลี่ยรวมหลังการทดลองเทากับ ( x = 85.58, S.D.=7.68)

ดังน้ัน สรปุไดวาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษโดยใชกจิกรรม
สือ่สาร ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่1 โรงเรยีนมัธยมสาธติสถาบนัราชภฏัสวนสนัุนทา
หลงัการเรยีน สูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวในขอที่ 1

2. เพ่ือศึกษาความคดิเห็นที่มีตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม
สื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร หลังการทดลอง ซ่ึงผลปรากฏวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียน
ไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสาร หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับสูงสุด
( x = 4.51, S.D.=0.25) จึงสรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมสื่อสาร หลังการทดลอง อยูในระดับที่ดีมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย ของ
อุไรวรรณ  ศฤงคารนันท (2527) รัตนา  ลักษณโกเศศ (2531) และ นาไบ (Nabei 1995)
ทีพ่บวานกัเรยีนสวนใหญมีความสนใจในรปูแบบการเรียนไวยากรณภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร
มากที่สุด ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากประเด็นสําคัญ ซ่ึงสามารถอภิปรายไดวา การสอนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการสื่อสาร เปนการสอนที่เนนกิจกรรมการสื่อสาร  โดยมีโครงสราง
ของภาษาและรูปแบบของภาษาที่มีความหมายและมีความหลากหลาย  สําหรับกิจกรรมที่นํามา
ประกอบการสอนนั้น ก็เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนไดฝกสํานวนภาษาที่ถูกตอง  นักเรียน
ทุกคนไดมีโอกาสทํากิจกรรมและไดแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  จึงทําให
บรรยากาศในการเรียนเกิดความสนุกสนาน  ไมทําใหนักเรียนคิดวาการเรียนไวยากรณภาษา
อังกฤษเปนสิง่ทีย่ากอีกตอไป เพราะการเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารมจุีดประสงค
เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชภาษาที่เรียนในการสื่อความหมายกับผูอ่ืนไดอยางถูกตอง สมบูรณ
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ซ่ึงสอดคลองกับบํารุง โตรัตน (2534) ที่ไดกลาวไววา ความสําเร็จในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
คือการสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูพูดและผูฟงไดอยางถูกตองเหมาะสมตามสถาการณ
น้ัน ๆ

สวนผลของการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามความคิดเห็นน้ัน สามารถ
อภิปรายผลไดตามลําดับ ดังตอไปน้ี

1. บทที่ไดคาเฉลี่ยรวมสูงสุดคือบทที่ 9 ( x = 4.68, S.D.=0.12)  ซ่ึงสรุปไดวา
นักเรียนสามารถพูดคุยเกี่ยวเครื่องนุงหม สีและขนาดของเสื้อผาชนิดตาง ๆ (talking about
clothes, colours and sizes) อยูในระดับที่ดีมาก   ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากสาเหตุที่วา การพูดคุย
เกี่ยวกับเสื้อผาหรือเครื่องนุงหมน้ัน ทําใหผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษาในการติดตอสื่อสารที่เปน
รูปธรรม คือมองเห็นภาพสถานการณที่นักเรียนแสดงบทบาทสมมติไดดี เพราะกิจกรรมที่ใช
ประกอบการสอนของบทที่ 9 น้ี เปนกิจกรรมที่ผูเรียนตองแสดงบทบาทสมมติ (Role play)
ซ่ึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกเหมือนกับอยูในสถานการณน้ัน ๆ จริง ซ่ึงกิจกรรมทําให
นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน ๆ ที่แสดงบทบาทสมมติดวยกัน  ซ่ึง
สอดคลองกับลิตเติลวูด (Littlewood 1981) ที่ไดกลาวไววากิจกรรมที่ใชตองเปนกิจกรรมการใช
ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธในสังคม (social interaction activities) เพราะผูเรียนเลือกใชภาษา
ตามหนาที่ของการใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังคํานึงถึงการใหผูเรียนสามารถใช
ภาษาไดเหมาะสมกับสถานการณในสังคมอีกดวย   สวนบทที่มีคาเฉลี่ยรวมต่ําสุดคือบทที่ 1
( x = 4.31, S.D.=0.41) ซ่ึงสรุปไดวานักเรียนสามารถแนะนําตัวเองและบุคคลอ่ืน ๆ
(introducing oneself and others) อยูในระดับที่ดี

2. คาระดับเฉลี่ยรวมของแตละดานในแบบสอบถามความความคิดเห็น  ซ่ึงมีทั้ง
หมด 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม ดานอุปกรณ และดานประโยชนน้ัน  พบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยรวมสูงสุดคือดานเนื้อหา ( x = 4.53, S.D.=0.39) ซ่ึงสรุปไดวา นักเรียนมีความคิดเห็น
ตอเน้ือหาในบทเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยูในระดับที่ดีมาก  สวนดานที่มีคา
ระดับเฉลี่ยรวมต่ําสุด คือดานอุปกรณ ( x = 4.49, S.D.=0.42) ซ่ึงสรุปไดวานักเรียนมีความคิด
เห็นตออุปกรณประกอบการสอนอยูในระดับที่ดี  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี

2.1 ดานเนื้อหาของบทเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม การสื่อ
สารในแตละกิจกรรมชวยสรางเสริมประสบการณทั้งดานการแกปญหาและการใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร  เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
วาการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการสื่อสารมีการประยุกตเน้ือหา
ทักษะ ทําใหการเรียนรูมีความหมาย ชวยเสริมสรางความเขาใจแกผูเรียนไดชัดเจน  และเนื้อหา
ที่เรียนก็มีความหลากหลาย ซ่ึงสอดคลองกับสุภัทรา แซเลา (2538) ที่ไดกลาวไววา การสอน
ไวยากรณ เพ่ือการสื่อสารนั้นควรคํานึงถึงความหลากหลาย (variation) ของเนื้อหาและการนํา
เสนอ เพราะการใชกฎไวยากรณน้ัน จะขึ้นอยูกับประเภทของเนื้อหา  ซ่ึงจะชวยพัฒนา
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ความสามารถทางดานไวยากรณของนักเรียน
2.2 ดานอุปกรณ ที่ใชประกอบการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช

กิจกรรมสื่อสารนั้นมีความเหมาะสมกับกิจกรรมแตละกิจกรรม  อุปกรณที่ใชชวยสงเสริมใหนัก
เรียนอยากทํากิจกรรมและตรงกับเนื้อหาในกิจกรรมที่เรียน  การจัดกิจกรรมที่มีอุปกรณชวย
เสริมจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  โดยการทําวิจัยครั้งน้ีมีอุปกรณประกอบการสอน
ที่หลากหลาย ยกตัวอยางเชน รูปภาพ เครื่องเลนเทป  บัตรคํา  ใบงาน  ตุกตา และสื่อของจริง
เปนตน ทําใหการเรียนการสอนมีความหลากหลายและนาสนใจ ซ่ึงตรงกับความคิดเห็นของ
กุสุมา  ลานุย (2538) ที่กลาวไววาสื่อหรืออุปกรณการสอนภาษาอังกฤษมีมากมาย  มีทั้งสื่อที่ครู
ประดิษฐขึ้นเองไปจนถึงสื่อราคาแพง ขึ้นอยูกับครูผูสอนวาจะเลือกใชสื่อการสอนใดที่ทําให
ประสิทธิภาพของการสอนดีที่สุด เม่ือครูผูสอนเลือกใชอุปกรณการสอนที่เหมาะสมแลว ก็จะทํา
ใหการสอนมีคุณภาพ  นักเรียนก็มีความสนุกสนาน ตื่นเตน  ซ่ึงสอดคลองกับฟนอคเชียโร
(Finocchiaro 1983)ที่ไดเสนอแนะไววาการเรียนการสอนในแตละชั่วโมงตองมีการใชสื่ออุปกรณ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการสอนจะไดออกมาดีและมีคุณภาพนั่นเอง

3. อันดับคาเฉลี่ยของแบบสอบถามแตละดาน สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี
3.1 ดานเนื้อหา พบวาขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือขอที่ 2 เน้ือหาในแตละ

กิจกรรม ชวยสรางเสริมประสบการณทั้งดานการแกปญหาและการใชภาษาอังกฤษ ( x = 4.55,
S.D.=0.52)  สวนขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 1 เน้ือหาในแตละกิจกรรมเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของนักเรียน ( x = 4.52, S.D.=0.56) ซ่ึงสรุปไดวาดานเนื้อหาขอที่ 2
มีอันดับเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาเนื้อหาที่นักเรียนไดเรียนไปสามารถสรางสริม
ประสบการณดานการแกปญหาและการใชภาษาอังกฤษไดมากกวาขออ่ืน ๆ เพราะในชีวิต
ประจําวันของนักเรียนตองใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณการพูดและการอานเพื่อศึกษา
คนความากกวา  จึงทําใหผูเรียนสามารถนําเนื้อหาที่ใชเรียนไปแกปญหาในสถานการณตาง ๆ
ไดดี  ยกตัวอยางเชน เน้ือหาเกี่ยวกับการบอกทิศทาง (giving direction) ซ่ึงเปนเนื้อหาที่
สอดคลองกับชีวิตจริงของนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถนําไปใชติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ได ซ่ึงสอดคลองกับเลวี (Levy 1982) และนาไบ (Nabei 1995) ที่ไดกลาวถึงการเรียนไวยากรณ
เพ่ือการสื่อสารวานักเรียนสวนใหญสนใจในรูปแบบประโยคและเนื้อหามากที่สุด  เม่ือนักเรียน
เรียนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน  ทําใหนักเรียนไดรับผลดีในแงของ
การฝกฝนความชํานาญทางการสื่อสาร  และนําไปใชในชีวิตประจําวันได  สวนเนื้อหาในขอที่1
ที่พบวามีอันดับคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนนั้น  อาจเปนเพราะวาความสามารถในการรับรูเน้ือหาใน
แตละกิจกรรม ของนักเรียนแตละคน มีความแตกตางกัน จึงสรุปไดวาเนื้อหาในแตละกิจกรรม
มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนตางกัน
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3.2 ดานกิจกรรม พบวา ขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือขอที่ 9 กิจกรรมที่
เลือกมาเปนกิจกรรมที่ขาพเจาไดติดตอสื่อสารในสิ่งที่มีความหมาย ( x = 4.58, S.D.=0.52)
สวนขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 13 กิจกรรมชวยใหนักเรียนสามารถนําภาษาอังกฤษไป
ใชไดในชีวิตประจําวัน เม่ือรูภาษาอังกฤษแลวขาพเจาเกิดความภาคภูมิใจ ( x = 4.46,
S.D.=0.56) สรุปไดวากิจกรรมที่เลือกมาเปนกิจกรรมที่นักเรียนไดติดตอสื่อสารในสิ่งที่มีความ
หมายก็คือวาสามารถนําไปใชประโยชนและติดตอสื่อสารกันไดจริงในชีวิตประจําวัน  และกิจ
กรรมชวยใหนักเรียนสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชไดจริง เม่ือรูภาษาอังกฤษแลว ทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับนพพร สโรบล (2532) มะลิวัลย สุขประเสริฐ (2536)
พิศมร สิงหเมธา (2538) ที่มีความเห็นตรงกันวา นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมที่คัดสรรมีผล
สัมฤทธิ์ทางดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมตาม
กระทรวงศึกษาธิการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของเรฟเวล
(Revell 1979) และจอหนสัน (Johnson 1982) ที่ไดกลาวไววากิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษควรเปนกิจกรรมที่สามารถนํามาใชติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนได และมีความหมายในการสื่อ
สารที่ดี

3.3 ดานอุปกรณ พบวา ขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอที่ 16 อุปกรณที่ใช
มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและผูเลนดานเนื้อหา ( x = 4.52, S.D.=0.54) สวนขอที่ไดอันดับ
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอที่ 15 อุปกรณที่ใชตรงกับเนื้อหาในกิจกรรมที่เรียน ( x = 4.48, S.D.=0.55)
ซ่ึงสรุปไดวา ดานอุปกรณ ขอที่ 16 มีอันดับคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา
อุปกรณที่ใชมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและเนื้อหาที่เรียน เปนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศุภพร  สุขชื่น (2529) มะลิวัลย  สุขประเสริฐ (2536) พิศมร สิงหเมธา (2538)  ซ่ึงพบวา
อุปกรณที่ใชประกอบการสอนนั้นมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและตรงกับเนื้อหาของแตละ
กิจกรรม  สวนขอที่ 15 พบวามีอันดับคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะอุปกรณที่ใช
ในกิจกรรมการเรียนตรงกับเนื้อหาที่นํามาใชสอนนอยกวาขออ่ืน ๆ ซ่ึงทําใหนักเรียนไมไดให
ความสําคัญกับอุปกรณมากนัก     แตจะมุงความสนใจในอุปกรณที่ทําใหการเรียนมีความสนุก
สนานและนาสนใจมากกวา

3.4 ดานประโยชน  พบวา ขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอที่ 17 ขาพเจา
รูสึกชื่นชมคนที่พูดภาษาอังกฤษไดคลอง ( x = 4.53, S.D.=0.55)  สวนขอที่ไดอันดับคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือขอที่ 20 การเรียนวิชาภาษาอังกฤษสามารถนําไปสูการเรียนวิชาอ่ืนได ( x = 4.43,
S.D.= 0.56) ซ่ึงสรุปไดวาดานประโยชนขอที่ 17 มีอันดับคาเฉลี่ยมากที่สุด  ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวานักเรียน เห็นประโยชนของภาษาอังกฤษจากคนที่พูดภาษาอังกฤษไดคลอง จึงรูสึกมี
ความชื่นชมและภาคภูมิใจที่ไดพูดภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศ  การรองเพลงภาษาอังกฤษ
การเลนเกมหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  ลวนแตมีประโยชนตอการเพิ่มความรู
ใหมีมากขึ้น  ทําใหผูเรียนนําไปสูการเรียนวิชาอ่ืนได ซ่ึงสอดคลองกบังานงานวิจัยของนาไบ
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(Nabei 1995) และเลวี (Levy 1982) ที่พบวา เม่ือนักเรียนไดเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนใหนักเรียนไดรับผลดีในแงการฝกฝนความชํานาญทางภาษา  สําหรับ
ขอที่ 20 น้ัน นักเรียนอาจมความเห็นวาการเรียนภาษาอังกฤษไมสามารถนําไปสูการเรียนวิชา
อ่ืนได ยกตัวอยางเชนการเรียนวิชาภาษาไทย ซ่ึงนักเรียนมองวาการเรียนภาษาไทย จําตองใช
ภาษาไทยในการติดตอสื่อสาร ซ่ึงนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน

4. คาระดับเฉลี่ยรวมของแบบสอบถามทั้ง 20 ขอ ภายใน 9 บท  โดยนําเอาแต
ละขอของแตละบทมารวมกันแลวหาคาเฉลี่ยรวม  ผลปรากฏวา ขอที่ไดคาระดับเฉลี่ยรวมสูงสุด
คือขอที่ 9  กิจกรรมที่เลือกมาเปนกิจกรรมที่ขาพเจาไดติดตอสื่อสารในสิ่งที่มีความหมาย
( x = 4.58, S.D.=0.52) และขอที่ไดคาระดับเฉลี่ยรวมต่ําสุดคือขอที่ 20 กาเรียนวิชาภาษา
อังกฤษสามารถนําไปสูการเรียนวิชาอ่ืนได ( x = 4.43, S.D.=0.56) ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได
วา ขอที่ 9 คือกิจกรรมที่เลือกมา เปนกิจกรรมที่ขาพเจาไดติดตอสื่อสารอยางมีความหมาย มีคา
เฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด สําหรับขอที่ 20 คือ การเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ สามารถนําไป
สูการเรียนวิชาอ่ืนได มีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากกิจกรรมการสื่อสาร
เปนกิจกรรมที่สรางขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดฝกใชภาษาในสถานการณหน่ึงสถานการณใดโดย
เฉพาะเพื่อสื่อความหมายใหผูอ่ืนทราบอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเนนหนาที่ของภาษา
(Littlewood 1981)  สวนกิจกรรมที่เลือกมาเปนกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดติดตอสื่อสารในสิ่งที่
มีความหมายหรือมีประโยชนน้ัน เปนการมุงเนนในสถานการณการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ กัน
และขึ้นอยูกับเนื้อหาที่นํามาใชในการติดตอสื่อสารดวย  จึงทําใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใน
ลักษณะที่เปนกลุม หรืออยูในลักษณะที่เปนการแกปญหา (Taylor 1983)  ดังน้ัน กิจกรรมที่
เลือกมาจึงมีประโยชนในแตละดานที่แตกตางกันออกไป  ซ่ึงสรุปไดวาไมวากิจกรรมใดก็ตาม
ยอมมีประโยชนเหมือนกัน ขึ้นอยูกับวาผูเรียนจะนําไปประยุกตใชกับการเรียนวิชาอ่ืนไดอยางไร
และขึ้นอยูกับการเรียนรูของแตละบุคคลดวย

ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมสื่อสารของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05   และผลของการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนไวยากรณภาษา
อังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสาร อยูในระดับที่ดีมาก ( x = 4.51, S.D.=0.25) สวนความคิดเห็น
เกี่ยวกับเน้ือหาในแตละกิจกรรม หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่นักเรียนไดปฏิบัติขณะเรียน อุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน แมกระทั่งประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการทดลองในครั้งน้ี ปรากฏ
ผลตามประเด็นตาง ๆ ดังที่ไดอภิปรายไวในเบื้องตน
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่คิดวานาจะเปนประโยชนตอการเรียน

การสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวย ปญหาและแนวทางใน
การแกปญหาในการวิจัย  แนวคิดในการจัดกิจกรรมการสื่อสาร  และการทําวิจัยในครั้งตอไป
ดังน้ี

1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางในการแกปญหาในการทําวิจัยการเรียน
ไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสาร

1.1 ปญหาที่เกิดจากระยะเวลาที่ใชในการทดลอง  พบวาระยะเวลาที่ใชใน
การทดลอง ไดกําหนดไววาตองสอนตามคาบเรียนที่กําหนด บางครั้งผูวิจัยจะเจอปญหาวา
การเรียนแตละคาบที่โรงเรียนอาจไมแนนอน เพราะบางวันทางโรงเรียนอาจมีกิจกรรมพิเศษ
และขอรองใหอาจารยผูสอน ปลอยใหนักเรียนไปรวมกิจกรรมพิเศษน้ัน ๆ จึงทําใหกิจกรรม
ไมเปนไปตามเวลาที่กําหนดไวแนนอน ดังน้ัน ผูวิจัยอาจจะประมาณเวลาลวงหนาไวดวย เพราะ
การเพิ่มหรือลดเวลาเรียนนั้น ก็ขึ้นอยูกับบทเรียนแตละบทวามีมากนอยเพียงไดดวย  สําหรับ
การวิจัยในครั้งน้ีมีทั้งหมด 9 บท กิจกรรมบางบท ทําใหใชเวลาในการทํากิจกรรมพอสมควร
ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ี ไดกําหนดคาบเรียนไวประมาณ 20 คาบเรียน ทําใหการเรียนการสอนตอง
เรงรีบบางในบางคาบเรียน  จึงทําใหตองเรงรีบทํากิจกรรมบางอยางดวย ยกตัวเชนกิจกรรม
บทที่ 4 การพูดคุยเกี่ยวกับการกระทําที่เปนกิจวัตรประจําวันน้ัน มีทั้งกิจกรรมการถายโอน
ขอมูล  กิจกรรมการเขียน  และกิจกรรมการรายงานดวยปากเปลา ทําใหการเรียนการสอนลาชา
บาง เพราะกิจกรรมมีความหลากหลาย แตเวลาที่กําหนดไวมีประมาณ 2 คาบเรียน อาจนอยไป
บางดังน้ัน ผลออกมาจึงทําใหใชเวลามากขึ้น การแกไขก็คือผูวิจัยอาจเพ่ิมคาบเรียนอีกประมาณ
1-2 คาบเรียน หรืออาจจะลดกิจกรรมบางกิจกรรมบางก็ได

1.2 เน่ืองจาก คะแนนหลังการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองบางคน ไมแตกตาง
จากคะแนนกอนการเรียน หรือมีคาติดลบนั้น อาจมีสาเหตุมาจากการไมเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
ของนักเรียน หรือนักเรียนไมเอาใจใสในงานที่ไดรับมอบหมายเทาที่ควร จึงทําใหผลการเรียนไม
ดีขึ้น ดังน้ันครูผูสอน ควรพยายามสอบถามเด็กนักเรียนเปนรายบุคคล และเอาใจใสตอนักเรียน
คนนั้น ๆ มากขึ้น และควรสังเกตขณะปฏิบัติกิจกรรมและการสงใบงานของนักเรียน เพ่ือตรวจดู
ความสามารถในการทํากิจกรรมและแบบฝกหัดของนักเรียนเปนราย ๆ ไป อยางรอบคอบ

2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมสื่อสาร

2.1 เน้ือหาที่จะนํามาใชสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสารนั้น
ตองเปนเนื้อหาที่นาสนใจ เชน เปนเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นตามขาวสารในปจจุบัน
เปนตน และตรงกับสถานการณในการเรียนการสอนดวย
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2.2 วิธีการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสารนั้น ตองเปนไป
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  ผูสอนตองสรางสถานการณใดสถานการณหน่ึงใหผูเรียนไดมี
โอกาสในการสื่อสารกับเพ่ือน ๆ ใหมากที่สุด  ควรมีรูปแบบไวยากรณและโครงสรางทางภาษา
ในสถานการณการสื่อสาร  เม่ือนักเรียนจํากฎเกณฑไวยากรณไมได  ผูสอนควรคอยกระตุนให
นักเรียนพยายามฝกฝนพูดภาษาอังกฤษกับเพ่ือน ๆ อยางเต็มที่

2.3 กิจกรรมที่นํามาใชในการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตองมีหลากหลาย สนุกสนาน ตื่นเตน และเราความสนใจของนักเรียน  กิจกรรมที่
คัดเลือกมาตองมีความเหมาะสมกับเวลา  ไมยากหรืองายเกินไป และควรเปนกิจกรรมที่มี
ประโยชนตอการเรียน  ที่สําคัญ ควรเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียน
การสอน  สําหรับกิจกรรมที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือกิจกรรมการสื่อสารในสิ่งที่มีความหมาย
เชนกิจกรรมการเติมขอมูลใหสมบูรณ กิจกรรมการรายงานดวยปากเปลา กิจกรรมแสดงบทบาท
สมมุติและกิจกรรมโครงงาน เปนตน เพราะกิจกรรมเหลานี้  สามารถเราความสนใจของนักเรียน
ไดดี เปนกิจกรรมที่สนุกสนานและไมนาเบื่อ

2.4 การสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองเรียนที่ดีและเหมาะสม จะชวย
ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางดานภาษาไดอยางราบรื่นและสนุกสนาน  เพราะบรรยากาศใน
หองเรียน สามารถชวยทําใหการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสาร
ประสบความสําเร็จ

2.5 การสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมสื่อสาร  เปนวิธีการสอนที่นา
สนใจ เน่ืองจากผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง และสามารถฝกทักษะภาษาในขณะเรียนได
อยางมีความหลากหลาย ดังน้ันครูผูสอนควรเตรียมการสอนใหมีความแมนยําตามแผนที่ไดวาง
ไว เพราะจะสามารถทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดําเนินไปไดอยางสนุกสนานและตื่น
เตน

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดกิจกรรมสื่อสาร
3.1 ผูสอนควรสรางบรรยากาศใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่ตองการจะทํา

กิจกรรม
3.2 ผูสอนควรจดจําแผนการสอนและขั้นตอนการทํากิจกรรมตาง ๆ ใหแมนยํา

ที่สําคัญควรมีการทดลองและปรับปรุงแกไขเน้ือหาขั้นตอนหรือกําหนดเวลาใหแนนอน
3.3 ระหวางดําเนินการสอน ควรเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามและสรุป

หลักเกณฑไวยากรณตาง ๆ ใหนักเรียนไดคิดและทาทายใหนักเรียนกลาแสดงออก
3.4 เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมจนครบแลวผูสอนควรสอดแทรกคุณคาและประโยชน

ที่ไดรับจากกิจกรรมพรอมทั้งใหนักเรียนนํากิจกรรมไปใชในทางที่สรางสรรค ผูสอนควรสอด
แทรกคุณธรรมจริยธรรมไวดวยแตไมใหนักเรียนรูสึกวากําลังถูกสอน
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4. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
4.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช

กิจกรรมการสื่อสารกับกลุมตัวอยางอ่ืน เชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  เปนตน
4.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช

กิจกรรมการสื่อสารกับวิธีการเรียนการสอนตามปกติ เพ่ือหาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม

4.3 ควรทําการศึกษาวิจัยประเภทนี้กับภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่ไมใชภาษา
อังกฤษ เชน ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน เปนตน เพ่ือดู
ความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน่ืองจากการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมการสื่อสาร ไดมีผูทําการวิจัยไวแลว หากผูสอนรายวิชาอ่ืนตองการทําวิจัยเรื่องนี้
คิดวานาจะเปนประโยชนตอการสอนภาษาตาง ๆ
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