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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อวิเคราะหเนื้อหาสาระ แบบฝกหัด/กิจกรรม  และรูปแบบ       
การนําเสนอในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  และส่ือเสริมประกอบการเรียน คูมือครู    
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีตอหนังสือเรียนดังกลาว   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 3 กลุมคือ1) หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ไดแก Projects: 
Play & Learn 4 Say Hello 4 และ Smart Kids 4  2) ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 24 คน  3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 305 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบวิเคราะห
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 
 การเก็บรวบรวมขอมูลคือ ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากนั้น ผูวิจัยและผูวิเคราะห
รวมอีก 2 คน  ทําการวิเคราะหชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษจํานวน 3 ชุด  สอบถามความคิดเห็นของครูและ
นักเรียนโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น  
 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน แลวนําผลดังกลาวมาใชอางอิงเพื่อเสนอแนะแนวทางการใชหนังสือเรียน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามชุดอยูในระดับดีทั้งหมด ซึ่ง Say Hello 4 ดีที่สุด  รองลงมาคือ 
Smart Kids 4 และสุดทายคือ Projects : Play & Learn 4 นอกจากนี้ ความคิดเห็นของผูวิเคราะหหนังสือเรียน
ทั้งสามคนที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามเลม มีความสอดคลองกันมาก  
 2. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  และนักเรียนมีความคิดเห็นวา      
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามชุดอยูในระดับปานกลางทั้งหมด  ครูคิดวา Say Hello 4 ดีที่สุดในบรรดา
หนังสือเรียนทั้งสามเลม ลําดับตอมาคือ Projects : Play & Learn 4 และ Smart Kids 4 เปนลําดับสุดทาย  สวน
นักเรียนคิดวา Say Hello 4 ดีที่สุด  รองลงมาคือ Smart Kids 4 และสุดทายคือ Projects : Play & Learn 4 
 3. ขอเสนอแนะแนวทางการนําหนังสือเรียน ไปใช ไดแก การปรับใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้ง
สามเลมที่เหมือนกันคือ ควรปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับของนักเรียน นอกจากนี้ Projects : Play & Learn4 
และ Say Hello 4 ควรเพิ่มบริบทและวัฒนธรรมเจาของภาษาสอดแทรกเขาไป  และ Smart Kids 4 ควรเพิ่ม
กิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น 
__________________________________________________________________________________________
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                 ปการศึกษา 2550
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 SUPHANNEE  ARSAIRACH : THE ANALYSIS AND EVALUATION OF ENGLISH 
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AJARN  VACHIRA  JANTARACH,  AND ASSOC.PROF. WATANA  KAOSAL.  392  pp. 
 
� The purposes of this study were 1) to analyze the content, exercises/activities and 
organization of English textbooks for Prathomsuksa 4  2) to survey the teachers’ and the 
students to collect their opinions of the English textbooks which they use. 
 The samples were 1) English textbooks for Prathomsuksa 4 which were, Projects: 
Play & Learn 4, Say Hello 4 and Smart Kids 4  2) 24 teachers of English who use these 
English textbooks   3) 305 Prathomsuksa 4 students from the same schools as the 24 
teachers of English. The instruments were an English textbooks analysis checklist, a 
questionnaire on the opinions of teachers of English about the English textbooks that they use 
and a questionnaire on the opinions of Prathomsuksa 4 students about English textbooks  
 The data collection was conducted as follows. 3 raters, the researcher and the 
other 2 raters, analyzed the English textbooks for Prathomsuksa 4 using an English textbook 
analysis checklist. The researcher surveyed the teachers’ and the students’ for their opinions 
using a questionnaire on the opinions of teachers of English and a questionnaire on the 
opinions of Prathomsuksa 4 students.  
 The data were analyzed by mean score and standard deviation in order to analyze 
the levels of opinions expressed by the 3 raters, teachers and students. The analysis of 
Pearson’s correlation was used to study the compatibility between the 3 raters’ acceptations. 
From the results, the researcher presented suggestions on the English textbook adaptation 
for curriculum, teachers and students. 
 The results of the study were as follows:  
 1. All of three textbooks were rated as good based on the five rating scales. “Say 
Hello 4” was ranked the first. The second was Smart Kids 4 and the third was Projects : Play 
& Learn 4. Moreover, the 3 raters had a compatibility of regarding for all three English 
textbooks. 
 2. The teachers of English agreed that these three textbooks were at a moderate 
quality level. “Say Hello 4” was rated the highest. The second was Projects : Play & Learn 4 
and the lowest was Smart Kids 4.  
 3. The Prathomsuksa 4 students agreed that these three textbooks were at a 
moderate quality level. “Say Hello 4” was rated the highest. The second was Smart Kids 
4 and the lowest was Projects: Play & Learn 4. 
 4. Suggestions for the adaptation of English were as follows: adapt the contents of 
the three English textbooks for the students. For Projects: Play & Learn 4, added cultural 
context of native speakers and lessen the complexity of some activities. For Say Hello 4, 
increased the cultural context of native speakers as in Projects : Play & Learn 4.  Also, for 
Smart Kids 4, increased the number and variety of activities.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งในการใหคําปรึกษาจาก
ผูชวยศาสตราจารยศิลป ภาคสุวรรณ  ที่กรุณาแนะนําเรื่องตางๆ ทั้งการทํางานวิทยานิพนธและ
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เมตตาแกผูวิจัยตลอดมา  และรองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย ที่กรุณาใหคําปรึกษา มอบความ
ชวยเหลืออันล้ําคาแกผูวิจัยดวยความปรานียิ่ง ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยทั้งสามทาน
เปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.เสงี่ยม  โตรัตน  ที่กรุณาเปนประธานสอบ
วิทยานิพนธ  และผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลยา  เบญจกาญจน กรรมการสอบวิทยานิพนธและ
อาจารยผูสอนวิชาทฤษฎีการสอนภาษา ซึ่งมีประโยชนยิ่งสําหรับการทําวิจัยครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายทองพูน กิ่งนาค บิดาที่เขาใจและสนับสนุนการศึกษาของ
ลูกๆ ดวยความเอาใจใสตลอดมา   นางประภาศรี อาศัยราช มารดาที่เปนที่พึ่งพิงอันแข็งแกรงและ
มั่นคงของลูกทั้งยามสุขและทุกข  ขอขอบคุณนายทวีพงศ กิ่งนาค นองชายที่ชวยเหลือในทุกเรื่อง
ทุกเวลา  และเปนความภูมิใจยิ่งสําหรับการปลูกฝงความเพียร อุตสาหะและซื่อสัตย ซึ่งทุกคนใน
ครอบครัวเฝาสอนสั่งและเปนตัวอยางที่ดีกระทั่งกลายเปนคุณธรรมประจํากายของผูวิจัยตั้งแตเด็ก
จนบัดนี้ กระทั่งอนาคตขางหนา 
 ขอขอบคุณคุณเพียงจันทร ผุดเผือก เพื่อนรวมชั้นเรียนที่เต็มเปยมไปดวยน้ําใสใจจริง 
และความหวังดี ผูใหความชวยเหลือ และคําแนะนําแกผูวิจัยอยางดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณ
เพื่อนรวมชั้นทุกคนสําหรับการแบงปนประสบการณตางๆ ที่ชวยใหผูวิจัยเขาใจโลกมากขึ้น 
 และขอขอบพระคุณอาจารยปยะนาฏ ปยะรัตน และอาจารยดวงพร จิตใจมั่น             
ผูวิเคราะหรวม งานนี้จะสําเร็จมิไดหากปราศจากความกรุณาของอาจารยทั้งสองทานนี้  ทั้งยัง
ขอขอบพระคุณคณะผูเชี่ยวชาญทุกทานอีกดวย 
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33 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเหน็ของครูที่มีตอ 
หนงัสือเรียนภาษาองักฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 สวนที่ 2 …….. 
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34 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน   
ที่มีตอเรียนหนังสือภาษาองักฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที ่4         
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35 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่

มีตอเรียนหนงัสือภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4           
สวนที่ 2  ………………………………………………………………. 
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     4. Whoopee ! English 4  ของบริษทั พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  จํากัด 
     5. AHA! 4  ของบริษัท อักษรเจริญทัศน อจท.จํากัด 
      รายชื่อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ป พ.ศ.2547-2548   
(กระทรวงศึกษาธิการ 2547-2548 : 88-90)  ไดแก 
      1. Projects : Play & Learn 4 ขององคการคาของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธกิาร 
      2. Bingo ! 4  ของบริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิชจํากัด ผูเรียบเรียง Ken Method 
และคณะ  ราคา  62  บาท  
      3. High Five 4   ของบริษัท โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด ผูเรียบเรียง  Ron  Holt  
ราคา  72  บาท 
     4. Whoopee! English 4 ของบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)จํากัด ผูเรียบเรียง 
นางสาวละเอียด  จุฑานันท และคณะ  ราคา  100  บาท 
     5. Superkids 4 ของบริษทั พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  จํากัด 
     6. Say Hello 4  ของบริษัท สํานกัพิมพแม็คจํากัด 
     7. Smart Kids 4 ของบรษิัท อักษรเจรญิทัศน อจท.จาํกัด 
     กลุมตัวอยาง คือ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
อนุญาตจากกรมวิชาการใหใชในโรงเรียน และที่พิมพจําหนายในป พ.ศ. 2544-2548 ซึ่งใช
ประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ไดรับความนิยม
สูงสุด 3 อันดับแรกโดยการสุมและสอบถามจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
สุพรรณบุรี  เขต 1 จํานวน 65 โรงเรียน ซึ่งไดรับคําตอบ จํานวน 49 โรงเรียน (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก) 
     จากการสํารวจ พบวากลุมตัวอยางคือ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 3 เลมพรอมทั้งหนังสือแบบฝกหัด เทปหรือซีดีประกอบ และคูมือครู
ของหนังสือแตละเลม ไดแก (ดูรายละเอียดภาคผนวก ก) 
     1. Projects : Play & Learn 4 ขององคการคาของคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการมี
รายละเอียด คือ   ผูแตง : เฉลียวศรี  พิบูลชล    สําอาง หิรัญบูรณะ   ศรีภูมิ  อัครมาส     ผูตรวจ : 
William  Stacy    ปที่พิมพ พ.ศ. 2546   พิมพ คร้ังที่ 6   ราคาหนังสือ  79 บาท 
     2. Say Hello 4  ของบริษัท สํานักพิมพแม็คจํากัด  มีรายละเอียด คือ ผูแตง : ปรียา
พร  อภิเดช    เพ็ญสินี  แสงชอุม    พุทธสอน  ไชยเดชะ   รําเพย ธรรมพัฒนจิต   วีณา  วัฒโนภาส 
ผูตรวจ :  พินิจ  ถัดทะพงษ    วราพร  ขุนแท   Michael John Chicken   ปที่พิมพ พ.ศ. 2547      
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พิมพ คร้ังที่ 1  ราคาหนงัสือ  90 บาท 
     3. Smart Kids 4 ของบริษัท อักษรเจริญทัศน อจท.จํากัด มีรายละเอียด คือ ผูแตง : 
Sandra  Brown    Larry Taylor    Alan  Archer  ผูตรวจ : ธีรวุฒิ  เอกสกุล     กนกวรรณ  อยูไสว    
อมรรัตน  อองพลากร     ปที่พิมพ พ.ศ. 2546    พิมพ คร้ังที่ 1 ราคาหนังสือ  95 บาท        
     ผลการสํารวจพบวามีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี  
เขต 1 ที่ใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สามชุดขางตนจํานวน 40 
โรงเรียน สวนอีก 9 โรงเรียนที่เหลือนั้นใชหนังสือเรียนอื่น 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีตอ
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ตนใช  แบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก 
 2.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่เปนครู 
       ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม- 
ศึกษาปที่ 4 จาก 40 โรงเรียน  ซึ่งใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ไดรับ                        
ความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก Projects : Play & Learn 4   Say Hello 4  และSmart Kids 4   
       กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 24 คน จาก 24 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 60 จากประชากรขางตน  โดยผูวิจัยทําการสุม
ตัวอยางแบบหลายชั้น โดยมีข้ันตอนดังนี้ (ดูรายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในภาคผนวก ข)  
       1. เมื่อสํารวจแลวพบวา มีจํานวนโรงเรียนที่ใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
ภายในสามเลมขางตนแบงเปน 3 กลุม คือ กลุมที่1 Projects : Play & Learn 4  มีใชจํานวน 22 
โรงเรียน  กลุมที่ 2 Say Hello 4  มีใชจํานวน 11 โรงเรียน  กลุมที่ 3 Smart Kids  4  มีใชจํานวน 7 
โรงเรียน 
       2. จากนั้นผูวิจัยคิดสัดสวนของโรงเรียนแตละกลุมขางตน  โดยคิดจํานวน
โรงเรียนเปนรอยละ 60 ของแตละกลุม  ดังนั้นก็จะไดจํานวนโรงเรียนที่จะตองแจกแบบสอบถาม
ความคิดเห็นใหแกครูและนักเรียน ไดแก กลุมที่ 1 Projects : Play & Learn 4  มีใชจํานวน 13 
โรงเรียน  กลุมที่ 2 Say Hello 4  มีใชจํานวน  7  โรงเรียน  กลุมที่ 3 Smart Kids 4  มีใชจํานวน  4 
โรงเรียน  รวมทั้งหมด 24 โรงเรียน   
       3. เมื่อไดจํานวนโรงเรียนโดยคิดเปนสัดสวนออกมาแลว ผูวิจัยนํารายชื่อ
โรงเรียนทั้งหมด 40 โรงเรียนมาสุมอยางงาย ใหไดชื่อโรงเรียนตามจํานวน 24 โรงเรียน ดังที่กลาว
ในขอ 2  ซึ่งชื่อโรงเรียน 24 โรงนี้ ผูวิจัยใชในการแบงกลุมตัวอยางทั้งครูและนักเรียน 
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       4. เมื่อไดชื่อโรงเรียนแลว  ผูวิจัยสํารวจวาจํานวนครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนทั้ง 24 โรงดังกลาว   
       ผูวิจัยพบวามีแตละโรงเรียนมีครูสอนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษา   
ปที่ 4 อยูโรงเรียนละ 1 คน เนื่องจากจํานวนครูมีเพียง 24 คน ซึ่งเปนจํานวนที่นอยอยูแลว ดังนั้น
ผูวิจัยจึงใชจํานวนครูทั้งหมดใหเปนกลุมตัวอยางคือ 24 คน 
 2.2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่เปนนกัเรียน 
       ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  จํานวน 
40 โรงเรียน ซึ่งใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับความนิยมสูงสุด 3 
อันดับแรก ไดแก Projects : Play & Learn 4   Say Hello 4  และ Smart Kids 4   
       กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 305 คน จาก 
24 โรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนเดียวกับกลุมตัวอยางครู  โดยผูวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบหลายชั้น  
ดังนี้ 
       1. ผูวิจัยสํารวจจํานวนนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 24 โรง (ดูจํานวนนักเรียนใน
ภาคผนวก ข)  พบวามีนักเรียนทั้งหมดจํานวน 1218 คน  แบงเปนกลุมที่ 1 Projects : Play & 
Learn 4   มีนักเรียนใชจํานวน  768 คน  กลุมที่ 2 Say Hello 4  มีนักเรียนใชจํานวน  385  คน  
กลุมที่ 3 Smart Kids 4  มีนักเรียนใชจํานวน 65  คน 
       2. เปดตารางกําหนดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเนที่ระดับความเชื่อมั่น 
99% ที่ระดับความเชื่อมั่น ± 5%  ไดจํานวนกลุมตัวอยางประมาณ 286 คน คิดเปนรอยละ 25 
       3. ใชสูตรของทาโร ยามาเน (อางถึงในพิชิต ฤทธิ์จรูญ 2544 : 138) 
คํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดซึ่งผูวิจัยตองใชในการศึกษาครั้งนี้  จากสูตรคือ 
    

   n      = __  N___ 
                 1+Ne2 
 

 n    แทน   ขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการ 
 e    แทน   ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 
 N   แทน   ขนาดประชากร 
  4. นําจํานวนกลุมตัวอยางที่คํานวณไดไปเทียบบัญญัติไตรยางศอีกครั้ง 
ดังนั้นจํานวนนักเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้คือ 305 คน แบงเปน กลุมที่ 1 Projects : Play 
& Learn 4   มีนักเรียนใชจํานวน  192 คน  กลุมที่ 2 Say Hello 4  มีนักเรียนใชจํานวน  96  คน
กลุมที่ 3 Smart Kids 4  มีนักเรียนใชจํานวน 17  คน (ดูรายละเอียดจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชจริง 
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ของแตละโรงเรียนในภาคผนวก ข) 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู 
 ครึ่งหลังของภาคเรียนที่ 2 เพราะทั้งนักเรียนและครูไดใชหนังสือเลมนั้นมาชวงระยะ
หนึ่งแลว คือ ภาคเรียนที่ 1 และชวงครึ่งแรกของภาคเรียนที่ 2  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 1. แบบวิเคราะหหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษ 
 2. แบบสอบถามความคิดเหน็ครูเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 
 3. แบบสอบถามความคิดเหน็นกัเรียนเกี่ยวหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 
 
การสรางและการพัฒนาเครื่องมือ 
  ผูวิจัยดําเนนิการการสรางและการพฒันาเครื่องมือในการวิจัย ดังนี ้

 การสรางและพัฒนาแบบวิเคราะหหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษ  
 1. ผูวิจัยสํารวจและสังเคราะหเกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนตางๆ โดยเนนที่เกณฑ
วิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 

2. ผูวิจัยคัดเลือกเกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ โดยเนนที่ความชัดเจน
หลากหลาย เปนเกณฑสําหรับวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเทานั้น และสามารถนํามา
ประยุกตเพื่อปฏิบัติไดจริงในบริบทของการศึกษาในประเทศไทย  ผูวิจัยเลือกเกณฑจากบุคคลหรือ
องคกรจํานวน 6 คน ดังตอไปนี้ 
 2.1 เกณฑวิเคราะหหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา      
แหงชาติ (2548 : 15-17)  แมวาเกณฑนี้จะไมไดเจาะจงวาเปนเกณฑสําหรับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ แตผูวิจัยถือวาเกณฑนี้เทานั้นที่เปนขอยกเวน เนื่องจากเกณฑนี้เปนเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติของประเทศไทยสรางขึ้นมาเปนมาตรฐานกลาง
ไมวาจะเปนหนังสือเรียนวิชาใดก็ตาม หนังสือเรียนก็ควรมีคุณสมบัติตามเกณฑที่ตั้งไวจึงจะถือวา
เปนหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ   
 2.2  เกณฑวิเคราะหหนังสือของแกรนท (Grant 1987 : 122-126)  เปนเกณฑ
สรางขึ้นมาเพื่อวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษอยางแทจริง ใหความสําคัญกับเนื้อหาทาง
ภาษา รูปแบบกานําเสนอ องคประกอบอื่นๆ ส่ือเสริมประกอบการเรียน  และวิธีสอนที่หนังสือเรียน
นําเสนอ  เชน เพื่อการสอบ หรือเพื่อการใชหนังสือเรียนของครูและนักเรียน เปนตน นอกจากนี้  
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เกณฑของแกรนทยงัคงความรวมสมัย สามารถนาํมาปรับใชในปจจุบนัได  
 2.3 เกณฑวิเคราะหหนังสือของเออร (Ur 1996 : 186) เนนการอธิบายเนื้อหา
และแบบฝกหัด พรอมทั้งพิจารณาเรื่องหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับบริบททางสังคมและการ
สงผลใหนักเรียนเกิดการพัฒนา 
 2.4 เกณฑวิเคราะหหนังสือของคันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3-
6,34,41-43,52-53,59-61,67-70,80-84,90-92,103-106,118) เนนการวิ เคราะหหนังสือเ รียน
ภาษาอังกฤษตามแนวทางการสอนเพื่อการสื่อสาร อันเปนแนวการสอนที่นิยมในปจจุบันและ
ผูผลิตหนังสือแตละเลมที่จะนํามาวิเคราะหอางวาหนังสือของตนใชแนวการสอนนี้  เกณฑของ    
คันนิ่งสเวอรธวิเคราะหหนังสือเรียนโดยละเอียดทุกแงมุม ตั้งแตจุดประสงคของหนังสือ หัวเรื่อง 
เนื้อเร่ือง เนื้อหาทางภาษา บริบททางสังคมและวัฒนธรรม วิธีสอน ทักษะทางภาษา รูปแบบการ
นําเสนอ องคประกอบอื่นๆ ตลอดจนสื่อเสริมประกอบการเรียน  
 2.5 เกณฑวิเคราะหหนังสือของไบรด (Byrd 2001 : 425-426) เปนเกณฑใหม 
ทันสมัย เพราะหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เกณฑที่ใชจึงควรพัฒนา 
ปรับปรุงใหทันสมัย นอกจากนี้ไบรดยังใหความสําคัญกับการวิเคราะหหนังสือเรียนดานทักษะทาง
ภาษา หนาที่ทางภาษาใหสอดคลองกับความตองการของครู นักเรียน และหลักสูตร จึงมีความ
เหมาะสมกับการวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544   
 2.6 เกณฑวิ เคราะหหนังสือของกรมการศึกษาแหง รัฐนอรธแคโรไลนา 
(Department of Public Instruction 2006 :1-13) เปนเกณฑของเจาของภาษาอยางแทจริง เนนที่
การบูรณาการ ผูวิจัยเห็นวาเกณฑนี้มีแงมุมตางๆ ที่แปลกใหมและนาสนใจ อีกทั้งปจจุบันประเทศ
ไทยสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ดังนั้นเกณฑนี้สามารถนํามาประยุกตเพื่อ
วิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของประเทศไทยได 
 3. นําเกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมาสังเคราะหหาขอเหมือนและ         
ขอแตกตาง เพื่อนําประเด็นที่สังเคราะหไดไปประยุกตใชเพื่อสรางแบบวิเคราะหหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษตอไป  ผูวิจัยขอสรุปประเด็นตางๆ ไวในตารางที่ 4 นี้ เนื่องจากมีรายละเอียด       
การสังเคราะหละเอียดอยางมาก  ผูวิจัยจึงนําการสังเคราะหเกณฑวิเคราะหหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษฉบับเต็มแสดงในภาคผนวก ง  
 
ตารางที่ 1  สรุปการสังเคราะหแสดงประเดน็ตางๆ   

เกณฑวิเคราะหหนังสือเรยีนภาษาอังกฤษ ประเด็น 
1 2 3 4 5 6 

จุดประสงค (objectives)       
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
เกณฑวิเคราะหหนังสือเรยีนภาษาอังกฤษ ประเด็น 

1 2 3 4 5 6 
หัวเรื่อง (topics)       

เนื้อเร่ือง (subject matter)       

เนื้อหาทางภาษา (language 
content) ประกอบดวย 3 ประเด็น 
- ไวยากรณ  (grammar) 
- คําศัพท (vocabulary) 
- เสียง (phonology) 
- ระดับขอความ (discourse) 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ทักษะ (skills)       

บริบททางสงัคมและวัฒนธรรม
(social and cultural context) 

      

วิธีสอน (Methodology)       

แบบฝกหัดและกิจกรรม 
(exercises and activities) 

      

การออกแบบและการเรียงลาํดับ 
(grading) 

      

องคประกอบอื่นๆ 
(impressionistic overviews) 

      

ส่ือเสริมประกอบการเรียน 
(supplementary) 

      

คูมือครู   
(teacher’s book) 

      

 *หมายเหตุ   
 1 คือ เกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  (2548 : 15-17)                  
 2 คือ เกณฑวิเคราะหหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษของแกรนท (Grant 1987 : 122-126)  
 3 คือ เกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของคันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 
1995 : 3-6,34,41-43,52-53,59-61,67-70,80-84,92,103-106,118)   
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 4 คือ เกณฑวิเคราะหหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษของเออร (Ur 1996 : 186)  
 5 คือ เกณฑวิเคราะหหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษของไบรด (Byrd 2001 : 425-426)   
 6 คือ เกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธ        
แคโรไลนา (Department of Public 2006 :1-13) 
 4. นําการสังเคราะหเกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยวิเคราะหและจัด
กลุมขอเหมือนและขอแตกตางแลว สรางเปนแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ แลวเสนอให
ผูเชี่ยวชาญตรวจความถูกตอง พรอมทั้งผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไข 
 5. นําเกณฑรายขอในประเด็นตางๆ ที่ผูวิจัยสังเคราะห (ดูรายละเอียดภาคผนวก ง)  
มากําหนดเกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษออกเปน 3 สวน คือ  
 สวนที่ 1 หนังสือเรียน ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1  ดานเนื้อหาสาระ  ประกอบดวย 6 ประเด็น ไดแก 
 1. จุดประสงค ซึ่งวิเคราะหความชัดเจน และจุดประสงคของหนังสือ
เรียนเกี่ยวกับการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 2. หัวเรื่อง ซึ่งวิเคราะหความหลากหลายและความสมบูรณของ
หัวขอ ยึดตามเรื่องหรือหัวขอของสภายุโรป 14 หัวขอ (อางถึงในกระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 165) 
 3. เนื้อเร่ือง ซึ่งวิเคราะหความสอดคลองของเนื้อเร่ืองกับหลักสูตร 
และหัวเรื่อง ความเหมาะสมของเนื้อเร่ืองกับวัยความสนใจและระดับของนักเรียน การบูรณาการ
เนื้อเร่ืองภาษาอังกฤษกับวิชาอื่น และตัวอยางการใชภาษาระดับประโยคและขอความของเนื้อเร่ือง 
 4. เนื้อหาทางภาษา ซึ่งวิเคราะหความสมบูรณของไวยากรณ 
คําศัพท และเสียง ความยาก-งาย ความชัดเจนของการอธิบาย และลักษณะการนําเสนอใน
หนังสือเรียน เชน นําเสนอโดยเนนโครงสรางไวยากรณ หรือเนนหนาที่ทางภาษา 
 5. บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งวิเคราะหความเหมาะสมของ
วัฒนธรรมในหนังสือเรียนกับครูและนักเรียน  ความเขาใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชน
ชาติเจาของภาษาในหนังสือเรียนของนักเรียนไทย การเชื่อมโยงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่
นําเสนอในหนังสือเรียนสูสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียน 
 6. วิธีสอน ซึ่งวิเคราะหการเอื้อประโยชนตอครูและนักเรียน  และการ
สงเสริมการใชภาษาแกนักเรียน 
 ตอนที่ 2  แบบฝกหัด/กิจกรรม ซึ่งวิเคราะหการฝกฝนดานคําศัพท การออก
เสียง และโครงสรางทางภาษา  จํานวนกับความพอเพียงของแบบฝกหัด  ความเหมาะสมของ
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แบบฝกหัดที่ทําใหนักเรียนเกิดทักษะทางภาษา ประเภทของแบบฝกหัดหรือกิจกรรม เชน เปนแบบ
การสื่อสาร หรือการฝกซ้ําๆ   กิจกรรมการบูรณาการทักษะตางๆเขาดวยกัน และความหลากหลาย
ของแบบฝกหัด   
 ตอนที่ 3  รูปแบบการนาํเสนอ ประกอบดวย 2 ประเดน็ ไดแก 
 1. การออกแบบและการเรียงลําดับ ซึ่งวิเคราะหลักษณะการลําดับ
เนื้อหาสาระ ความสม่ําเสมอ วิธีการนําเสนอ และความยาวของบทเรียน 
 2. องคประกอบอื่นๆ ซึ่งวิเคราะหรูปลักษณมีความเหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน  ความคงทนและคุณภาพของหนังสือเรียน และภาพประกอบ ตาราง  แผนภูมิชัดเจน  
ส่ือความหมาย 
 สวนที่ 2  ส่ือเสริมประกอบการเรียน ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก 
   ตอนที่ 1   หนังสือแบบฝกหัด ซึ่งวิเคราะห หนังสือแบบฝกหัดสอดคลอง
กับจุดประสงคการสอนตามที่หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเอาไว 
หนังสือแบบฝกหัดสอดคลองกับเนื้อหาทุกบทในหนังสือเรียน ประเภทและลักษณะของแบบฝกหัด 
และจํานวนกับความพอเพียงของแบบฝกหัดเพื่อใหนักเรียนสามารถฝกใชภาษาที่ไดเรียนมาอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 ตอนที่ 2   เทปประกอบการฟง ซึ่งวิเคราะหคุณภาพของเสียง ความเร็ว
ของการพูด ความสมจริง ความเหมาะสมของเนื้อหาในเทปประกอบ  การฟงกับระดับภาษาและ
ความสนใจของนักเรียน ความความหลากหลายของเรื่องที่ไดฟงจากเทปประกอบการฟงมี  
 สวนที่ 3 คูมือครู ซึ่งวิเคราะห ความสมบูรณและประโยชนคูมือครู เชน 
คําแนะนําตางๆ  เกี่ยวกับคําอธิบายเนื้อหาในหนังสือเรียน วิธีการทํากิจกรรม บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมเจาของภาษา การคาดการณปญหาลวงหนา รวมถึงวิธีการแกปญหา เฉลยแบบฝกหัด 
เปนตน 
 6. นําเกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ไดจากการสังเคราะหมาสราง     
แบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีระดับคาคะแนนดังนี้ 

เห็นดวยมากทีสุ่ด ใหระดับคะแนนเทากับ    5 
เห็นดวย  ใหระดับคะแนนเทากับ    4 
ไมแนใจ  ใหระดับคะแนนเทากับ    3 
ไมเห็นดวย  ใหระดับคะแนนเทากับ    2 
ไมเห็นดวยที่สุด ใหระดับคะแนนเทากับ    1 
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 ไมใช/ไมปรากฏ ใหระดับคะแนนเทากับ    0 
 7. นําแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
ตรวจพิจารณาดานความตรงเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นและเกณฑวิเคราะห โดยใชเกณฑ ดังนี้ 

-1   หมายถงึ   เนื้อหาไมเหมาะสม 
 0   หมายถึง   ไมแนใจ 
 1   หมายถึง   เนื้อหาไมเหมาะสม 

 หลังจากนั้นผูวิจัยนําคะแนนการประเมินขอคําถามที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคา 
IOC (ดูภาคผนวก ช) 
 8. ปรับปรุงแบบวิเคราะหหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 9. นําแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษไปใช โดยมีผูวิเคราะหจํานวน 3 คน 
ไดแก ผูวิจัย และผูวิเคราะหรวมอีก (rater) 2 คน  ทั้งนี้เพื่อความเปนกลางของผลการวิเคราะห 
หนังสือเรียนที่ได  และสิ่งที่ควรใหความสําคัญคือ กอนการวิเคราะห ผูวิจัยตองทําขอตกลงกับ      
ผูวิเคราะหรวมใหเขาใจถึงความหมายของขอความในแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
ตรงกันผูวิเคราะหรวมอีก 2 คนประกอบดวยปยะนาฏ  ปยะรัตน ครูชํานาญการพิเศษ (คส.3) 
ภาษาอังกฤษ สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และ      
ดวงพร จิตใจมั่นสําเร็จการศึกษาสาขาประถมศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต และครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีผูวิเคราะหจํานวน 3 คน ขอมูลที่ไดจึงมีความแตกตางทางความคิด 
ผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson correlation) เพื่อหาคาเพื่อหาความสอดคลองของ          
ความคิดเห็นจากผูวิเคราะหหนังสือเรียนทั้งสามคนที่มีตอชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามเลม  
โดยโปรแกรม SPSS  ผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธของความคิดเห็นจากผูวิ เคราะหหนังสือเรียนทั้งสามคนที่มีตอ        

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 
 ผูวิเคราะห 

คนที่ 1             
ผูวิเคราะห 
คนที่ 2             

ผูวิเคราะห 
คนที่ 3          

ผูวิเคราะหคนที่ 1        Pearson Correlation 
                                  Sig. (2-tailed) 
                                  N 

1 
. 
159 

.833(**) 

.000 
159 

.882(**) 

.000 
159 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 ผูวิเคราะห 

คนที่ 1             
ผูวิเคราะห 
คนที่ 2             

ผูวิเคราะห 
คนที่ 3         

ผูวิเคราะหคนที่ 2         Pearson Correlation 
                                   Sig. (2-tailed) 
                                   N 

.833(**) 

.000 
159 

1 
. 
159 

.881(**) 

.000 
159 

ผูวิเคราะหคนที่ 3         Pearson Correlation 
                                   Sig. (2-tailed) 
                                   N 

.882(**) 

.000 
159 

.881(**) 

.000 
159 

1 
. 
159 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
 ตารางที่ 2  แสดงใหเห็นวา ความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 1  กับความคิดเห็นของ    
ผูวิเคราะหคนที่ 2  ที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4  มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ 0.833 
 ความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 1  กับความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 3  ที่มีตอ
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.882 
 ความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 2  กับความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 3  ที่มีตอ
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.881 
 จากขางตน สามารถสรุปไดวา ความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 1, 2 และ 3 วิเคราะห
ไดมีความสอดคลองกันมาก 
 
ตารางที่  3 ความสัมพันธของความคิดเห็นจากผูวิ เคราะหหนังสือเรียนทั้งสามคนที่มีตอ        

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 

 ผูวิเคราะห 
คนที่ 1             

ผูวิเคราะห 
คนที่ 2             

ผูวิเคราะห 
คนที่ 3          

ผูวิเคราะหคนที่ 1          Pearson Correlation 
                                    Sig. (2-tailed) 
                                    N 

1 
. 
159 

.810(**) 

.000 
159 

.843(**) 

.000 
159 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 ผูวิเคราะห 

คนที่ 1             
ผูวิเคราะห 
คนที่ 2             

ผูวิเคราะห 
คนที่ 3          

ผูวิเคราะหคนที่ 2        Pearson Correlation 
                                  Sig. (2-tailed)           
                                  N                                 

.810(**) 

.000 
159 

1 
. 
159 

.856(**) 

.000 
159 

ผูวิเคราะหคนที่ 3         Pearson Correlation 
                                   Sig. (2-tailed) 
                                   N 

.843(**) 

.000 
159 

.856(**) 

.000 
159 

1 
. 
159 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 ตารางที่ 3  แสดงใหเห็นวา ความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 1  กับความคิดเห็นของ   
ผูวิเคราะหคนที่ 2  ที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ 0.810 
 ความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 1  กับความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 3  ที่มีตอ
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.843 
 ความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 2  กับความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 3  ที่มีตอ
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.856 

 จากขางตน สามารถสรุปไดวา ความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 1, 2 และ 3 วิเคราะห
ไดมีความสอดคลองกันมาก 
 
ตารางที่  4 ความสัมพันธของความคิดเห็นจากผูวิ เคราะหหนังสือเรียนทั้งสามคนที่มีตอ       

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 

 ผูวิเคราะห 
คนที่ 1             

ผูวิเคราะห 
คนที่ 2             

ผูวิเคราะห
คนที่ 3          

ผูวิเคราะหคนที่ 1          Pearson Correlation 
                                    Sig. (2-tailed) 
                                    N 

1 
. 
159 

.860(**) 

.000 
159 

.870(**) 

.000 
159 
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ตารางที ่4 (ตอ) 
 ผูวิเคราะห 

คนที่ 1             
ผูวิเคราะห 
คนที่ 2             

ผูวิเคราะห
คนที่ 3          

ผูวิเคราะหคนที่ 2          Pearson Correlation 
                                    Sig. (2-tailed) 
                                    N 

.860(**) 

.000 
159 

1 
. 
159 

.866(**) 

.000 
159 

ผูวิเคราะหคนที่ 3         Pearson Correlation 
                                   Sig. (2-tailed) 
                                   N 

.870(**) 

.000 
159 

.866(**) 

.000 
159 

1 
. 
159 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
  ตารางที่ 4  แสดงใหเห็นวา ความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 1  กับความคิดเห็นของ    
ผูวิเคราะหคนที่ 2  ที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ 0.860 
  ความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 1  กับความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 3  ที่มีตอ
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.870 

 ความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 2  กับความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 3  ที่มีตอ
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.866 

 จากขางตน สามารถสรุปไดวา ความคิดเห็นของผูวิเคราะหคนที่ 1, 2 และ 3 วิเคราะห
ไดมีความสอดคลองกันมาก 
 
 การสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับหนังสือเ รียนภาษาอังกฤษระดับ ช้ัน
ประถมศึกษา ปที่ 4  ที่ตนใชและนําความคิดเห็นนี้มาประกอบเพื่อประเมินความสอดคลอง
ระหวางครูและหนังสือเรียน รวมกับผลที่ไดจากการวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  ข้ันตอน
การสรางและพัฒนา ดังนี้ 
 1. ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของลเิคอรท (Likert) 
 2. ผูวิจยัประยกุตใชแบบประเมินความสอดคลองของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษโดยใช 
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หลักเกณฑของไบรด (Byrd 2001 : 247) กับสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษา 
ตางประเทศชวงชั้นที่ 2 (กระทรวง ศึกษาธิการ 2544 : 9-19) เนื่องจากไบรดไดสรางแบบประเมินนี้
ข้ึนมาเพื่อประเมินความสอดคลองของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและคูมือครูโดยเฉพาะ  และดวย
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยก็ใหความสําคัญกับความสอดคลองของหนังสือเรียนกับหลักสูตร       
หนังสือเรียนกับนักเรียน  และหนังสือเรียนกับครูเชนเดียวกัน ซึ่งความสอดคลองเหลานี้มีความ
เกี่ยวของกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศชวงชั้นที่ 2  โดยตรง 
นอกจากนี้หลักเกณฑของไบรดไดรับการยอมรับจากการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญวามีความ
สมบูรณและทันสมัย เหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้  ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกรูปแบบในแบบประเมิน
ความสอดคลองของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของไบรดมาประยุกตใชรวมการสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระภาษา ตางประเทศชวงชั้นที่ 2 
 3. เลือกเกณฑบางสวนในแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น มา
ใชเปนขอความบางขอในแบบสอบถามความคิดเห็นของครู  แตทั้งนี้เกณฑดังกลาวนั้นตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญถึงการนําไปใชไดจริง ความเหมาะสม งายตอความเขาใจของครู
ทั่วไป และความตรงเชิงเนื้อหาดวย 
 4. สรางขอความที่ใหครูมีแสดงความคิดเห็นตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ัน    
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 สวน ไดแก        
    สวนที่ 1 ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1  ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับสาระและ
มาตรฐาน การเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ชวงชั้นที่ 2 
  ตอนที่ 2  ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับนักเรียน 
(ในมุมมองของครู) 
  ตอนที่ 3  ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับครู 
  ตอนที่ 4  การใชหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษของครู 
  ตอนที่ 5 ความพอใจของครูที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ตนใช 
 สวนที่ 2  การแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม 
 5. ตอนที่ 1-3 และ 5 เทานั้นในแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีชองแสดงความคิดเห็นเปนตัวเลือก 5 ระดับ   ไดแก 

เห็นดวยมากทีสุ่ด ใหระดับคะแนนเทากับ    5 
เห็นดวย  ใหระดับคะแนนเทากับ    4 
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ไมแนใจ  ใหระดับคะแนนเทากับ    3 
ไมเห็นดวย  ใหระดับคะแนนเทากับ    2 
ไมเห็นดวยที่สุด ใหระดับคะแนนเทากับ    1 

 6. เนื่องจากตอนที่ 4 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของครู เทานั้น  ที่เปนการ
สอบถามความบอยของการใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของครู   ดังนั้นชองแสดงความคิดเห็น
และระดับคา  ความคิดเห็นจึงแตกตางจากตอนอื่นๆ คือ  

ทุกวนั  ใหระดับคะแนนเทากับ     4     
4 คร้ัง/ สัปดาห ใหระดับคะแนนเทากับ     3 
2-3 คร้ัง/ สัปดาห ใหระดับคะแนนเทากับ     2 
1 คร้ัง/สัปดาห ใหระดับคะแนนเทากับ     1 
ไมใชเลย  ใหระดับคะแนนเทากับ     0 

 7. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 เสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณาดานความตรงเชิงเนื้อหา  โดยใชเกณฑ 
ดังนี้ 

-1   หมายถงึ   เนื้อหาไมเหมาะสม 
 0   หมายถึง   ไมแนใจ 
 1   หมายถึง   เนื้อหาไมเหมาะสม 

  หลังจากนั้นผูวิจัยนําคะแนนการประเมินขอคําถามที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคา 
IOC (ดูภาคผนวก ช) 
 8. ปรับปรุงสอบถามความคดิเห็นตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ 
 9. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ไปใชจริง 

 
 การสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับ                  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ตนใชและนําความคิดเห็นนี้มาประกอบเพื่อประเมินความสอดคลอง
ระหวางนักเรียนและหนังสือเรียน รวมกับผลที่ไดจากการวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  
ข้ันตอนการสรางและพัฒนา ดังนี้ 
  1. ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของลเิคอรท (Likert) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 91

  2. ผูวิจัยประยุกตใชแบบประเมินความสอดคลองของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ โดย
ใชหลักเกณฑของไบรด (Byrd 2001 : 245-247) เชนเดียวกับแบบสอบถามความคิดเห็นของครู  
  3. เลือกเกณฑบางสวนในแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น มา
ใชเปนขอความบางขอในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  แตทั้งนี้เกณฑดังกลาวนั้นตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญถึงการนําไปใชไดจริง ความเหมาะสม งายตอความเขาใจของ
นักเรียนทั่วไป และความตรงเชิงเนื้อหาดวย 
 4. สรางขอความที่ใหนักเรียนมีแสดงความคิดเห็นตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 สวน ไดแก   
 สวนที่ 1 ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับตัว 
นักเรียนเอง 
  ตอนที่ 2  การใชหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียน 
  ตอนที่ 3  ความพอใจของนกัเรียนที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ใช 
 สวนที่ 2  การแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม 
    จะเห็นไดวาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมีจํานวนตอนนอยกวา
แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยตระหนักถึงวัยและระดับของนักเรียน จึง
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนใหมีจํานวนตอนและขอนอยกวา  อีกทั้งเลือกใชภาษา
งายๆ ใหเหมาะสมกับนักเรียนอีกดวย 
  5. ตอนที่ 1และ  3 เทานั้นในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ        
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีชองแสดงความคิดเห็นเปนตัวเลือก 5 
ระดับ   ไดแก 

เห็นดวยมากทีสุ่ด ใหระดับคะแนนเทากับ    5 
เห็นดวย  ใหระดับคะแนนเทากับ    4 
ไมแนใจ  ใหระดับคะแนนเทากับ    3 
ไมเห็นดวย  ใหระดับคะแนนเทากับ    2 
ไมเห็นดวยที่สุด ใหระดับคะแนนเทากับ    1 

 6. เนื่องจากตอนที่ 4 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน เทานั้น ที่เปน
การสอบถามความบอยของการใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน   ดังนั้นชองแสดง    
ความคิดเห็นและระดับคา  ความคิดเห็นจึงแตกตางจากตอนอื่นๆ คือ  
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ทุกวนั  ใหระดับคะแนนเทากับ     4     
4 คร้ัง/ สัปดาห ใหระดับคะแนนเทากับ     3 
2-3 คร้ัง/ สัปดาห ใหระดับคะแนนเทากับ     2 
1 คร้ัง/สัปดาห ใหระดับคะแนนเทากับ     1 
ไมใชเลย  ใหระดับคะแนนเทากับ     0 

 7. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณาดานความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช
เกณฑ ดังนี้ 

-1   หมายถงึ  เนื้อหาไมเหมาะสม 
 0   หมายถึง   ไมแนใจ 
 1  หมายถงึ  เนื้อหาไมเหมาะสม 

    หลังจากนั้นผูวิจัยนําคะแนนการประเมินขอคําถามที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคา 
IOC (ดูภาคผนวก ช) 
 8. ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเหน็ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
 9. เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ เปนนักเรียนมีจํานวนถึง 305 คน ดังนั้นจึงตองนํา
แบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคา
ความเชื่อมั่น (reliability) โดยแบงเปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ใชหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4  จํานวน 10 คนจากโรงเรียนบานทาเสด็จ นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 จํานวน 10 คนจาก
โรงเรียนวัดจําป  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 
4  จํานวน 10 คนจากโรงเรียนวัดคันทด แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยใช
สูตรสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากบั 
0.8346 
 10. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ไปใชจริง 
 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ตอไปนี ้
 1. ผูวิจัยและผูวิเคราะหรวม 2 คนวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่พิมพจําหนายในป พ.ศ. 2544-2548 ที่ไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการใหใชใน
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โรงเรียน  ซึ่งไดรับความนิยม 3 อันดับแรกโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต1  จํานวน 3 เลม   พรอมทั้งหนังสือแบบฝกหัด เทปประกอบ และคูมือครูของ  
หนังสือเรียนแตละเลม    
 2. ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)ของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
ทั้งสามเลมดวยการบรรยายกอนเพียงผูเดียว 
 3. นาํเสนอผลการวิเคราะหเนื้อหาดวยการบรรยาย 
 4. ผูวิจัยและผูวิเคราะหรวมอีก 2 คนวิเคราะหหนังสือเรียน แลวบันทึกผลการวิเคราะห
หนังสือเรียน หนังสือแบบฝกหัด เทปประกอบ และคูมือครูในรูปแบบการขีดรอยคะแนนลงในแบบ
วิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใน       
รูปแบบตารางประกอบความเรียง   โดยนําเสนอเปนประเด็นตางๆ ยึดตามแบบวิเคราะห      
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ดังนี้ จุดประสงค หัวเรื่อง เนื้อเร่ือง เนื้อหาทางภาษา บริบททางสังคม
และวัฒนธรรม วิธีสอน แบบฝกหัด/กิจกรรม  การออกแบบและการเรียงลําดับ องคประกอบอื่นๆ
หนังสือแบบฝกหัด เทปประกอบการฟง และคูมือครู 
 6. สอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนโดยระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 7. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งครูและนักเรียน  พรอมทั้งนําเสนอ
ขอมูลลงในตารางประกอบความเรียง ผูวิจัยแยกตารางระหวางขอมูลของครูและนักเรียน  และ
แยกตารางออกเปนตอน โดยยึดตามแบบสอบถาม 
 8. นับความถี่ เรียงลําดับและเขียนบรรยายความคิดเห็นเพิ่มเติมของครูละนักเรียนที่
แสดงไวในสวนที่ 2 ของแบบสอบถามทั้งสองชุด  
 9. นําผลการวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพและผลการวิเคราะหหนังสือเรียนเชิงปริมาณ
แตละเลมกับความคิดเห็นที่ไดจากครูและนักเรียนมาสรุป 
 10. อภิปรายผลการวิเคราะหเนื้อหาและผลการวิเคราะหหนังสือเรียนโดยประเมิน
รวมกับความคิดเห็นที่ไดจากครูและนักเรียนมาประกอบการพิจารณา 
 11. นําผลการประเมินมาสรุป  อภิปรายลักษณะหนังสือเรียน ขอเดนและขอดอยของ
หนังสือเรียนแตละเลม  ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียน หนังสือแบบฝกหัด เทปประกอบและ
คูมือครูดวย  และขอเสนอแนะในการนําหนังสือเรียนไปใช 
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การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ชวง ดังนี ้
 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากวิเคราะหเนื้อหาของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ 
 หลังจากผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  ของชุดหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษทั้งสามเลมดวยการบรรยาย จึงนําผลการวิเคราะหที่ไดเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  
ความถูกตอง 
 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเชิง
ปริมาณ 
 การวิจยัใชสถติิในการวเิคราะหขอมูลแบงตามเครื่องมือการวิจยั ดังตอไปนี้ 
 1. เมื่อบันทึกผลดวยการใหคาระดับคะแนน แลวนําผลไปคิดคาความเฉลี่ย( X ) และ            
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) 
 2. เนื่องจากแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ มีลักษณะเปนแบบประเมินคา  
โดยใชนําคาระดับมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  แลวนําไปแปล
ความหมายตามคาระดับตามเกณฑที่ปรับปรุงจากเบสท (Best : 1986)  ดังนี้ 
 1.0    ≤  X  <  1.50    หมายถึง  ผูวิเคราะหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับตํ่าที่สุด 
 1.50  ≤  X  <  2.50    หมายถึง  ผูวิเคราะหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับตํ่า 
 2.50  ≤  X  <  3.50    หมายถึง  ผูวิเคราะหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
 3.50  ≤  X  <  4.50    หมายถึง   ผูวิเคราะหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง (ดี) 
 4.50  ≤  X  <  5.0     หมายถึง   ผูวิเคราะหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด (ดีมาก) 
 3. หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson correlation) เพื่อหาความ
สอดคลองของความคิดเห็นจากผูวิเคราะหหนังสือเรียนทั้งสามคนที่มีตอชุดหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษทั้งสามเลม  โดยโปรแกรม SPSS   
 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นครูและนักเรียน
เกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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 1. เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลแลว นําไปคิดคาความเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D)  
 2. เนื่องจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีลักษณะเปนแบบ
ประเมินคา  โดยใชนําคาระดับมาหาคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)   แลวนําไป 
แปลความหมายตามคาระดบัตามเกณฑทีป่รับปรุงจากเบสท (Best : 1986)  ดังนี ้
 1.0    ≤  X  <  1.50    หมายถึง  นักเรียน/ครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับตํ่าที่สุด 
 1.50  ≤  X  <  2.50    หมายถึง  นักเรียน/ครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับตํ่า 
 2.50  ≤  X  <  3.50    หมายถึง  นักเรียน/ครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
 3.50  ≤  X   <  4.50    หมายถึง   นักเรียน/ครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง (ดี) 
 4.50  ≤  X    <  5.0     หมายถึง   นักเรียน/ครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด (ดีมาก) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหและประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4”   ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยเปน 4 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหา(content analysis) หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ทั้งสามเลม ไดแก Projects : Play & Learn 4 Say Hello 4 และ Smart Kids 4  
  ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบวิเคราะหหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทั้งสามเลม ไดแก 
Projects : Play & Learn 4 Say Hello 4 และ Smart Kids 4 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ตนใช 
  ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ตนใช 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหา(content analysis) หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ทั้งสามเลม เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่1  โดยผูวิจัยยึดตามประเด็น
ตางๆ จากแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ผูวิจัยดําเนินการ 2 ข้ันตอนดังนี้ 
 1.1 ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหาชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามเลมเพียง  
ผูเดียว โดยวิเคราะหความสอดคลองของเนื้อหาสาระ กิจกรรม  และรูปแบบการนําเสนอใน  
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษรวมกับสาระมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้น กลุมสาระภาษาตางประเทศชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 หลังจากนั้นจึง
บันทึกขอมูลที่ไดลงในตาราง  ซึ่งผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหานี้เชิงบรรยาย 
 1.2 ผูวิจัยนําขอมูลจากการวิเคราะหเนื้อหา นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง  
 ผลการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) หนังสือเรียนภาษาอังกฤษแสดงตารางที่ 5 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที ่5 วิเคราะหเนื้อหา 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

 
ประเด็น 

 

 
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

สวนที่ 1 
หนังสือเรียน 
ตอนที่ 1  
เนื้อหาสาระ 
1.          
จุดประสงค 

เปนไปตามแนวทางการ
สอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร โดยยึดตาม 
แนวทางการเรียนรูแบบ
โครงงาน เนนพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวม 
 

เปนไปตามแนวทางการ
สอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารเชนกัน แตเนน
แบบลักษณะการ
สื่อสารเทานั้น มิไดใช
แนวทางการเรียนรูชนิด
อื่นเขามาสอดแทรก 

เชนเดียวกับ 2 เลมแรก 
คือ เปนไปตามแนว
ทางการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร สอดแทรก
แนวทางการเรียนรูแบบ
องครวม 

หนังสือเรียนควรมี
ลักษณะการเรียน    
การสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

จุดประสงคของหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษทั้ง 3 เลมมี
ลักษณะเปนไปตาม           
แนวทางการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารเหมือนกัน แต
หนังสือเรียนแตละเลมก็จะยึด
แนวทางการเรียนรูที่แตกตาง
กันไป คือ Projects : Play & 
Learn 4 ยึดตามแนวทาง   
การเรียนรูแบบโครงงาน 
(Project-based) ซึ่งแนวทาง
การเรียนรูเหลานี้จะสงผลตอ
ประเด็นอื่นๆ ในหนังสือเรียน
ดวย 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

 
ประเด็น 

 
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

2. 
 หัวเรื่อง 
 
 
 
 

มีหัวเรื่องโดยนําเสนอ
ในแตละบทเรียนดังนี้ 
1.Me and My Family 
2.My House and 
Home 
3.Life at school 
4.My food & Health 
5.At the Weekend 
6.My Town 
7.Animals around us 
8.Seasons 

มีหัวเรื่องโดยนําเสนอ
ในแตละบทเรียนดังนี้ 
1.About Me 
2.Things Around Me 
3.In My House 
4.A Rainy Day 
5.Flowers And Plants 
6.Go To The Farm 
7.Sports and Games 
8.My Hometown 
9.At The Seaside 

มีหัวเรื่องโดยนําเสนอ
ในแตละบทเรียนดังนี้ 
1.Hello,my friends. 
2.His name’s Mark. 
3.Where’s the  
classroom? 
4.I come from 
Germany. 
5.Means of Transport 
(I) 
6.Means of Transport  
(II) 
7.I like sports. 
8.Let’s go  shopping. 
 

กระทรวงศึกษากําหนด
วา เรื่องหรือหัวเรื่องใน
หนังสือควรยึดตาม   
หัวเรื่องทั้ง 14 หัวเรื่อง
ของสภายุโรป ดังนี้ 
1.Personal 
identification 
2.House and home 
3.Life at home 
4.Education and 
future 
5.Free time, 
entertainment 
6.Travel 
 

1.หนังสือเรียนทั้ง 3 เลมใชชื่อ
ของบทเรียนแตกตางกัน ชื่อ
บทเรียนของ Projects :Play& 
Learn4 และ Say Hello4 ยึด
ตามหัวเรื่อง (topic-based) 
สวน Smart Kids4  ยึดตาม
สถานการณเปนหลัก
(situation-based) อยางไร    
ก็ตาม แมวาชื่อบทเรียนจะ
แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณา
โดยรวมแลวพบวา หัวเรื่องใน
แตละบทเรียนของหนังสือทั้ง
สามคลายคลึงกันมาก และ  
อยูในขอบขายของสภายุโรป 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

1.Smart Kids 4 
ควรเพิ่มหัวเรื่อง 
House and home 
เพราะใน Projects 
:Play& Learn4 
และ Say Hello4 ได
มีการนําเสนอถึง
ประเภทของที่พัก
อาศัย หองตางๆ ใน
บาน รวมถึงชื่อเรียก
ของเครื่องนอนที่
นักเรียนควรทราบ                     98 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

2. 
 หัวเรื่อง 
(ตอ) 

  9.Eating out 
10.My birthday 

7.Relation with other 
people 
8.Health and welfare 
9.Shopping  
10.Food and drink 
11.Service 
12.Place 
13.Foreign language 
14.Weather 
 

กําหนด 
2.แมหัวเรื่องของหนังสือเรียน
ทั้งสามจะอยูในขอบขาย ดัง 
ขอ1 ทวารายละเอียดหรือ     
หัวเรื่องยอยของหนังสือเรียน
แตละเลมมีความแตกตางกัน 
ซึ่งขึ้นอยูกับผูเขียนจะเลือก
หยิบรายละเอียดใดมานําเสนอ 
(ดูคูมือการจัดการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ หนา 165 
ประกอบ) 
3.หนังสือเรียนทั้งสามขาด 
หัวเรื่อง Service ทั้งนี้นาจะมา
จากรายละเอียดของหัวเรื่อง
ดังกลาวเปนเรื่องที่ยากและ 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

2. 
 หัวเรื่อง 
(ตอ) 

    ไกลตัวเกินไป เชน การบอก-
ถามขอมูลเกี่ยวกับสถานที่เติม
น้ํามัน การนัดหมายกับหมอ  

 

3. 
เนื้อเรื่อง 

มีลักษณะดังนี้ 
1.ประโยคสั้นๆ 
2.เพลง 
3.การถาม-ตอบสั้นๆ 
เพียง 2-3 ประโยคเพื่อ
บอกขอมูล 
4.นิทาน โคลง 
5.เนื้อเรื่องตรงกับ       
หัวเรื่อง เชน เพลง
แนะนําตัว  การถาม-
ตอบเพื่อบอกสถานที่ 

มีลักษณะดังนี้ 
1.ประโยคสั้นๆ 
ประมาณ1-2 ประโยค 
2.เพลง 
3.บทสนทนาขนาด
กลาง มีหลายประโยค
แตเปนประโยคสั้นๆ 
4.บทอาน1 ยอหนา
ประกอบดวยประโยค
ประมาณ 4-5 ประโยค 
มีการใชสันธาน 

มีลักษณะดังนี้ 
1.เพลง 
2.บทสนทนาขนาดยาว
มีการโตตอบกันอยาง
ละเอียดเพื่อแสดง
ขอมูลที่ตองการให
นักเรียน  ความยาวของ
ประโยคมีทั้งขนาดสั้น
และขนาดยาว 
3.บทอานขนาดยาว มี 2 
ยอหนาขึ้นไป มีการใช 

สาระที่ 1 มาตรฐาน     
ต1.1 เขาใจกระบวนการ
อาน และนําความรูมา
ใชอยางมีวิจารณญาณ 
มาตรฐาน ต1.3 
มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้น คือนําเสนอบท
เพลงหรือบทกวีที่เปนที่
รูจักหรือสื่อจากขอมูล
ประเภทตางๆ ตาม
ความสนใจและความ
สนุกสนาน 

1.เนื้อเรื่องของหนังสือเรียนทั้ง
สามสอดคลองกับสาระที่ 1 
มาตรฐาน ต1.1 และ ต1.3 
เพราะมีวัตถุประสงคสวนหนึ่ง
เพื่อฝกทักษะการอานและบท
อานใน Projects : Play& 
Learn4 และ Say Hello 4มัก
เปนบทเพลง เรื่องเลา และ
นิทาน ซึ่งสอดคลองกับความ
สนใจตามวัยของนักเรียน 
 

1. Smart Kids ควร
ลดความยาวของ
บทอาน บทสนทนา
ลง หรือควรนําเสนอ
เปนชวงสั้นๆ  
2.เนื้อเรื่องที่นําเสนอ
เปนเพลงใน 
Projects : Play& 
Learn4 คอนขาง
ยาว แมจะมีการซ้ํา
ประโยคก็ตาม 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

3. 
เนื้อเรื่อง 
(ตอ) 

และทิศทาง เปนตน 
6.บูรณาการกับวิชา
อื่นๆ เชน สังคมศึกษา 
เรื่องความรูทั่วไป หรือ
วิทยาศาสตร ดังเห็นได
จาก Project : 8 มี   
การนําเสนอเนื้อเรื่อง
เรื่องการเกิดฝน  

5.เนื้อเรื่องตรงกับ       
หัวเรื่อง และสอดแทรก
คุณธรรมเชน บทที่ 9 At 
the seaside เปนตน 
6.บูรณาการวิชากับ
อื่นๆ เชน คณิตศาสตร 
ใน Unit 2 เปนตน 
 

สันธานจํานวนมากและ
บอยครั้ง 
3.เนื้อเรื่องตรงกับ       
หัวเรื่อง มักใชเพื่อสอน
คําศัพท รูปประโยค 
4.บูรณาการกับวิชา
อื่นๆ เชน สังคมศึกษา 
เกี่ยวกับความรูทั่วไป 
เชนสถานที่สําคัญหรือ
มีชื่อเสียง  

สาระที่ 3 มาตรฐาน     
ต3.1 ใชภาษา 
ตางประเทศในการ
เชื่อมความรูกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
 

2.เนื้อเรื่องของหนังสือเรียนทั้ง
สามสอดคลองกับสาระที่ 3 
มาตรฐาน ต3.1 เพราะมีการ 
บูรณาการเนื้อเรื่องภาษา 
อังกฤษกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่นๆ เนื้อเรื่องของสวนใหญ 
มักบูรณาการกับความรูทั่วไป
หรือความรูรอบตัวของนักเรียน
มากกวากลุมสาระอื่น 
3.เนื้อเรื่องในหนังสือเรียนทั้ง
สามเลมนําเสนอไดตรงกับ   
หัวเรื่อง โดยผูเขียนใชหัวเรื่อง
เปนหลักเพื่อกําหนดลักษณะ
เนื้อเรื่องออกมา เนื้อเรื่องสวน
ใหญมีประเภทบอกขอมูลแก  

ดังนั้นจึงควรลด
ความยาวของ     
บทอานลง 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

3. 
เนื้อเรื่อง 
(ตอ) 

      นักเรียน อีกทั้งมีความนาสนใจ
และหลากหลายเหมาะสมกับ
ความสนใจของนักเรียนดวย 
4.เนื้อเรื่องทั้งลักษณะบทอาน
และบทสนทนาใน Smart Kids 4 
ยาวมากกวาหนังสือเรียน 
อีก 2 เลม  แมวา Say Hello4 มี
บทอานเปนยอหนาและมีการ
ใชภาษาระดับขอความ เชน
สรรพนาม สันธาน การอางอิง 
เหมือน Smart Kids4 แตวา Say 
Hello 4 กลับนําเสนอเนื้อเรื่องที่ 
ใชภาษางายกวาและขนาด
ความยาวของประโยค บทอาน 
บทสนทนาสั้นกวา อยางไรก็ดี 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

3. 
เนื้อเรื่อง 
(ตอ) 

      เมื่อพิจารณาแลว เนื้อเรื่อง
ภาษาอังกฤษทั้งสามเลมก็
นาจะยากเกินไปสําหรับ
นักเรียน 

 

4. 
เนื้อหาทาง
ภาษา 
ไวยากรณ 

 

ตัวอยางประโยคเพื่อ
นําเสนอไวยากรณ 
1.What color is 
Monday? 
2.What do you do in 
the house? 
3.I wash the clothes. 
4.I like/don’t like 
English. 
5.Keep the class 
clean. 

ตัวอยางประโยคเพื่อ
นําเสนอไวยากรณ 
1.My name is Ruffy. 
2.I am 10 years old. 
3.I have one sister. 
4.What is he 
wearing? 
5.Tom is wearing the 
shirt. 
6.Tom can/can’t 
sing. 

ตัวอยางประโยคเพื่อ
นําเสนอไวยากรณ 
1.What are you 
doing? 
2.I’m dancing. 
3.What’s his/her 
name? 
4.Her/His name’s___. 
5.She comes from 
Thailand. 
 

สืบเนื่องจากสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู
ตามกลุมสาระ 
กระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดมาตรฐานการ
เรียนรูชวงชั้นไวเกี่ยวกับ
ไวยากรณที่นักเรียน
ตองรู ดังนี้ 
1.สาระที่ 1 มาตรฐาน     
ต1.1 มีไวยากรณคือ 
คําสั่ง คําขอรอง   

1.ไวยากรณในหนังสือเรียนทั้ง
สามเลมนําเสนอดวยประโยคที่
สอดคลองกับหนาที่ทางภาษา 
เชน ตัวอยางประโยคการ
ทักทายและแนะนําตัว มาจาก
หนาที่ทางภาษาคือ Greeting 
หรือการบอก-ถามขอมูลตางๆ 
เชน ความชอบหรือขอมูล
สวนตัว เชน ครอบครัว อายุ 
เปนตน มาจากหนาที่ทาง
ภาษาคือ Expressing  

1.ควรมีการนําเสนอ
ไวยากรณในบริบท
ที่หลากหลายมาก
ขึ้น เพื่อใหนักเรียน
สามารถสรุปการใช
ไวยากรณหรือ
ประโยคนั้นๆ ไดเมื่อ
อยูในสถานการณที่
แตกตางจากที่   
เคยเรียน 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

4. 
เนื้อหาทาง
ภาษา 
ไวยากรณ 

(ตอ) 

6.Can you play 
football? 
7.Yes, I can./ No, I 
can’t. 
8.What is he? 
9.Is he a teacher? 
10. What’s the 
weather like? 
11.I’m exciting. 
 

7.I go to school. 
8.We will do 
homework. 
9.There are many 
three rooms. 
10.What’s the 
weather like? 
11.Do you like the 
cold season? 
12.Yes, I do./No, I 
don’t. 
13.I like to sleep. 
14.Where do you 
live? 
15.I live in Bangkok. 

 6.She’s nine years 
old. 
7.I have one sister. 
8.What time is it? 
9.It’s 6.45 pm. 
10.Where’s the 
store? 
11.She’s going to the 
gym. 
12.Do you like 
skiing? 
13.Yes, I do./No, I 
don’t. 
14.What’s your 
favourite sport? 

คําแนะนําตัวเองและใน
สังคมรอบตัว 
2.สาระที่ 1 มาตรฐาน     
ต1.2 มีไวยากรณดังนี ้
ภาษาเพื่อแสดงความ
ตองการของตนเอง 
เสนอความชวยเหลือ
แกผูอื่น หรือการขอหรือ
ใหขอมูล อธิบาย
เกี่ยวกับบุคคลและสิ่ง
ตางๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน 
3.สาระที่ 1 มาตรฐาน     
ต1.3 มีไวยากรณดังนี ้
การใหขอมูลเกี่ยวกับ 

personal information 
2.โดยสวนใหญไวยากรณใน
หนังสือเรียนทั้ง 3 เลมเปนเรื่อง
เดียวกัน มีบางสวนเทานั้นที่ 
แตกตางออกไป ซึ่งไวยากรณ
เหลานี้สอดคลองกับมาตรฐาน   
การเรียนรูชวงชั้น ป.4-6 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด สวนมากเปน
ไวยากรณจะเกี่ยวกับหนาที่
ทางภาษาเรื่องการใหขอมูล
ของตัวเองและสิ่งแวดลอมซึ่ง
สอดคลองกับสาระที่ 1 
มาตรฐาน ต1.3  
 

2. Projects : 
Play&Learn4 และ
Say Hello 4ควร
เพิ่มหนาที่ทาง
ภาษาเกี่ยวกับการ
ถาม-ตอบเรื่องเวลา 
รวมถึงคําแสดง
ความเปน  เจาของ
ดวย  
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

4. 
เนื้อหาทาง
ภาษา 
ไวยากรณ 

(ตอ) 

8.What is he? 
9.Is he a teacher? 
10. What’s the 
weather like? 
11.I’m exciting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.We should/should 
not ___. 

15.I like golf. 
16.I have some 
cookies. 
17.I don’t have any 
cookies. 
18.Which T-shirt do 
you want? 
19.Can you clean the 
window, please? 
20.Yes, I can./ No, I 
can’t. 
21.It’s mine. 
 

การใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและสิ่งแวดลอม 
4.สาระที่ 4 มาตรฐาน     
ต 4.2 มีไวยากรณดังนี ้
การสื่อสาร ไดแก 
การถาม-ตอบเกี่ยวกับ
อาชีพตางๆ 

3.ในสาระที่ 1 มาตรฐาน ต1.1 
Smart Kids4 มีการนําเสนอ    
คําขอรองมากกวาเลมอื่น สวน 
คําสั่งจะสอดแทรกมาใน
รูปแบบคําสั่งของการทํา 
กิจกรรม ถาบทเรียนจะมี
เฉพาะใน Projects : Play& 
Learn4 ที่เสนอไว 
4.Smart Kids4 มีการนําเสนอ
ไวยากรณเรื่องการแสดงความ
เปนเจาของ (possessives) 
ไดแก mine, yours, its, his, 
hers ขณะที่อีก 2 เลมไมได
กลาวไว 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

4. 
เนื้อหาทาง
ภาษา 
ไวยากรณ 

(ตอ) 

  18.Which T-shirt do 
you want? 
19.Can you clean the 
window, please? 
20.Yes, I can./ No, I 
can’t. 
21.It’s mine. 
 

การถาม-ตอบเกี่ยวกับ
อาชีพตางๆ 

5.แมวาจะมีการนําเสนอพรอม
กับบริบท แตทายที่สุด
ไวยากรณใน Smart Kids4 
และ Projects : Play&Learn4 
ก็มีการสรุปเปนโครงสรางทาง
ภาษาดวย  
6.ไวยากรณสวนใหญเปน
ไวยากรณที่นําเสนอมาแลว
ในชวงชั้นที่ 1 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

4. 
เนื้อหาทาง
ภาษา 
คําศัพท 

 

มีคําศัพทเกี่ยวกับเรื่อง
ดังนี้ 
1.ตนเอง ครอบครัว 
อาชีพ คําคุณศัพทบอก
ลักษณะตางๆ เชน 
short, long, small, big 
2. บาน  เครื่องเรือน สี 
3.คําศัพทเกี่ยวกับ 
หองเรียน วิชา สถานที่
ในโรงเรียน 
4.อาหารและเครื่องดื่ม 
5.เวลาวางและ
นันทนาการ เชน กีฬา
bingo, bird-watching 
เปนตน 

มีคําศัพทเกี่ยวกับเรื่อง
ดังนี้ 
1.อวัยวะตางๆ ของ  
รางกาย 
2.รูปทรง สี 
3.ประเภทที่พักอาศัย 
หองตางๆ ภายในบาน
เครื่องเรือน 
4.ลมฟาอากาศ ฤดูกาล 
5.ชื่อตนไม ดอกไม 
สวนประกอบของตนไม 
เชน branch, root 
6.สัตวบก 
7.ชื่อกีฬา เกมหรือ 
กิจกรรมยามวาง 

มีคําศัพทเกี่ยวกับเรื่อง
ดังนี้ 
1.คําทักทาย 
2.สถานที่ในโรงเรียน 
บุพบท 
3.ยานพาหนะ  ชื่อ
ประเทศและเชื้อชาติ 
4.ชื่อกีฬา 
5.อาหารและเครื่องดื่ม 
6.ลักษณนาม เชน  
jars of honey, 
cartons of milk      
เปนตน 
7.คําคุณศัพทบอก
ลักษณะตางๆ 

วงคําศัพทที่กระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนดวา
นักเรียนควรรูนั้น ยึด
ตามหัวเรื่องดังที่
กําหนดขางตน คือ 
คําศัพทที่มีความหมาย
เกี่ยวของกับหัวเรื่อง
ตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดลอม 
อาหาร เครื่องดื่ม  
เวลาวาง สุขภาพและ
สวัสดิการ  การซื้อขาย 
และลมฟาอากาศ 

1.คําศัพทในหนังสือเรียนทั้ง
สามเลมอยูภายในขอบขาย
ของหัวเรื่องตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนดไว 
2.เนื่องจากกระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนดไวอยาง
กวางๆ ดังนั้นคําศัพทใน
หนังสือเรียนแตละเลมจึงมี
รายละเอียดแตกตางกัน เชน 
Projects : Play&Learn4 และ 
Say Hello 4 เสนอคําศัพท
เกี่ยวกับบาน หองตางๆ 
ภายในบานเหมือนกัน แต   
Say Hello 4 เสนอเกี่ยวกับ
ประเภทของที่พักดวย 

1.Smart Kids ควร
เพิ่มคําศัพท
เกี่ยวกับบาน เพราะ
มีการนําเสนอเพียง 
สถานที่ในโรงเรียน
เทานั้น นอกจากนี้ 
ควรเพิ่มคําศัพท
เกี่ยวกับสัตว 
2. Projects : Play& 
Learn4 ควรเพิ่ม
คําศัพทเกี่ยวกับ
อวัยวะตางๆ ของ  
รางกาย 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

 
ประเด็น 

 
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

จุดประสงคของสาระ
และมาตรฐาน      
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

4. 
เนื้อหาทาง
ภาษา 
คําศัพท 

(ตอ) 

6.อาชีพ สถานที่ บุพบท 
ยานพาหนะ 
7.สัตวตางๆ 
8.ลมฟาอากาศ ฤดูกาล 
 

8.สถานที่ เชน 
museum, university, 
palaceเปนตน  และคํา
บุพบท  
9.สิ่งแวดลอมและ  
สัตวน้ํา 

8.ลมฟาอากาศ ฤดูกาล 
9.อวัยวะตางๆ ของ  
รางกาย (บางสวน) 
 

 ดาน Smart Kids4 ไมมี
คําศัพทเกี่ยวกับหัวเรื่อง
ดังกลาวเลย มีแตคําเกี่ยวกับ
สถานที่ในโรงเรียน 
หรือ Say Hello4 นําเสนอ
คําศัพทเกี่ยวกับสัตว ซึ่งแยก
เปนประเภทสัตวบกและ    
สัตวน้ําโดยแยกบทเรียนกัน  
2.คําศัพทที่มีการนําเสนอใน 
หัวเรื่องเดียวกันทั้งสามเลม คือ 
อากาศ ฤดูกาล สี กีฬา บุพบท 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

4. 
เนื้อหาทาง
ภาษา 
เสียง 

 

1.มีการฝกออกเสียง
ระดับคํา  การเนนเสียง
บนพยางค 
มิไดแยกฝกเฉพาะเสียง
เดี่ยว หรือพยัญชนะ
เดี่ยวกอน 
2.มีการฝกออกเสียงมี
ระดับประโยค ไดแก 
การเนนเสียง การเชื่อม
เสียง และการใชระดับ
เสียงสูง-ต่ําจากแชนทส 
(Chants) ที่นําเสนอ
ประโยคตัวอยางทาง
ไวยากรณ 
 

1.มีการฝกออกเสียง
ระดับคํา  การเนนเสียง
บนพยางค 
2.มีการฝกออกเสียงมี
ระดับประโยคและบท
สนทนา ไดแก  การเนน
เสียง การเชื่อมเสียง 
และการใชระดับเสียง
สูง-ต่ําจากการถาม-
ตอบเพียง 2-3 ประโยค  
บทสนทนา  
 

1.มีการฝกออกเสียง
แยกฝกเฉพาะเสียง
เดี่ยว หรือพยัญชนะ
เดี่ยวกอน จากนั้นจึงฝก
ออกเสียงระดับคํา   
2.มีการฝกออกเสียงมี
ระดับประโยคและบท
สนทนา ไดแก การเนน
เสียง การเชื่อมเสียง 
และการใชระดับเสียง
สูง-ต่ําจากแชนทส 
(Chants) ที่นําเสนอ
ประโยคตัวอยางทาง
ไวยากรณ และบท
สนทนา 

สาระที่ 2 มาตรฐาน     
ต2.2 อานออกเสียงสระ 
พยัญชนะ คํา กลุมคํา 
ประโยคงายๆ ไดอยาง
ถูกตองตามหลักการ
ออกเสียง และเขา
ใจความแตกตาง
ระหวางภาษา 
ตางประเทศและ  
ภาษาไทยในเรื่องเสียง 
สระ พยัญชนะ 

1.หนังสือเรียนทั้งสามเลมมี
การฝกออกเสียงระดับคํา  แต 
Smart Kids 4 เทานั้นที่แยกฝก
เฉพาะเสียงเดี่ยว หรือ
พยัญชนะ 
2. Say Hello 4 และ Smart 
Kids 4 มีการฝกออกเสียงมีทั้ง
ระดับประโยคและบทสนทนา 
แต Projects : Play&Learn4  
มีการฝกออกเสียงมีระดับ
ประโยค  มีระดับบทสนทนา
เพียงเล็กนอย 

1.Say Hello 4 ควร
เพิ่มตัวอยางแชนทส
เพื่อชวยใหนักเรียน
ฝกการออกเสียง
ระดับประโยคไดดี
ขึ้น 
2. Projects : Play& 
Learn4 ควรเพิ่ม
การฝกการ        
ออกเสียงระดับบท
สนทนา 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

5. 
บริบททาง
สังคมและ
วัฒนธรรม 

 1.เปนบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมไทย
เกือบทั้งหมด เห็นได
จากชื่อของตัวละคร 
ฤดูกาล สถานที่ใน
ประเทศไทย  
สิ่งแวดลอมหรือวิถีชีวิต
ในสังคมไทย เชน การ
ใสบาตร การไหวอัน 
เปนตน ขนบธรรมเนียม
ไทย รวมทั้งเทศกาล
และวันสําคัญของ
ประเทศไทย เชน 
สงกรานต วันพอและ
วันแม เปนตน 

1.เปนบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมไทย
ทั้งหมด ไมมีการ
นําเสนอบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม
เจาของภาษาเลย 
2.บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมไทยที่
นําเสนอในหนังสือเรียน
เปนบริบทใกลตัวของ
นักเรียนทั้งสิ้น เปนเรื่อง
ที่นักเรียนสามารถพบ
เห็นไดรอบตัว เชน 
ฤดูกาล ขนบธรรมเนียม
ประเทศไทย   

 1.เปนบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมเจาของ
ภาษาเกือบทั้งหมด 
โดยนําเสนอเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เทศกาล งาน
ฉลองในวัฒนธรรม
เจาของภาษา เชน 
วันคริสตมาส วัน
ขอบคุณพระเจา เปน
ตน นอกจากนี้ มี
วัฒนธรรมการทักทาย
และอําลา บริบทสังคม
ของโรงเรียนของ
เจาของภาษา เชน 

สาระที่ 2 มาตรฐาน     
ต2.1 เขาใจ
ความสัมพันธระหวาง
ภาษากับวัฒนธรรม
เจาของภาษา ทั้ง
พฤติกรรมและการใช
ถอยคําในการ
ปฏิสัมพันธตาม
วัฒนธรรมเจาของ
ภาษา รวมทั้งรูจัก
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เทศกาล งาน
ฉลองในวัฒนธรรม
เจาของภาษา 

1. บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมใน Projects : 
Play&Learn4 กับ Say Hello4
คลายคลึงกันมาก เพราะทั้ง
สองเลมนี้เนนที่บริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมไทย เปน
สิ่งรอบตัวที่นักเรียนคุนเคย 
และสามารถพบเห็นไดงาย   
การนําเสนอในลักษณะนี้ทําให
นักเรียนเขาใจเรื่องที่เรียนได
งายขึ้น 
2.มีเพียง Smart Kids 4 
เทานั้นที่นําเสนอ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เทศกาล งานฉลองใน  

Projects : 
Play&Learn4 กับ 
Say Hello4 ควร
เพิ่มบริบททาง
สังคมและ
วัฒนธรรมเจาของ
ภาษาบาง เชน 
เทศกาล งานฉลอง
ที่สําคัญและมี
ชื่อเสียง เพื่อให
นักเรียนไดเขาใจ
และรูจักวัฒนธรรม
เจาของภาษาที่
แตกตางจากบริบท
ของไทย 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

5. 
บริบททาง
สังคมและ
วัฒนธรรม 
(ตอ) 

 2.มีบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมเจาของ
ภาษาสอดปรากฏเพียง
เล็กนอยเทานั้น โดย
นําเสนอเปนคําศัพท
ตอนการฝกออกเสียง 
คือคําวา snow และ
เพลง คือ mittens 
พรอมภาพประกอบ  

สถานที่ที่มีชื่อเสียงใน 
สวนใหญเปนสถานที่
สําคัญทางศาสนา  เชน 
วัดพระแกว นอกจากนี้ 
ยังมีการนําเสนอ ผลไม 
ดอกไมไทย เชน 
กลวย มะพราว ดอกบัว 
ดอกกุหลาบ เปนตน 

 การแตงกาย ชีวิต 
ประจําวัน เปนตน 

สาระที่ 2 มาตรฐาน     
ต2.2 เขาใจความ
เหมือนและแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรม
เจาของภาษาและของ
ไทยที่มีอิทธิพลตอการ
ใชภาษา 

วัฒนธรรมเจาของภาษา ซึ่ง
สอดคลองกับสาระที่ 2 
มาตรฐาน ต2.1 
 
 
 

 

6. 
วิธีสอน 

เปนลักษณะการ
นําเสนอแบบเนนหนาที่
ทางภาษา โดยใชแนว
การสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร คือ เนื้อหาทาง
ภาษานําเสนอในบริบท 

เปนลักษณะการ
นําเสนอแบบเนนหนาที่
ทางภาษา โดยใชแนว
การสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร คือ เนื้อหาทาง
ภาษานําเสนอในบริบท 

เปนลักษณะการ
นําเสนอแบบเนนหนาที่
ทางภาษา โดยใชแนว
การสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร คือ เนื้อหาทาง
ภาษานําเสนอในบริบท 

สาระที่ 1 มาตรฐาน     
ต1.2 มีทักษะในการ
สื่อสารภาษา 
สาระที่ 1 มาตรฐาน     
ต1.3 เขาใจกระบวนการ
พูด การเขียนและ 

1.โดยรวมแลวหนังสือเรียนทั้ง
สามเลมมีวิธีสอนแบบเดียวกัน
คือ ใชประมวลการสอนแบบ
เนนหนาที่ทางภาษา 
(functional syllabus) โดยใช
แนวการสอนภาษาเพื่อ 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

6. 
วิธีสอน 
(ตอ) 

 ที่มีความหมาย ที่มีความหมาย ที่มีความหมาย แตก็
ยังคงใหความสําคัญ
กับโครงสรางทางภาษา
บาง ตัวอยาง นําเสนอ
ประโยคพรอมบริบท 
หลังจากนั้นจึงสรุป
โครงสรางทางภาษา
จากประโยคเหลานั้น
แกนักเรียน 

สื่อสารขอมูล การสื่อสารนําเสนอเนื้อหา
สาระแกนักเรียนในบริบทที่มี
ความหมายและสถานการณที่
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ 
สาระที่ 1 มาตรฐาน ต1.2  
และ ต1.3  

 

สวนที่ 1 
หนังสือเรียน 
ตอนที่ 2  
แบบฝกหัด
/กิจกรรม 

1.เปนกิจกรรมการ
สื่อสาร เชน กิจกรรม
ถายโอนขอมูล ตัวอยาง 
เมื่อฟงและถายโอน
ขอมูลลงสูตารางดวย
การเขียน หรือ 

1.เปนกิจกรรมการ
สื่อสาร เชน กิจกรรม
ถายโอนขอมูล ตัวอยาง 
เมื่อฟงและถายโอน
ขอมูลลงสูตารางดวย
การเขียน หรือฟงจาก 

1.เปนกิจกรรมการ
สื่อสาร เชน กิจกรรม
ถายโอนขอมูล ตัวอยาง 
เมื่อฟงและถายโอน
ขอมูลลงสูตารางดวย
การเขียน หรือ 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร มาตรฐาน ต
1.1-1.3  
สาระที่ 2 : ภาษาและ
วัฒนธรรม มาตรฐาน ต
2.1-2.2 

1.กิจกรรม/แบบฝกหัดใน
หนังสือเรียนทั้งสามเลมมี
ลักษณะเปนกิจกรรมการ
สื่อสารทั้งสิ้น โดยเฉพาะ
กิจกรรมการถายโอนขอมูลพบ
ไดบอยที่สุด 

1. Say Hello 4 และ 
Smart Kids 4 ควร
เพิ่มกิจกรรมคูและ
กลุมมากขึ้น 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

ตอนที่ 2  
แบบฝกหัด
/กิจกรรม 
(ตอ) 

กิจกรรมโดยใชหลักการ
หาขอมูลที่หายไป
หลักการพึ่งพาอาศัยกัน
ในการทํางาน รวมกับ
หลักการเติมขอมูลให
สมบูรณเชน กิจกรรม
แลกเปลี่ยนขอมูลกับ
เพื่อน เพื่อใหไดขอมูล
จนครบจนกิจกรรมนั้น
สมบูรณ 
2.กิจกรรมเนนเพลง
และเกมที่มีการแขงขัน 
3.แบบฝกหัด/กิจกรรม
มักเปนการพูดและ
เขียน หรืออานแลวพูด 

เทปแลวพูด 
2.มีกิจกรรมฝกทักษะ
การเขียนทั้งการสะกด
คํา และสรางประโยค 
รวมถึงเขียนเรื่องระดับ
ยอหนา กิจกรรมหรือ
แบบฝกหัดการเขียน
มุงเนนใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็นอยาง
อิสระ 
3.กิจกรรมสวนใหญ
เปนกิจกรรมเดี่ยว 
กิจกรรมคูนั้นมีจํานวน
นอยมาก และมักเปน
การฝกพูดบทสนทนา 

กิจกรรมโดยใชหลักการ
หาขอมูลที่หายไป รวม
กับหลักการเติมขอมูล
ใหสมบูรณ เชน 
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับเพื่อน เพื่อให
ไดขอมูลจนครบจน
กิจกรรมนั้นสมบูรณ  
2.เนนฝกทักษะการอาน
มาก เห็นไดจากทุก
บทเรียนหลังแบบฝก
การอาน นักเรียนตอง
ตอบคําถามจากเรื่องที่
อาน  
 

สาระที่ 3 ภาษากับ
ความสัมพันธกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต3.1 
สาระที่ 4 ภาษากับ
ความสัมพันธกับชุมชน
และโลก มาตรฐาน ต
4.1-4.2 
 
 

ซึ่งสอดคลองกับสาระที่ 1 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต1.1-1.3  
2.หนังสือเรียนทั้งสามเลมมี
กิจกรรมการฝกออกเสียงในทุก
บทเรียน มักเปนพยัญชนะ 
และคํา Say Hello 4 และ 
Smart Kids 4 มีการฝกระดับ
ประโยคดวย 
3. กิจกรรม/แบบฝกหัดใน
Projects : Play&Learn4 เนน
กิจกรรมที่ตองสรางปฏิสัมพันธ 
กับผูอื่นมากกวา ขณะที่ Say 
Hello 4 และ Smart Kids 4 
เปนกิจกรรมเดี่ยวเปน         

2. Projects : 
Play&Learn4 ควร
เพิ่มกิจกรรมหลัง
อาน เชน การตอบ
คําถามหลังอานเพื่อ
ตรวจสอบและชวย
ใหนักเรียนเขาใจ
เรื่องที่อานมากขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

              114 

ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

ตอนที่ 2  
แบบฝกหัด
/กิจกรรม 
(ตอ) 

การฝกออกเสียงมีใน
ทุกบทเรียน 
3.กิจกรรมเนนการสราง
ปฏิสัมพันธหรือการ 
ทํางานรวมกับผูอื่น 
สวนใหญเปนกิจกรรมคู
หรือกลุม กิจกรรมเดี่ยว
มีนอยมาก 
4.กิจกรรมเปนลักษณะ
ทักษะสัมพันธและ
บูรณาการกับวิชาอื่นๆ 

กับเพื่อน 
4.ใหความสําคัญกับ
กิจกรรมทักษะการฟง 
พรอมทั้งมีการออก
เสียงคําศัพทในทุก
บทเรียน 
5.กิจกรรมเปนลักษณะ
ทักษะสัมพันธและ
บูรณาการกับวิชาอื่นๆ 

3.กิจกรรมฝกออกเสียง
มีฝกเสียงพยัญชนะ
เดี่ยวๆ และคําทุก 
บทเรียน 
 4.กิจกรรมเพิ่มเติมมัก
เปนกิจกรรมที่ตองหา
ขอมูลจากแหลงอื่นๆ 
นอกเหนือจากบทเรียน 
แลวนํามาเสนอหนาชั้น
เรียน 
5.กิจกรรมเปนลักษณะ
ทักษะสัมพันธและ
บูรณาการกับวิชาอื่นๆ 

 สวนใหญ  
4. Say Hello 4 เนนกิจกรรม
ฟงแลวเขียน หรือฟงแลวพูด 
แตอีก 2 เลมมักเปนการพูด
แลวเขียน หรืออานแลวเขียน  
5.เกมในProjects : Play& 
Learn4 มักเปนลักษณะให
นักเรียนแขงขันกันเปนทีม แต 
Say Hello 4และSmart Kids 4 
จัดเกมกระตุนสงเสริมให
นักเรียนเรียนอยางสนุกสนาน 
แตไมไดเปนการแขงขัน 
ระหวางกันมากนัก 
6.กิจกรรมการเขียน Say Hello 
4 มีทั้งแบบแนะแนวและกึ่ง 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น Projects : 
Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

ตอนที่ 2  
แบบฝกหัด
/กิจกรรม 
(ตอ) 

    อิสระ เขียนแสดงความคิดเห็น
ของนักเรียนสั้นๆ สวน 
Projects: Play& Learn 4 และ 
และSmart Kids 4 มีกิจกรรม
การเขียนแสดงความคิดเห็น
นอยกวา 
7. Projects : Play& Learn4 มี
กิจกรรมเพื่อฝกทักษะการพูด
เพื่อใหรับกับสถานการณที่ไม
คาดคิดไดมากกวา Say Hello 
4และSmart Kids 4 เชน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนเมื่อทํางานกลุมรวมกัน 
8.กิจกรรม/แบบฝกหัดของ
หนังสือเรียนทั้งสามเลม 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

ตอนที่ 2  
แบบฝกหัด
/กิจกรรม 
(ตอ) 

    สอดคลองกับสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูที่
กระทรวงศึกษาธิการ เพราะ
นอกจากสงเสริมและฝกฝน
ทักษะการสื่อสาร ภายใน
กิจกรรมตางๆ ก็ยังสอดแทรก
วัฒนธรรม บูรณาการกับกลุม
สาระอื่น รวมถึงฝกใชภาษาใน
สถานการณที่หลากหลาย
เพื่อใหนักเรียนไดใชภาษา
อยางเหมาะสมดวย 
9.กิจกรรมของหนังสือเรียนทั้ง
สามเลมเปนลักษณะทักษะ
สัมพันธ โดยเชื่อมโยงทักษะ
ทางภาษาตั้งแต 2 ทักษะขึ้นไป 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น Projects : 
Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

ตอนที่ 3 
รูปแบบ   
การนําเสนอ 
1. 
การ 
ออกแบบ
และ
จัดลําดับ 
 

1.หนังสือเรียนสงเสริม 
สิ่งใหมที่เรียนใหมีการ
ทบทวนและนํากลับมา 
ใชอีกครั้งในบริบทที่
แตกตางกัน 
2.เนื้อหาแตละบทไมได
คอยๆ เพิ่มความยาก
เพื่อใหสอดคลองกับ
การพัฒนาทางภาษา
ของนักเรียน 
3.เนื้อหาและกิจกรรม
นําเสนอไมสม่ําเสมอ
เหมือนกันทุกบทเรียน 
กิจกรรมเรียงลําดับ 
สลับกัน   

1.เนื้อหาแตละบท
คอยๆ เพิ่มความยาก
เพื่อใหสอดคลองกับ 
การพัฒนาทางภาษา
ของนักเรียน 
2.เนื้อหาและกิจกรรมมี
การเรียงลําดับ
เหมือนกันทุกบทเรียน 
ทําใหงายตอครูและ
นักเรียน 
3.ในทายบทเรียนทุก 
บทมีการตรวจสอบ
ความกาวหนาดวย
ตนเอง เชน  
 

1.เนื้อหาแตละบท
คอยๆ เพิ่มความยาก
เพื่อใหสอดคลองกับ 
การพัฒนาทางภาษา
ของนักเรียน 
2.เนื้อหาและกิจกรรม
สม่ําเสมอคือ มีการ
เรียงลําดับเหมือนกัน
ทุกบทเรียน 
3.ความยาวของแตละ 
บทเรียนเหมาะสม คือ 
ประมาณ 5 หนา 
 

1.บทเรียนควรลําดับ
ความยาก-งายให
เหมาะสมกับวัย และ 
ระดับของนักเรียน 
2.ควรสงเสริมให
นักเรียนไดใชภาษาใน
บริบทและสถานการณ
ที่แตกตางกันไดอยาง
เหมาะสม 

1. Projects : Play& Learn4 
เสนอกิจกรรมที่ใหนักเรียนนํา
ความรูที่เรียนมาฝกใช โดย 
เปลี่ยนสถานการณใหแตกตาง
จากเดิม 
2. Say Hello 4และSmart 
Kids 4 ลําดับเนื้อหาตามการ
พัฒนาทางภาษาของนักเรียน 
ซึ่งตรงขาม Projects : Play& 
Learn4 ที่เนื้อหาและกิจกรรม 
มีความซับซอนตั้งแตเริ่มตน
กระทั่งจบบทสุดทาย 
3. บทเรียนของ Projects : 
Play& Learn4 และSay Hello 
4 มีความยาวประมาณ  

1. Say Hello 4และ
Smart Kids 4 ควร
สงเสริมสิ่งใหมที่ 
เรียนใหมีการ
ทบทวนและนํากลับ 
มาใชอีกครั้งใน
บริบทที่แตกตางกัน 
เพื่อใหสรางเสริม
ทักษะการสื่อสารแก
นักเรียน 
2. Projects : Play& 
Learn4 ควรลําดับ
เนื้อหาและกิจกรรม
ใหสม่ําเสมอ 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น Projects : 
Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

1. 
การ 
ออกแบบ
และ
จัดลําดับ 
(ตอ) 

4.บทเรียนมีความยาว 
10-15 หนา 

I can say parts of 
body, clothes, and 
daily activities. หรือ I 
can write parts of 
body, clothes, and 
daily activities.เปนตน 
4.บทเรียนมีความยาว 
ประมาณ 10 หนา 

  10-15 หนา แต Smart Kids 4 
มีจํานวนนอยกวา 
 

3. Projects : Play& 
Learn4 และ Say 
Hello 4 ควรลด
ความยาวของ
บทเรียน เพราะ
ปจจุบันยาวเกินไป 

ตอนที่ 3 
รูปแบบ   
การนําเสนอ 
2. 
องค 
ประกอบ
อื่นๆ  

1.รูปลักษณหนังสือ
เรียนโดยรวมสวยงาม 
ดึงดูด งายตอการอาน 
2.ภาพประกอบมีทั้ง
ภาพจริงและภาพวาด
สอดคลองกับวัย   
ความสนใจ และ 

1.รูปลักษณหนังสือ
เรียนโดยรวมสวยงาม 
ดึงดูด งายตอการอาน 
2.ภาพประกอบ
สอดคลองกับวัย   
ความสนใจ และ
ประสบการณของ 

1.รูปลักษณหนังสือ
เรียนโดยรวมสวยงาม 
ดึงดูด งายตอการอาน 
2.ภาพประกอบ
สอดคลองกับวัย   
ความสนใจ และ
ประสบการณของ 

สีสันสวยงาม ดึงดูด
ความสนใจของนักเรียน
มีความทนทาน ขนาด
ตัวอักษรเหมาะสมกับ
นักเรียน  หาไดงาย 
ราคาเหมาะสมกับ
กําลังการซื้อ 

1.องคประกอบอื่นๆ ของ 
หนังสือเรียนทั้งสามเลม เชน 
รูปลักษณ ภาพประกอบมี
ความสวยงามใกลเคียงกัน  
2.หนังสือเรียนทั้งสามเลมไมมี
บรรณานุกรมเหมือนกัน 
3. Say Hello 4และSmart  

1.หนังสือเรียนทั้ง
สามเลมควรเพิ่ม
บรรณานุกรมแสดง
รายละเอียดที่
หนังสือเรียนเลม
นั้นๆใชประกอบ  
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

2. 
องค 
ประกอบ
อื่นๆ 
(ตอ) 

ประสบการณของ 
ของนักเรียน หนังสือ
เรียนใชภาพสื่อ
ความหมายของ
คําศัพท เรื่องราวจาก
บทอานหรือเพลง 
รวมถึงใชสาธิตการทํา
กิจกรรมบางสิ่งดวย 
3.ไมมีบรรณานุกรม
แสดงรายละเอียดที่
หนังสือเรียนเลมนั้นๆใช
ประกอบ รวมทั้งไมมี
ดัชนีคําศัพทและดัชนี
ภาษา 

ของนักเรียน ตลอดทั้ง
เลม หนังสือเรียนใช
ภาพสื่อความหมายของ
คําศัพท เรื่องราวจาก
บทอานหรือเพลง 
3.มีดัชนีคําศัพท ซึ่งใน
หนังสือเรียนใชคําวา 
Word List แตไมมี
บรรณานุกรมและดัชนี
ภาษา 
4.คํานํายายไปอยูที่
หนังสือแบบฝกหัด 

ของนักเรียน      
หนังสือเรียนใชภาพสื่อ
ความหมายของ
คําศัพท เรื่องราวจาก
บทอานหรือเพลง 
4.มีทั้งดัชนีคําศัพทและ
ดัชนีภาษาแตไมมี
บรรณานุกรม 
 

 Kids 4 มีดัชนีคําศัพท
เหมือนกัน  แตดัชนีคําศัพท 
ของSmart Kids 4 อยูใน
หนังสือแบบฝกหัด มิใชใน
หนังสือเรียน  สวนดัชนีภาษาก็
มีอยูใน Smart Kids 4 เพียง
เลมเดียวเทานั้น 

2. Projects : Play& 
Learn4 ควรเพิ่ม ทั้ง
ดัชนีคําศัพทและ
ดัชนีภาษา สวน    
3. Say Hello 4 ควร
เพิ่มดัชนีภาษา  
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

สวนที่ 2  
สื่อเสริม
ประกอบ 
การเรียน 
ตอนที1่ 
หนังสือ
แบบฝกหัด 
(ตอ) 

1.แบบฝกหัดเปน
ลักษณะทักษะสัมพันธ 
เนนที่ทักษะการอาน
และเขียน เปนการถาย
โอนขอมูลภาพเรื่องไป
ยังแผงผัง บางแบบฝก
เปนการสัมภาษณเพื่อ
หาขอมูลแลวนํามาเติม
ในชองวาง 
2.มีการฝกการสะกดคํา 
และฝกเขียนประโยค
แบบมีการควบคุมและ
แนะแนวทางเปนสวน
ใหญ 

1.แบบฝกหัดเปน
ลักษณะทักษะสัมพันธ 
เนนที่ทักษะการเขียน
เปนหลัก โดยฝกรวมกับ
ทักษะอื่นๆ อยาง
หลากหลาย เชน ฟง
เทปแลวถายโอนขอมูล
มายังตาราง หรือถาม
ขอมูลจากเพื่อนแลว
นํามาเติมในชองวาง 
2.มีการฝกการสะกดคํา 
และฝกเขียนประโยค 
ใหความสําคัญกับการ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียน 

1.แบบฝกหัดเปน
ลักษณะทักษะสัมพันธ 
เนนที่ทักษะการอาน
และเขียน  เชน อานบท
อานแลวเขียนสรุปสั้นๆ  
2.แบบฝกหัดเขียนฝก
ระดับคําเปนสวนใหญ 
เชน การสะกดคํา เรียง
ตัวอักษรใหเปนคําที่
ถูกตอง นอกจากนี้ยัง
เนนฝกการเขียนแบบ
ควบคุมคําตอบ เชน
การเติมคําใหถูกตอง
ตามไวยากรณดวย เชน 
การเติม articles  

สาระที่ 1 มาตรฐาน     
ต1.1 เขาใจกระบวนการ
อาน และนําความรูมา
ใชอยางมีวิจารณญาณ 
สาระที่ 1 มาตรฐาน ต
1.3 เขาใจกระบวนการ
พูด  การเขียนและ
สื่อสารขอมูล ความคิด
รวบยอด และความ
คิดเห็นได 
 

1.แบบฝกในหนังสือแบบฝกหัด
ทั้งสามเลมเปนลักษณะทักษะ
สัมพันธทั้งหมด โดยเนนที่
ทักษะการเขียน Projects : 
Play&Learn4 และ Smart 
Kids 4 เนนรวมกับทักษะการ
อาน แต Say Hello 4 ให
น้ําหนักกับการฝกรวมกับ
ทักษะอื่นๆ ใกลเคียงกัน 
สอดคลองกับสาระที่ 1 
มาตรฐาน ต1.1 และ ต1.3 
2.รูปแบบของบางแบบฝกใน
หนังสือแบบฝกหัดทั้งสามเลม
เหมือนกัน เชน จับคู เติมคําใน
ชองวาง  อักษรไขว แตง 

1. Smart Kids 4 
ควรเพิ่มแบบฝกหัด
ทักษะการเขียนใน
ระดับประโยค  
2. เนื่องจากแบบฝก
ของ Projects : 
Play& Learn4 มี
ความซับซอนมาก
จึงนาจะเปนสาเหตุ
ที่สงผลใหคําสั่ง
จําเปนตองเขียน
เปนภาษาไทยดังนั้น
จึง ควรลดความ
ซับซอนของแบบฝก  
ลง และคําสั่งก็ 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

สวนที่ 2  
สื่อเสริม
ประกอบ 
การเรียน 
ตอนที1่ 
หนังสือ
แบบฝกหัด 
(ตอ) 

3.มีแบบฝกหัดจับคู 
เติมคําในชองวาง  
อักษรไขว แตงประโยค
ใหสมบูรณ รวมถึงการ
หาคําศัพทที่ตางจาก
พวก พรอมทั้งใหเหตุผล 
4.คําสั่งเปนภาษาไทย 

พรอมทั้งวาดรูประบาย
สี 
3.มีแบบฝกหัดจับคู 
เติมคําในชองวาง  
อักษรไขว แตงประโยค
ใหสมบูรณ หา
ความหมายของ
คําศัพท แลวนํา
ความหมายที่ไดมา
พิจารณาดูภาพแลว
เลือกใหถูกตอง 
4.คําสั่งเปน
ภาษาอังกฤษสั้นๆ และ
ชัดเจน 

กริยาชวย เปนตน 
3.มีแบบฝกหัดจับคู 
เติมคําในชองวาง  
อักษรไขว แตงประโยค
ใหสมบูรณ 
4.คําสั่งเปน
ภาษาอังกฤษสั้นๆ และ
ชัดเจน 

 ประโยคใหสมบูรณ 
3.แบบฝกหัดบทเรียน
สอดคลองกับบทเรียนใน
หนังสือเรียนทุกบท 
4. มีเพียง Projects : 
Play&Learn4 เทานั้นที่คําสั่ง
เปนภาษาไทยและมีความยาว
มาก 
 

นาจะสามารถ
เปลี่ยนเปน
ภาษาอังกฤษที่งาย
และชัดเจนได 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

สวนที่ 2  
สื่อเสริม
ประกอบ 
การเรียน 
ตอนที2่ 
เทป
ประกอบ 
การฟง 
 

1.เรื่องที่ไดฟงจากเทป
ประกอบการฟงมี
ประเภทบทสนทนา  
การฝกออกเสียงทั้ง
ระดับคํา และประโยค 
และเรื่องราวตางๆ เชน 
เรื่องครอบครัว โคลง 
นิทาน และเพลง 
2.เสียงจากเทปเปน
สําเนียงอเมริกา ผูพูด
เปนเจาของภาษา 
3.เสียงพูดชัดเจน และ
มีเสียงประกอบตรง
สถานการณที่กําลัง 

1.เรื่องที่ไดฟงจากเทป
ประกอบการฟงมี
ประเภทบทสนทนา  
การฝกออกเสียงทั้ง
ระดับคํา และประโยค
และเรื่องราวตางๆ เชน 
ครอบครัว ดอกไม 
ตนไม สัตว สิ่งแวดลอม
ใกลตัวนักเรียน และ
เพลง 
2.เสียงจากเทปเปน
สําเนียงอเมริกา ผูพูด
เปนเจาของภาษา 
3.เสียงพูดชัดเจน และ
มีเสียงประกอบ 

1.เรื่องที่ไดฟงจากเทป
ประกอบการฟงมี
ประเภทบทสนทนา  
การฝกออกเสียงทั้ง
ระดับคํา และประโยค  
สวนใหญเปนลักษณะ
แชนทส (Chants) 
ประโยคที่นําเสนอ
ไวยากรณ นอกจากนี้ 
ก็มีเพลงบางเชนกัน 
2.เสียงจากเทปเปน
สําเนียงอเมริกา ผูพูด
เปนเจาของภาษา 
3.เสียงพูดชัดเจน และ
มีเสียงประกอบบาง 

สาระที่ 2 มาตรฐาน     
ต2.2 อานออกเสียงสระ 
พยัญชนะ คํา กลุมคํา 
ประโยคงายๆ ไดอยาง
ถูกตองตามหลักการ
ออกเสียง และเขา
ใจความแตกตาง
ระหวางภาษา 
ตางประเทศและ  
ภาษาไทยในเรื่องเสียง 
สระ พยัญชนะ 

1.เรื่องที่ไดฟงจากเทป
ประกอบการฟงของหนังสือ
เรียนทั้งสามเลมมีประเภทบท
สนทนา  การฝกออกเสียงทั้ง
ระดับคํา และประโยค 
เหมือนกัน และเรื่องราวตางๆ 
ที่ไดฟงเปนเรื่องครอบครัว 
ความรูทั่วไป และเพลง 
2.Projects : Play&Learn4 มัก
เปนเพลงขนาดยาว Say Hello 
4 เปนเรื่องใกลตัวที่เมื่อ
นักเรียนฟงแลวจับคําสําคัญ
บางคําได ก็สามารถจะคาด
เดาเรื่องได และ Smart Kids 4 
มีแชนทสมากกวาเพลง 

1.ควรลดความยาว 
ของเพลงใน 
Projects : Play& 
Learn4 และบท
สนทนาใน Smart 
Kids 4 เพื่อใหมีคํา
สําคัญจํานวน
นอยลง นักเรียนจะ
สามารถคาดเดา
เรื่องที่ฟงไดงายขึ้น 
เพราะจับคําสําคัญ
ของเรื่องได 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

ตอนที2่ 
เทป
ประกอบ 
การฟง 
(ตอ) 
(ตอ) 

 ดําเนินอยู 
4.เปนตัวอยางที่ดีดาน
การออกเสียงแก
นักเรียน 

หลากหลายดึงดูดความ 
สนใจนักเรียน 
4.เปนตัวอยางที่ดีดาน
การออกเสียงแก
นักเรียน 

4.เปนตัวอยางที่ดีดาน
การออกเสียงแก
นักเรียน 

 3.เสียงจากเทปของหนังสือ
เรียนทั้งสามเลม เปนสําเนียง
อเมริกา ผูพูดเปนเจาของ
ภาษา ทําใหเปนตัวอยางที่ดี
ดานการออกเสียงแกนักเรียน
ซึ่งสอดคลองกับสาระที่ 2 
มาตรฐาน ต2.2 

 

สวนที่ 3  
คูมือครู 
(ตอ) 

1.เนื้อหาของคูมือครู
สัมพันธกับหนังสือเรียน
และอธิบายจุดประสงค
ของแตละบทเรียน
อยางชัดเจน 
2.มีวิธีการทํากิจกรรม
โดยละเอียด อธิบาย
รูปแบบไวยากรณใน 

1.เนื้อหาของคูมือครู
สัมพันธกับหนังสือเรียน
และอธิบายจุดประสงค
ของแตละบทเรียน
อยางชัดเจน 
2.มีวิธีการทํากิจกรรม
โดยละเอียด มีเฉลย
แบบฝกหัดและเนื้อเรื่อง 

1.เนื้อหาของคูมือครู
สัมพันธกับหนังสือเรียน
และอธิบายจุดประสงค
ของแตละบทเรียน
อยางชัดเจน 
2.มีวิธีการทํากิจกรรม
โดยละเอียด มีเฉลย
แบบฝกหัดและเนื้อเรื่อง 

 1.เนื้อหาของคูมือครูของชุด
หนังสือเรียนทั้งสามชุดสัมพันธ
กับหนังสือเรียนของตนและ
อธิบายจุดประสงคของแตละ
บทเรียนอยางชัดเจน 
2.คูมือครูนําเสนอวิธีการทํา
กิจกรรมโดยละเอียด มีเฉลย
แบบฝกหัดและเนื้อเรื่อง 

1. Projects : Play& 
Learn4 ควรเพิ่ม
แบบทดสอบความ 
กาวหนาทางการ
เรียน 
2. Projects : Play& 
Learn4 และ Say 
Hello4 ควรเพิ่ม 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

สวนที่ 3  
คูมือครู 
(ตอ) 
 

บทเรียนอยางชัดเจน 
พรอมทั้งมีเฉลย
แบบฝกหัดและเนื้อเรื่อง
ที่ถอดจากเทปดวย 
3.คูมือครูมีการ
คาดการณปญหาการ
เรียนลวงหนาและให
คําแนะนําสําหรับ
ปญหานั้น โดยอยูใน
หัวขอขอคิดสําหรับครู
และนักเรียน 
4.มีการสงเสริมใหครู
จดบันทึกการสอนทุก
ครั้ง 

ที่ถอดจากเทปดวย 
3.นําเสนอเพียง 
โครงสรางไวยากรณแต
ไมอธิบาย 
4.คูมือครูมี
แบบทดสอบความ 
กาวหนาทางการเรียน 
เปนขอสอบแบบ
ตัวเลือก 
5.มีสัญลักษณทาง
สัทศาสตรทั้งคํา  
6.มีคําแนะนําเกี่ยวกับ
การบูรณาการบทเรียน
ภาษาอังกฤษกับ  

ที่ถอดจากเทปดวย 
3.อธิบายกฎเกณฑ
โครงสรางไวยากรณ
และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาอยาง
ละเอียดและชัดเจน 
4.คูมือครูมี
แบบทดสอบความ 
กาวหนาทางการเรียน
ในบางบทเรียนเทานั้น 
เชนทดสอบการฟง 
เขียน เปนตน  
4.ไมมีมีสัญลักษณทาง
สัทศาสตร แตเขียนเปน 

 ที่ถอดจากเทปดวย 
3. Say Hello 4 และSmart 
Kids 4 มีแบบทดสอบความ 
กาวหนาทางการเรียน โดย 
Say Hello 4 มีครบทุกบทแต
เปนตัวเลือกอยางเดียว สวน
Smart Kids 4มีรูปแบบ
หลากหลายกวา แตไมมีครบ
ทุกบท  
4. Projects : Play&Learn4 
เลมเดียวเทานั้นที่มีการ
คาดการณปญหาการเรียน
ลวงหนาพรอมใหคําแนะนํา 
และ Smart Kids 4 เทานั้น 

อธิบายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 
3. Smart Kids 4 
ควรเพิ่มสัญลักษณ
ทางสัทศาสตร อีก
ทั้งคูมือครูทั้งสาม
เลมควรเพิ่มวิธีการ
อานออกเสียง
สัญลักษณทาง
สัทศาสตรใหแกครู
ดวย 
4.คูมือครูทั้งสาม
เลมควรอธิบาย 
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ตารางที ่5 (ตอ) 
ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  

ประเด็น  
Projects : 

Play&Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

ความตองการของ
สาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูกลุม

ภาษาตางประเทศ    
ชวงชั้นที่ 2 

 
การเปรียบเทียบ 
ชุดหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ชุด 
 

 
ขอเสนอแนะ 

สวนที่ 3  
คูมือครู 
(ตอ) 
 

5.ไมมีการอธิบาย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 
6.วิธีการทํากิจกรรม
หรือขั้นตอนการสอนที่ 
นําเสนอในคูมือครูไม
ยืดหยุนนัก ปรับใชได
ยาก 
7.มีสัญลักษณทาง
สัทศาสตร เฉพาะแตละ
เสียง  
8.มีคําแนะนําเกี่ยวกับ
การบูรณาการบทเรียน
ภาษาอังกฤษกับวิชา
อื่นๆ  

กลุมสาระอื่นๆ ภาษาไทยแทน 
5.มีคําแนะนําเกี่ยวกับ
การบูรณาการบทเรียน
ภาษาอังกฤษกับวิชา
อื่นๆ บาง แตไมมากนัก 
 

 ที่มีการอธิบายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
5.Projects : Play&Learn4 
และ Say Hello 4 มีสัญลักษณ
ทางสัทศาสตร 

การใชไวยากรณ
อยางมีบริบท มิใช
อธิบายเพียง
โครงสราง 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบวิเคราะหหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ทั้งสามเลม  ไดแก 
Projects : Play & Learn 4 Say Hello 4 และ Smart Kids 4 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่1 
คือ เพื่อวิเคราะหเนื้อหาสาระ  กิจกรรม  และรูปแบบ  การนําเสนอในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งแบงประเด็นตางๆ โดยกลาวไวในบทที่ 3 หนา 83-84 พรอมทั้ง
หนังสือแบบฝกหัด เทปประกอบ และคูมือครู  ผูวิจัยดําเนินการ 3 ข้ันตอน ดังนี้  
 1.1 ใหผูวิเคราะหหนังสือเรียนทั้ง 3 คน ไดแก ตัวผูวิจัย และผูวิเคราะหรวมอีก   
2 คน ตอบขอมูลทั่วไปของหนังสือที่อยูกอนคําชี้แจงใหชัดเจน   
 1 .2 ให ผู วิ เคราะหทั้ ง  3  คนวิ เคราะหหนังสือเ รียนภาษาอังกฤษระดับ                  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดังกลาวทั้งสามเลม โดยใชแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  ซึ่ง
แบงเปน 3 สวน ไดแก หนังสือเรียน ส่ือเสริมประกอบการเรียน ประกอบดวย หนังสือแบบฝกหัด
และเทปประกอบการฟง  และสวนสุดทายคือ คูมือครู  จากนั้นจึงวิเคราะหคาเฉลี่ย  ( X )            
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
        จากนั้นผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 3 สวน ในแตละ
สวนแบงออกเปนแตละตอนตามแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดังนี้ 
       สวนที่ 1 หนังสือเรียน ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก 
                            ตอนที ่1  ดานเนื้อหาสาระ  ประกอบดวย 6 ประเด็น ไดแก 

              1. จุดประสงค  
              2. หวัเรื่อง  
              3. เนื้อเร่ือง  
              4. เนื้อหาทางภาษา  
              5. บริบททางสงัคมและวฒันธรรม  
              6. วิธีสอน 

                             ตอนที ่2  แบบฝกหัด/กิจกรรม 
                             ตอนที่ 3  รูปแบบการนาํเสนอ ประกอบดวย 2 ประเด็น ไดแก 
               1. การออกแบบและการเรียงลําดับ  

             2. องคประกอบอื่นๆ 
  สวนที่ 2  ส่ือเสริมประกอบการเรียน ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก 

            ตอนที ่1  หนงัสือแบบฝกหัด 
                             ตอนที่ 2  เทปประกอบการฟง 
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                สวนที่ 3 คูมือครู 
 ผลการวิเคราะหแสดงสวนที่1 หนังสือเรียน (Textbook/Student’s book) ตอนที่1 ดาน
เนื้อหาสาระ(Content) ปรากฏดังตาราง ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสวนที่1 หนังสือเรียน ตอนที่ 1 ดาน 

เนื้อหาสาระ (Content) ของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามชุด 
Projects :      

Play & Learn 4 
Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ 

ที ่
X  S.D. ลําดับ 

ที ่
X  S.D. ลําดับ  

ที่ 

ตอนที่1 ดานเนื้อหาสาระ
(Content) 

1. จุดประสงค(objectives) 

1.1 หนังสือเรยีนครอบคลุม
สาระการเรียนรูตามที่หลกัสูตร
ภาษาอังกฤษของกระทรวง 
ศึกษาธกิารกาํหนดเอาไว 

 

 

 

4.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

2 

 

 

 

3.33 

 

 

 

1.16 

 

 

 

3 

 

 

 

5.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

1 

1.2 จุดประสงคของหนังสือ
เรียนเกี่ยวกับการแนะนําและ
ใชหนังสือเรียนชัดเจน 

4.33 0.57 1 - - - 5.00 0.00 1 

1.3 จุดประสงคเปนไปตาม
ประมวลการสอนในแนว
ทางการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

3.33 0.57 3 3.67 0.57 1 5.00 0.00 1 

1.4 จุดประสงคหนังสือเรยีน
เหมาะกบัสถานการณการ
เรียนหรือการสอนของครูและ
นักเรยีนที่แตกตางกัน   

2.33 0.57 4 3.33 0.57 2 3.33 1.16 2 

รวม 3.50 0.25  2.58 0.38  4.58 0.29  
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ตารางที่ 6  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

2. หัวเรื่อง (topics) 

2.1 หัวเรื่องมีความนาสนใจ  

 

4.67 

 

0.57 

 

1 

 

4.67 

 

0.57 

 

1 

 

4.67 

 

0.57 

 

1 

2.2 หัวเรื่องมีความ
หลากหลาย 

4.00 0.00 3 4.00 0.00 3 4.00 0.00 3 

2.3 หัวเรื่องทีน่าํเสนอชวยเพิ่ม
ความเขาใจ (awareness) 
และสรางประสบการณดาน
ภาษาของนักเรยีน 

3.33 0.57 5 3.33 0.57 5 3.33 0.57 4 

2.4 หัวเรื่องตรงกับสภาพการ
ใชภาษาในบริบทที่นักเรียน
เกี่ยวของ 

3.67 0.57 4 3.67 0.57 4 2.00 1.00 5 

2.5 หัวเรื่องเหมาะสมกับ  
กลุมวัยของผูเรยีน 
 

4.33 0.57 2 4.33 0.57 2 4.33 0.57 2 

รวม 4.00 0.35  4.00 0.20  3.67 0.23  

3. เนื้อเรื่อง (Subject 
matter) 

3.1 เนื้อเรื่องมีความสัมพันธ
กับจุดมุงหมายของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของ
กระทรวงศกึษาธิการ  
 

 

3.67 

 

0.57 

 

5 

 

3.67 

 

0.57 

 

6 

 

4.67 

 

0.57 

 

1 

3.2 เนื้อเรื่องเหมาะสมกบั
หัวขอ  

4.00 0.00 2 4.33 0.57 2 4.00 0.00 4 
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ตารางที่ 6  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

3.3 เนื้อเรื่องถูกตองและ
ทันสมัย ทําใหนกัเรียน
สามารถนําความรูที่ไดไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม 

3.33 0.57 7 4.00 0.00 5 3.33 0.57 8 

3.4 เนื้อเรื่องมีการใชภาษา
เหมาะสมกับสถานการณจริง  

3.33 1.16 8 3.33 1.16 7 4.00 0.00 4 

3.5 เนื้อเรื่องชวยเพิ่มพูน
ความรูที่มีอยูเดมิของนักเรียน 

4.00 0.00 2 4.33 0.57 2 4.33 0.57 2 

3.6 เนื้อเรื่องมีความยาก-งาย
เหมาะสมกับระดับของ
นักเรยีน 

1.67 0.57 9 2.67 1.16 9 1.33 0.57 9 

3.7 เนื้อเรื่องบูรณาการกบั
เนื้อหาวิชาอ่ืนๆ 

4.33 0.57 1 4.33 0.57 2 4.00 0.00 4 

3.8 ประโยค ยอหนาและการ
ลําดับความของบทอานมี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 

4.00 0.00 2 3.00 1.00 8 4.00 0.00 4 

3.9 ตัวอยางของบทอานและ
บทสนทนาซึ่งนาํเสนอใน
หนังสือเรยีนเปนตัวอยางที่ดี
ดานการใชภาษาแกนักเรียน 
ทั้งเรื่อง   การใชสันธาน 
(conjunction) การอางอิง
(reference)  สรรพนาม 

3.67 0.57 5 4.67 0.57 1 4.33 0.57 2 
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ตารางที่ 6  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

(pronoun)  การแทนคํา
(substitution)   ประโยค หรือ
คําศัพท 

         

3.9 ตัวอยางของบทอานและ
บทสนทนาซึ่งนาํเสนอใน
หนังสือเรยีนเปนตัวอยางที่ดี
ดานการใชภาษาแกนักเรียน 
ทั้งเรื่อง  การใชสันธาน 
(conjunction) การอางอิง
(reference)  สรรพนาม
(pronoun)   การแทนคํา
(substitution)   ประโยค หรือ
คําศัพท 

3.67 0.57 5 4.67 0.57 1 4.33 0.57 2 

รวม 3.56 0.29  3.81 0.26  3.78 0.11  

4. เนื้อหาทางภาษา  
(language content) 

- ไวยากรณ (grammar) 

4.1 หนังสือเรยีนครอบคลุม
ไวยากรณหลักๆ ของระดับช้ัน
ประถมศกึษา ปที่ 4 ตามที่
กระทรวงศกึษาธิการกาํหนดไว  

 

 

 

4.33 

 

 

 

0.57 

 

 

 

3 

 

 

 

4.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

6 

 

 

 

4.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

5 

4.2  ไวยากรณนําเสนอใน
กรอบการใชที่เล็กพอเพื่อให
งายตอการเรยีน 

4.00 0.00 5 2.67 0.57 8 4.67 0.57 2 
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ตารางที่ 6  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

4.3 มีการอธิบายไวยากรณ
อยางชัดเจน   

2.67 0.57 9 2.00 0.00 9 3.33 1.16 9 

4.3 มีการอธิบายไวยากรณ
อยางชัดเจน   

2.67 0.57 9 2.00 0.00 9 3.33 1.16 9 

4.4 ไวยากรณแสดงรูปแบบ
ภาษา (language form) / 
โครงสรางทางภาษา 
(structure) อยางชัดเจน 

4.67 0.57 2 4.33 0.57 3 5.00 0.00 1 

4.5 ไวยากรณเนนที่การใช
ภาษา (language use)/
ความหมาย (meaning)   

4.00 0.00 5 4.33 0.57 3 4.00 0.00 5 

4.6 ไวยากรณนาํเสนอทั้ง
รูปแบบภาษาและการใชภาษา
อยางสมดุลกัน 

3.33 0.57 8 4.00 0.00 6 3.67 0.57 8 

4.7 ไวยากรณเรื่องใหมที่
นําเสนอสัมพนัธกับไวยากรณ
ที่นักเรียนรูจักอยูแลว 

5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 4.67 0.57 2 

4.8 หนังสือเรยีนมีการอธิบาย
ความหมายอื่นๆ ของรูปแบบ
ไวยากรณที่มากกวาหนึ่ง
ความหมาย เชน Present 
continuous  

- - - - - - - - - 

4.9 ไวยากรณนาํเสนอใน
สถานการณที่มคีวามหมาย  

4.00 0.00 5 4.67 0.57 2 4.67 0.57 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 132

ตารางที่ 6  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

4.10 ไวยากรณที่นําเสนอเปน
โครงสรางประโยคที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน 

4.33 0.57 3 4.33 0.57 3 4.00 0.00 5 

รวม 3.63 0.15  3.53 0.11  3.80 0.17  

- คําศัพท (vocabulary) 

4.11 สื่อการเรียนคําศัพทอยู
ใน หนังสือเรียนอยาง    
เดนชัด 

 

4.33 

 

0.57 

 

3 

 

4.67 

 

0.57 

 

2 

 

5.00 

 

0.00 

 

1 

4.12 สื่อสําหรับการเรยีน
คําศัพทมีปริมาณที่เหมาะสม
สําหรับนกัเรยีน 

4.00 0.00 4 4.00 0.00 5 4.33 0.57 5 

4.13 สื่อสําหรับการเรยีน
คําศัพทเนน  การพัฒนา
คําศัพทและกลยุทธการเรยีน
รายบุคคล 

3.67 0.57 6 3.33 0.57 6 3.67 0.57 6 

4.14 มีการอธิบายความหมาย
ของคําศัพทอยางชัดเจน 

4.00 0.00 4 4.67 0.57 2 4.67 0.57 3 

4.15 จํานวนคําศัพทใหมมี
ปริมาณเหมาะสมกับระดับ
ของนักเรยีน 

2.33 0.57 7 3.00 1.00 7 2.67 1.16 7 

4.16 คําศัพทนาํเสนอใน
รูปแบบทีเ่หมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของนักเรยีน 

5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 
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ตารางที่ 6  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

4.17 คําศัพทนาํเสนอพรอม
กับบริบทตางๆ ประกอบกนั 

5.00 0.00 1 4.33 0.57 4 4.67 0.57 3 

รวม 4.05 0.82  4.14 0.29  4.29 0.25  

- เสียง (phonology) 

4.18 มีการฝกออกเสียงให
ถูกตองเพื่อชวยหลีกเลีย่งการ
เขาใจผิด  

 

4.33 

 

0.57 

 

2 

 

4.33 

 

0.57 

 

2 

 

4.33 

 

0.57 

 

3 

4.19 มีการฝกออกเสียงระดับ
คํา ไดแก พยัญชนะ สระ และ
การเนนเสียงบนพยางค 

4.67 0.57 1 5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 

4.20 มีการฝกออกเสียงระดับ
ประโยค ไดแก การเนนเสียง 
การเชื่อมเสียง และการใช
ระดับเสยีงสงู-ต่ํา 

4.33 0.57 2 4.00 0.00 3 4.33 0.57 3 

4.21 มีการฝกออกเสียงระดับ
บทสนทนา  

3.67 0.57 4 4.00 0.00 3 5.00 0.00 1 

รวม 4.25 0.25  4.33 0.14  4.67 0.29  

5.บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม (social and 
cultural context) 

5.1 เนื้อหาสาระเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของครูและ   
นักเรยีนไทยผูใชหนังสือ 

 

 

4.67 

 

 

0.57 

 

 

2 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 

 

1 

 

 

3.33 

 

 

1.16 
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ตารางที่ 6  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

5.2 นักเรียนไทยสามารถ
เขาใจบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของชนชาติเจาของ
ภาษาในหนังสอืเรียนไดเปน
อยางด ี

3.67 0.57 4 - - - 4.00 0.00 1 

5.3 นักเรียนสามารถเชื่อมโยง
บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมทีน่ําเสนอใน     
หนังสือเรยีนสูสงัคมและ
วัฒนธรรมของตนเองได 

5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 4.00 0.00 1 

5.4 หนังสือเรยีนเปดโอกาสให
ใชสื่อจริง (authentic 
materials) จํานวนมาก
เพียงพอ เพื่อทีจ่ะทําให
นักเรยีนสามารถรับรูวาหนังสือ
เรียนสัมพันธกบัชีวิตจริง  

2.67 1.16 5 2.67 1.16 4 3.33 0.57 3 

5.5 ความสัมพนัธทางสังคมที่
นําเสนอในหนังสือเรียนเปน
ความจริงในสงัคม 

4.33 0.57 3 3.33 0.57 3 2.67 0.57 5 

รวม 4.07 0.12  3.20 0.20  3.47 0.42  

6.วิธีสอน (Methodology) 
6.1 วิธีสอนและวิธีการที่
แนะนําเหมาะสมแกครู 
นักเรยีน และช้ันเรียน 

 

2.00 

 

0.00 

 

5 

 

3.00 

 

1.00 

 

8 

 

4.00 

 

0.00 

 

2 
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ตารางที่ 6  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

6.2 แมวาจะไมมีครูสอน 
นักเรยีนก็สามารถใชหนังสือ
เรียนไดดวยตนเอง  

1.33 0.57 9 3.00 1.00 8 2.67 1.16 9 

6.3 วิธีการสอนงายตอการ
ปรับใชเมื่อยามจําเปน เชน ใน
ยามที่ครไูมมีอุปกรณใดๆ แตมี
เพียงแคหนังสือเรียนก็สามารถ
นําเนื้อหาหรือกจิกรรมใน
หนังสือมาปรับใชได 

2.00 1.00 5 4.00 0.00 1 4.33 0.57 1 

6.4 วิธีสอนในหนังสือเรียน
ชวยใหครูไมตองเตรียมการ
สอนมาก  

1.67 0.57 8 3.67 0.57 4 3.67 0.57 5 

6.5 วิธีสอนที่ใชเหมาะสมกับ
สถานการณการเรียนการสอน 

2.00 1.00 5 3.33 0.57 7 3.33 0.57 7 

6.6 หนังสือเรยีนเสนอ
ทางเลือกของกจิกรรมการ
เรียนเพิ่มเติมแกคร ู

4.00 0.00 3 3.67 0.57 4 4.00 0.00 2 

6.7 วิธีสอนสงเสริมใหนักเรียน
ไดใชภาษาอังกฤษ 

4.33 0.57 1 4.00 0.00 1 4.00 0.00 2 

6.8 วิธีสอนสงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

4.33 0.57 1 4.00 0.00 1 3.67 0.57 5 

6.9 วิธีสอนสงเสริมใหนักเรียน
ฝกภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

3.33 0.57 4 3.67 0.57 4 3.33 0.57 7 

รวม 2.78 0.22  3.59 0.57  3.67 0.33  
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 หมายเหต ุ  - หมายถึงไมมกีารปรากฏของขอมูลนัน้ๆ 
 จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้  
 ตอนที่ 1 ดานเนื้อหาสาระ ประกอบดวย 
 1. จุดประสงคของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.50 (S.D. = 0.25) พบวา อันดับแรก ไดแก จุดประสงคของหนังสือเรียนเกี่ยวกับการ
แนะนําและใชหนังสือเรียนชัดเจน ( x =4.33, S.D.= 0.57)  อันดับสุดทาย ไดแก  จุดประสงค
หนังสือเรียนเหมาะกับสถานการณการเรียนหรือการสอนของครูและนักเรียนที่แตกตางกัน  ( x = 
2.33, S.D.= 0.57) 
    จุดประสงคของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.58 
(S.D. = 0.57) พบวา อันดับแรก ไดแก จุดประสงคเปนไปตามประมวลการสอนในแนวทางการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ( x =3.67, S.D. = 0.57) อันดับสุดทาย ไดแก หนังสือเรียนครอบคลุม
สาระการเรียนรูตามที่หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเอาไว ( x = 3.33, 
S.D.= 1.16)  
    จุดประสงคของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 
(S.D. = 0.29) มีคาสูงที่สุดในบรรดาหนังสือเรียนทั้งสามเลม ซึ่งพบวา อันดับแรก ไดแก หนังสือ
เรียนครอบคลุมสาระการเรียนรูตามที่หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
เอาไว ( x = 5.00, S.D.= 0.00) จุดประสงคเปนไปตามประมวลการสอนในแนวทางการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร และจุดประสงคของหนังสือเรียนเกี่ยวกับการแนะนําและใชหนังสือเรียนชัดเจน   
ทั้งสามขอมีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 5.00 (S.D.= 0.00)  อันดับสุดทาย ไดแก จุดประสงค  
หนังสือเรียนเหมาะกับสถานการณการเรียนหรือการสอนของครูและนักเรียนที่แตกตางกัน ( x =
3.33, S.D. = 0.57) 
 2. หัวเรื่องในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.00 (S.D. = 0.35) พบวาอันดับแรก ไดแก หัวเร่ืองมีความนาสนใจ ( x =4.67, S.D. = 0.57) 
อันดับสุดทาย ไดแก หัวเรื่องที่นําเสนอชวยเพิ่มความเขาใจ (awareness) และสรางประสบการณ
ดานภาษาของนักเรียน ( x = 3.33, S.D. = 0.57) 
     หัวเรื่องในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 (S.D. = 
0.20)  พบวา อันดับแรก ไดแก หัวเรื่องมีความนาสนใจ ( x =4.67, S.D. = 0.57) อันดับสุดทาย 
ไดแก หัวเรื่องที่นําเสนอชวยเพิ่มความเขาใจ (awareness) และสรางประสบการณดานภาษาของ
นักเรียน ( x = 3.33, S.D. = 0.57) ซึ่งเปนขอเดียวกับ Projects : Play & Learn 4 และมีคาเทากัน 
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     หวัเรื่องในหนงัสือเรียนภาษาองักฤษ Smart Kids 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 (S.D. =  
0.23)   พบวา อันดับแรก ไดแก หัวเรื่องมีความนาสนใจ ( x  = 4.67, S.D. = 0.57) อันดับสุดทาย 
ไดแก หัวเรื่องตรงกับสภาพการใชภาษาในบริบทที่นักเรียนเกี่ยวของ ( x = 2.00, S.D. = 1.00) 
 3. เนื้อเร่ืองในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.56 (S.D. = 0.29) พบวา อันดับแรก ไดแก เนื้อเร่ืองบูรณาการกับเนื้อหาวิชาอื่นๆ ( x =4.33, 
S.D. = 0.57) อันดับสุดทาย ไดแก เนื้อเร่ืองมีความยาก-งายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน ( x = 
1.67, S.D. = 0.57) 
     เนื้อเร่ืองในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 (S.D. = 
0.26) พบวาอันดับแรก ไดแก ตัวอยางของบทอานและบทสนทนาซึ่งนําเสนอในหนังสือเรียนเปน
ตัวอยางที่ดีดานการใชภาษาแกนักเรียน ทั้งเรื่องการใชสันธาน การอางอิง สรรพนาม  การแทนคํา 
ประโยค  หรือคําศัพท  ( x = 4.67, S.D. = 0.57)   อันดับสุดทาย  ไดแก  เนื้อเร่ืองมีความยาก-งาย
เหมาะสมกับระดับของนักเรียน ( x = 2.67, S.D. = 1.16) 
     เนื้อเร่ืองในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 (S.D. 
= 0.11) พบวา อันดับแรก ไดแก เนื้อเร่ืองมีความสัมพันธกับจุดมุงหมายของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ ( x =4.67, S.D. = 0.57)  อันดับสุดทาย ไดแก เนื้อเร่ืองมี
ความยาก-งายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน ( x = 1.33, S.D. = 0.57) 
 4. เนื้อหาทางภาษา มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
  4.1 ไวยากรณในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 (S.D. = 0.15) พบวา อันดับแรก ไดแก ไวยากรณเร่ืองใหมที่นําเสนอสัมพันธ
กับไวยากรณที่นักเรียนรูจักอยูแลว ( x = 5.00, S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก มีการอธิบาย
ไวยากรณอยางชัดเจน  ( x = 2.67, S.D. = 0.57) 
       ไวยากรณในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 
(S.D. = 0.11) พบวาอันดับแรกและอันดับสุดทายเหมือน Projects : Play & Learn 4  อันดับแรก
ไดแก ไวยากรณเร่ืองใหมที่นําเสนอสัมพันธกับไวยากรณที่นักเรียนรูจักอยูแลว ( x = 5.00, S.D.= 
0.00) อันดับสุดทาย ไดแก มีการอธิบายไวยากรณอยางชัดเจน  ( x = 2.00, S.D. = 0.00) 
       ไวยากรณในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.80 (S.D. = 0.17) พบวา อันดับแรก ไดแก ไวยากรณแสดงรูปแบบภาษา (language form) / 
โครงสรางทางภาษา (structure) อยางชัดเจน ( x = 5.00, S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก มี
การอธิบายไวยากรณอยางชัดเจน  ( x = 3.33, S.D. = 1.16) ซึ่งการนําเสนอไวยากรณใน    
หนังสือเรียนทั้งสามเลมมีขอคําถามที่อยูอันดับสุดทายเหมือนกัน 
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  4.2  คําศัพทในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.05 (S.D. = 0.82) พบวา อันดับแรก ไดแก คําศัพทนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัย
และความสนใจของนักเรียน และนําเสนอพรอมกับบริบทตางๆ ประกอบกัน ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้ มี
คาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 5.00 (S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก จํานวนคําศัพทใหมมีปริมาณ
เหมาะสมกับระดับของนักเรียน ( x = 2.33, S.D. = 0.57) 
       คําศัพทในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 
(S.D. = 0.29)  พบวา  อันดับแรก   ไดแก    คําศัพทนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยและความ 
สนใจของนกัเรียน ( x = 5.00, S.D. = 0.00)   อันดับสุดทาย ไดแก    จาํนวนคําศัพทใหมมีปริมาณ 
เหมาะสมกับระดับของนักเรียน ( x = 3.00, S.D. = 1.00) 
      คําศัพทในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 
(S.D. = 0.25) พบวาอันดับแรก ไดแก คําศัพทนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจ
ของนักเรียน และสื่อการเรียนคําศัพทอยูในหนังสือเรียนอยางเดนชัด ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้ มีคาเฉลี่ย
เทากันคือเทากับ 5.00 (S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก จํานวนคําศัพทใหมมีปริมาณเหมาะสม
กับระดับของนักเรียน ( x = 2.67, S.D. = 1.16) 
  4.3 เร่ืองเสียงในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 (S.D. = 0.25) พบวาอันดับแรก ไดแก มีการฝกออกเสียงระดับคํา ไดแก 
พยัญชนะ สระ และการเนนเสียงบนพยางค ( x =4.67, S.D. = 0.57) อันดับสุดทาย ไดแก มีการ
ฝกออกเสียงระดับบทสนทนา ( x  = 3.67, S.D. = 0.67) 
       เร่ืองเสียงในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 
(S.D. = 0.14) พบวาอันดับแรก ไดแก มีการฝกออกเสียงระดับคํา ไดแก พยัญชนะ สระ และการ
เนนเสียงบนพยางค ( x = 5.00, S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก มีการฝกออกเสียงระดับ
ประโยค ไดแก การเนนเสียง การเชื่อมเสียง และการใชระดับเสียงสูง-ต่ํา และมีการฝกออกเสียง
ระดับบทสนทนา ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้ มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 4.00 (S.D. = 0.00) 
       เร่ืองเสียงในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 
(S.D. = 0.29) พบวาอันดับแรก ไดแก มีการฝกออกเสียงระดับคํา ไดแก พยัญชนะ สระ และการ
เนนเสียงบนพยางค และมีการฝกออกเสียงระดับบทสนทนา ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ
เทากับ 5.00 (S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก มีการฝกออกเสียงใหถูกตองเพื่อชวยหลีกเลี่ยง
การเขาใจผิด และมีการฝกออกเสียงระดับประโยค ไดแก การเนนเสียง การเชื่อมเสียง และการใช
ระดับเสียงสูง-ต่ํา ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 (S.D. = 0.57) 
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 5. บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & 
Learn 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 (S.D. = 0.12) พบวาอันดับแรก ไดแก นักเรียนสามารถเชื่อมโยง
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่นําเสนอในหนังสือเรียนสูสังคมและวัฒนธรรมของตนเองได  ( x =
5.00, S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก หนังสือเรียนเปดโอกาสใหใชส่ือจริง (authentic 
materials) จํานวนมากเพียงพอ เพื่อที่จะทําใหนักเรียนสามารถรับรูวาหนังสือเรียนสัมพันธกับชีวิต
จริง ( x  = 2.67, S.D. = 1.16) 
     บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.20 (S.D. = 0.20)  พบวา อันดับแรก ไดแก นักเรียนสามารถเชื่อมโยงบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมที่นําเสนอในหนังสือเรียนสูสังคมและวัฒนธรรมของตนเองได และเนื้อหา
สาระเหมาะสมกับวัฒนธรรมของครูและนักเรียนไทยผูใชหนังสือ ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ
เทากับ 5.00 (S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก หนังสือเรียนเปดโอกาสใหใชส่ือจริง (authentic 
materials) จํานวนมากเพียงพอ เพื่อที่จะทําใหนักเรียนสามารถรับรูวาหนังสือเรียนสัมพันธกับ  
ชีวิตจริง ( x = 2.67, S.D. = 1.16) 
    บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษSmart Kids4 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.47 (S.D. = 0.42)  พบวา อันดับแรก ไดแก นักเรียนไทยสามารถเขาใจบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษาในหนังสือเรียนไดเปนอยางดี และนักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่นําเสนอในหนังสือเรียนสูสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง
ได ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้ มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 5.00 (S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก
ความสัมพันธทางสังคมที่นําเสนอในหนังสือเรียนเปนความจริงในสังคม ( x = 2.67, S.D. = 0.57) 
 6. วิธีสอนในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.78 (S.D. = 0.22) พบวา อันดับแรก ไดแก วิธีสอนสงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษ และ 
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้ มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 4.33 (S.D. = 0.57) 
อันดับสุดทาย ไดแก แมวาจะไมมีครูสอน นักเรียนก็สามารถใชหนังสือเรียนไดดวยตนเอง ( x = 
1.33, S.D. = 0.57) 
     วิธีสอนในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 (S.D. = 
0.57)  พบวา อันดับแรก ไดแก วิธีการสอนงายตอการปรับใชเมื่อยามจําเปน เชน ในยามที่ครูไมมี
อุปกรณใดๆ แตมีเพียงแคหนังสือเรียนก็สามารถนําเนื้อหาหรือกิจกรรมในหนังสือมาปรับใชได    
วิธีสอนสงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษ และการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งทั้ง 3 ขอนี ้
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มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 4.00 (S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก แมวาจะไมมีครูสอน นักเรียน
ก็สามารถใชหนังสือเรียนไดดวยตนเอง ( x = 3.00, S.D. = 1.00) 
     วิธีสอนในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 (S.D. = 
0.33) พบวาอันดับแรก ไดแก วิธีการสอนงายตอการปรับใชเมื่อยามจําเปน ( x =4.33, S.D. = 
0.57) อันดับสุดทาย ไดแก แมวาจะไมมีครูสอน นักเรียนก็สามารถใชหนังสือเรียนไดดวยตนเอง 
( x = 2.67, S.D. = 1.16) 

ผลการวิเคราะหแสดงสวนที่1 หนังสือเรียน (Textbook/Student’s book) ตอนที่ 2 
แบบฝกหัด/กิจกรรม (exercises/activities) ปรากฏดังตาราง ดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ของสวนที่1 หนังสือเรียน ตอนที่ 2  

แบบฝกหัด/กจิกรรม(exercises/activities) ของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทัง้สามชุด 
Projects :      

Play & Learn 4 
Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

ตอนที่ 2 แบบฝกหัด/
กิจกรรม 
(exercises/activities) 

1. แบบฝกหดัหรือกิจกรรม
สอดคลองกับจุดประสงค   
การเรยีนรูของบทเรียน 

 

 

4.00 

 

 

0.00 

 

 

14 

 

 

3.67 

 

 

0.57 

 

 

24 

 

 

4.00 

 

 

0.00 

 

 

11 

2. แบบฝกหดัหรือกิจกรรมการ
สื่อสารมีเพียงพอเพื่อให
นักเรยีนสามารถผลิตและใช
ภาษาไดอยางอสิระ 

3.00 1.00 23 2.33 0.57 31 3.67 0.57 16 

3. แบบฝกหดัหรือกิจกรรม
เหมาะสมกับระดับและความ
สนใจของนักเรยีน กับวิชาอ่ืนๆ 

3.00 1.00 23 4.33 0.57 13 3.67 0.57 16 
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ตารางที่ 7  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

5. กิจกรรมชวยเสริมสรางและ
สงเสริมลักษณะนิสัย เจตคติ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักเรยีนได 

4.33 0.57 9 4.67 0.57 6 3.67 0.57 16 

6. ประเภทและรูปแบบของ
แบบฝกหดั/กิจกรรมมีความ
หลากหลาย 

5.00 0.00 1 4.00 0.00 17 2.67 1.16 28 

7. ภาระงานมีความยืดหยุน
ตอรูปแบบการเรียน  ความ
สนใจ และระดบัของนักเรียนที่
แตกตางกัน  

2.33 0.57 30 3.00 1.00 30 2.33 0.57 29 

8. คําสั่งของภาระงาน 
กิจกรรม แบบฝกหัดชัดเจน 

4.00 0.00 14 5.00 0.00 1 4.33 0.57 5 

9. แบบฝกหดัเพื่อความคลอง
ทางทกัษะการฟงเหมาะสมกับ
นักเรยีน 

5.00 0.00 1 4.00 0.00 17 4.00 0.00 11 

10. กิจกรรมกอนฟงชวยให
นักเรยีนสามารถเดาเรื่องที่
กําลังจะฟงไดบางสวน 

- - - - - - - - - 

11. คําถามและกิจกรรมหลงั
ฟงชวยใหนกัเรยีนเขาใจกับ
เรื่องที่ฟงมากขึน้ 

5.00 0.00 1 4.67 0.57 6 4.00 0.00 11 

12. เรื่องที่นักเรยีนฟงได
นําเสนอในสถานการณที่ม ี

4.33 0.57 9 5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 
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ตารางที่ 7  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

ความหมายตรงกับเรื่องนั้นๆ              

13. แบบฝกหัด/กิจกรรมการ
ฟงมีจํานวนมากเพียงพอให
นักเรยีนฝกฝนจนเกิดความ
คลองทางทักษะการฟง 
สามารถฟงแลวเขาใจเรื่อง    
ในเทปได 

4.00 0.00 14 4.67 0.57 6 3.67 0.57 16 

14. กิจกรรมเพือ่เพิ่มความ
คลองทางทักษะการพูด
เหมาะสมกับนกัเรียน 

4.33 0.57 9 4.00 0.00 17 4.33 0.57 5 

15. กิจกรรมทกัษะการพดูมัก
เปนลักษณะแบบควบคุม 

5.00 0.00 1 4.67 0.57 6 5.00 0.00 1 

16. กิจกรรมการฝกพูดมี
จํานวนมากเพียงพอจนชวยให
นักเรยีนสามารถใช 
ภาษาไดอยางอสิระ 

3.33 0.57 19 2.33 1.53 32 2.67 0.57 25 

17. แบบฝกหัดเพื่อเพิ่มความ
คลองทางทักษะการอาน
เหมาะสมกับระดับนักเรียน 

2.33 0.57 30 4.67 0.57 6 2.00 0.00 31 

18. คําถามกอนการอาน  
(pre-reading) เปนการ
เตรียมพรอมนักเรียนเพราะ
ชวยใหเขาใจเรือ่งมากขึ้น   

- - - - - - - - - 
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ตารางที่ 7  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

19. คําถามหลงัการอานเพื่อ
ทดสอบความเขาใจ เปน
คําถามตรงๆ  

- - - 4.00 0.00 17 5.00 0.00 1 

20. บทอานในกิจกรรม      
การอานใชเพื่อแนะนําหัวขอ
ทางภาษาใหมๆ  เชน 
ไวยากรณหรือคาํศัพทใหม 
เปนตน 

3.33 0.57 19 4.33 0.57 13 4.33 0.57 5 

21. บทอานในกิจกรรม      
การอานมาจากเอกสารจริง 
(authentic materials)  

3.00 1.00 23 1.33 0.57 33 2.00 0.00 31 

22.แบบฝกหัดชวยพัฒนา
ความเขาใจและทดสอบ
ความรูของนักเรียนเกี่ยวกบั    
การจับใจความสําคัญ    
(main ideas) รายละเอียด 
(details) และการลําดับ
ความคิด (sequence of 
ideas) จากเรื่องที่เรยีนได 

3.67 0.57 19 3.33 0.57 29 4.33 0.57 5 

23. แบบฝกหัด/กิจกรรม    
การอานมี จํานวนมากเพยีง
พอที่จะฝกฝนใหนักเรียน
สามารถอานเนือ้เรื่องได   
คลองขึ้น 

2.67 0.57 28 4.00 0.00 17 3.67 0.57 16 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 144

ตารางที่ 7  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

24. แบบฝกหัดเพื่อเพิ่มความ
คลองทางทักษะการเขยีน
เหมาะสมกับนกัเรียน 

3.67 0.57 19 4.00 0.00 17 4.33 0.57 5 

25. แบบฝกหัดเปนการฝกฝน
งานเขยีนประเภทที่แตกตาง
กัน เชน การเตมิประโยคให
สมบูรณ การสะกดคําและ
เขียนตามคําบอก เปนตน  

2.00 1.00 32 4.33 0.57 13 2.00 1.00 32 

26. แบบฝกหัดทักษะการ
เขียนมกัอยูในระดับคําและ
ประโยค 

5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 4.00 0.00 11 

27. แบบฝกหัดทักษะการ
เขียนมีจํานวนมากเพียง
พอที่จะฝกฝนใหนักเรียน
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสาร
ตามระดับความรูของตนได 

3.00 0.00 23 3.67 1.16 27 2.33 0.57 29 

28. แบบฝกไวยากรณชวยให
นักเรยีนนําสิ่งทีเ่รียนไปใช    
ไดจริง 

3.00 1.00 23 3.67 0.57 24 3.33 0.57 22 

29. แบบฝกคําศัพทมีจํานวน
มากเพียงพอที่จะทําให
นักเรยีนมีคลงัคาํมากขึ้น 

4.00 0.00 14 3.67 1.53 27 3.67 0.57 16 

30. แบบฝกการฝกออกเสียงมี   
ความชัดเจนที่จะทําให 

4.33 0.57 12 5.00 0.00 1 4.33 0.57 5 
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ตารางที่ 7  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

นักเรยีนสามารถออกเสียงได
อยางถูกตอง  ไมสราง     
ความสับสนแกผูฟง 

         

31. กิจกรรมตามจริง 
(realistic activities) ชวย
สงเสริมทักษะและกลยทุธการ
สื่อสารใหนักเรยีนสามารถ
นําไปใชสื่อสารในชีวิตจริงได 

4.00 0.00 14 3.67 0.57 24 2.67 0.57 25 

32.แบบฝกหัด/กิจกรรมสวน
ใหญมีลักษณะเปนทักษะ
สัมพันธ  

5.00 0.00 1 4.67 0.57 6 5.00 0.00 1 

33. แบบฝกหัด/กิจกรรมเปน
ประเภทกระตุนความคิดให
นักเรยีนแสดงความคิดเหน็ 

4.33 057 12 4.00 0.00 17 2.67 0.57 25 

34. แบบฝกหัด/กิจกรรมเปน
ลักษณะกิจกรรมสงเสริมให
นักเรยีนมีปฏิสมัพันธหรือ
ทํางานรวมกนั 

5.00 0.00 1 4.33 0.57 13 3.33 0.57 22 

35. แบบฝกหัด/กิจกรรมเพิ่ม
ความยากของทกัษะทาง
ภาษาใหสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางดาน
ไวยากรณและคาํศัพทของ
นักเรยีน 

2.67 1.16 28 4.67 0.57 6 3.33 0.57 22 
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ตารางที่ 7  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

รวม 3.50 0.09  3.82 0.16  3.41 0.09  

 
หมายเหต ุ   - หมายถงึไมมีการปรากฏของขอมูลนัน้ๆ 

 จากตารางที่ 7  แสดงใหเหน็ผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 แบบฝกหัด/กิจกรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 (S.D. = 0.09) พบวา อันดับแรก ไดแก แบบฝกหัดหรือกิจกรรมเปนแบบ
บูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นๆ ประเภทและรูปแบบของแบบฝกหัด/กิจกรรมมีความ
หลากหลาย แบบฝกหัดเพื่อความคลองทางทักษะการฟงเหมาะสมกับนักเรียน คําถามและ
กิจกรรมหลังฟงชวยใหนักเรียนเขาใจกับเร่ืองที่ฟงมากขึ้น กิจกรรมทักษะการพูดมักเปนลักษณะ
แบบควบคุม แบบฝกหัดทักษะการเขียนมักอยูในระดับคําและประโยค แบบฝกหัด/กิจกรรมสวน
ใหญมีลักษณะเปนทักษะสัมพันธ และแบบฝกหัด/กิจกรรมเปนลักษณะกิจกรรมสงเสริมใหนกัเรยีน
มีปฏิสัมพันธหรือทํางานรวมกัน ซึ่งทั้ง 8 ขอนี้ มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 5.00 (S.D. = 0.00)  
อันดับสุดทาย ไดแก แบบฝกหัดเปนการฝกฝนงานเขียนประเภทที่แตกตางกัน เชน การเติม
ประโยคใหสมบูรณ การสะกดคําและเขียนตามคําบอก เปนตน ( x = 2.00, S.D. = 1.00) 
 แบบฝกหัด/กิจกรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 
(S.D. = 0.16) พบวา อันดับแรก ไดแก แบบฝกหัดหรือกิจกรรมเปนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ
กับวิชาอื่นๆ คําสั่งของภาระงาน กิจกรรม แบบฝกหัดชัดเจน เร่ืองที่นักเรียนฟงไดนําเสนอใน
สถานการณที่มีความหมายตรงกับเร่ืองนั้นๆ แบบฝกหัดทักษะการเขียนมักอยูในระดับคําและ
ประโยค และแบบฝกการฝกออกเสียงมีความชัดเจนที่จะทําใหนักเรียนสามารถออกเสียงไดอยาง
ถูกตอง ไมสรางความสับสนแกผูฟง ซึ่งทั้ง 5 ขอนี้ มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 5.00 (S.D. = 0.00)  
อันดับสุดทาย คือ บทอานในกิจกรรมการอานมาจากเอกสารจริง (authentic materials) ( x = 
1.33, S.D. = 0.57) 
 แบบฝกหัด/กิจกรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.41 (S.D. = 0.09) พบวา อันดับแรก ไดแก  เร่ืองที่นักเรียนฟงไดนําเสนอในสถานการณที่มี
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ความหมายตรงกับเร่ืองนั้นๆ กิจกรรมทักษะการพูดมักเปนลักษณะแบบควบคุม คําถามหลังการ
อานเพื่อทดสอบความเขาใจเปนคําถามตรงๆ  และแบบฝกหัด/กิจกรรมสวนใหญมีลักษณะเปน
ทักษะสัมพันธ ซึ่งทั้ง 4 ขอนี้ มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 5.00 (S.D. = 0.00)  อันดับสุดทาย
เหมือนกับเลมแรก  ไดแก แบบฝกหัดเปนการฝกฝนงานเขียนประเภทที่แตกตางกัน เชน การเติม
ประโยคใหสมบูรณ การสะกดคําและเขียนตามคําบอก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.00 (S.D. = 1.00) 
 ผลการวิเคราะหแสดงสวนที่1 หนังสือเรียน (Textbook/Student’s book) ตอนที่3 
แบบฝกหัด/กิจกรรม (exercises/activities) ปรากฏดังตาราง ดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของสวนที่ 1 หนังสือเรียน ตอนที่ 3  

 รูปแบบการนาํเสนอ ของชดุหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามชุด 
Projects :      

Play & Learn 4 
Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

ตอนที่ 3  รูปแบบ         
การนําเสนอ 

1. การออกแบบและ
จัดลําดับ (grading) 

1.1 รูปแบบการนําเสนอของ
หนังสือเปนแบบการเสริมแรง 
(reinforcement) และการนํา
กลับมาใช (recycling) เสมอ 
เพื่อใหเรื่องใหมที่เรียนไดมีการ
ทบทวนและนํากลับ มาใชอีก
ครั้งในบรบิททีแ่ตกตางกัน 

 

 

 

 

4.33 

 

 

 

 

0.57 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3.00 

 

 

 

 

1.00 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3.67 

 

 

 

 

0.57 

 

 

 

 

4 

1.2 เนื้อเรื่องในแตละบทคอยๆ 
เพิ่มความยากขึน้ไปเพื่อให
เหมาะสมกับการพัฒนาตาม
ความสามารถทางภาษาของ
นักเรยีน 

2.00 1.00 4 4.00 0.00 1 4.00 0.00 2 
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ตารางที่ 8  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

1.3 โครงสรางไวยากรณคอยๆ 
เพิ่มความซับซอนเพื่อให
เหมาะสมกับการพัฒนาตาม
ความสามารถทางภาษาของ
นักเรยีน 

1.67 0.57 5 1.67 0.57 7 2.33 0.57 7 

1.4 คําศัพทจัดเรียงลําดับ
อยางเปนระบบคือ จากงาย 
ไปยาก 

2.33 0.57 2 3.33 1.16 5 3.67 0.57 4 

1.5 ความยาวของแตละ
บทเรียนมีความเหมาะสม 

1.67 0.57 5 1.67 0.57 7 4.67 0.57 1 

1.6 การเรียงลําดับงายตอ   
การสอนของคร ู

2.33 0.57 2 4.00 0.00 1 4.00 0.00 2 

1.7 นักเรียนสามารถเขาใจการ
นําเสนอเนื้อหา กิจกรรมหรือ
แบบฝกหดัในหนังสือได
โดยงาย  

1.33 0.57 7 3.67 0.57 3 3.67 0.57 4 

1.8  ในหนังสือเรียนมีการจัด
สวนทักษะการเรียน (study 
skill) เชน สวนที่แนะนาํการใช
พจนานุกรม หนงัสือไวยากรณ  
เปนตน  

- - - - - - - - - 

1.9 มีแบบทดสอบเพื่อ
ประเมินผลความกาวหนา 
(progressive test) ในทุกๆ 

- - - 3.33 0.57 3 - - - 
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ตารางที่ 8  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

บทเรียน          

รวม 1.74 0.34  2.74 0.13  2.89 0.11  

2.องคประกอบอื่นๆ 
(impressionistic overview) 
2.1 รูปลักษณหนังสือเรียน
โดยรวมสวยงาม ดึงดูด งาย
ตอการอาน 

 
 
4.33 

 
 
0.57 

 
 

6 

 
 
5.00 

 
 
0.00 

 
 

1 

 
 
5.00 

 
 
0.00 

 
 

1 

2.2 ภาพประกอบสอดคลอง
กับวัย ความสนใจ และ
ประสบการณของนักเรยีน 

4.67 0.57 4 5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 

2.3 ภาพประกอบชัดเจน ไมมี
รายละเอยีดที่ไมจําเปนซ่ึงอาจ
สรางความสับสนแกนกัเรียน 

3.67 0.57 11 5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 

2.4 หนังสือเรยีนใชภาพเปน
สวนใหญในการสื่อ
ความหมายอธบิาย และสาธิต  
การทํากิจกรรมบางอยาง 

5.00 0.00 1 4.67 0.57 6 4.33 0.57 9 

2.5 ภาพประกอบเปนสวนชวย
ทางดานการฝกอานและสะกด
คํา เพราะภาพจะบรรยายให
เห็นสิ่งของและการกระทําจริง
ไดอยางกระจาง 

4.67 0.57 4 4.33 0.57 7 4.33 0.57 9 

2.6 ปกหนังสือทนทาน
เพียงพอตอการใช 

2.67 1.16 12 3.33 0.57 12 4.33 0.57 9 
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ตารางที่ 8  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

2.7 ขนาดของหนังสือสะดวก
แกนักเรียนในการพกพา 

4.00 0.00 8 4.00 0.00 8 4.00 0.00 12 

2.8 ขนาดของตวัอักษรเหมาะ
กับนักเรียนที่ใชหนังสือ 

4.00 0.00 8 5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 

2.9 หนังสือหาไดงายใน
ทองถิ่น 

5.00 0.00 1 4.00 0.00 8 5.00 0.00 1 

2.10 ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพหนังสอื 

5.00 0.00 1 4.00 0.00 8 4.00 0.00 12 

2.11 คํานํา ไดอธิบายชัดเจน
ถึงจุดมุงหมายสาระสําคัญ 
และขอบเขตของหนังสือ  
ตลอดจนวิธีการใช        
หนังสือเรยีน 

4.33 0.57 7 - - - 5.00 0.00 1 

2.12 สารบัญแสดง
รายละเอยีด เชน แสดงบทหรือ
หัวขอใหญ  หัวขอรอง หัวขอ
ยอย และรายละเอียดอื่นๆ  
อยางชัดเจนและงายตอการด ู

4.00 0.00 8 3.67 0.57 11 5.00 0.00 1 

2.13  บรรณานกุรมแสดง
รายละเอยีดที่หนังสือเรียนเลม
นั้นๆใชประกอบโดยละเอียด  

- - - - - - - - - 

2.14  ดัชนีคําศพัทหรือ
รายการคําศัพทมีครบตามที่
นําเสนอในบทเรียน 

- - - 5.00 0.00 1 - - - 
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ตารางที่ 8  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

2.15  ดัชนีภาษา (index of 
language items) มีครบ
ตามที่นําเสนอในบทเรยีน 

- - - - - - 5.00 0.00 1 

รวม 3.42 0.04  3.53 0.11  4.07 0.11  

 
 หมายเหต ุ   - หมายถงึไมมีการปรากฏของขอมูลนัน้ๆ 
 จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้  
 ตอนที่ 3 รูปแบบการนาํเสนอ ประกอบดวย 
 1. การออกแบบและจัดลําดับของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 
4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.74 (S.D. = 0.34)  พบวา อันดับแรก ไดแก รูปแบบการนําเสนอของหนังสือ
เปนแบบการเสริมแรง (reinforcement) และการนํากลับมาใช (recycling) เสมอ เพื่อใหเร่ืองใหมที่
เรียนไดมีการทบทวนและนํากลับ มาใชอีกครั้งในบริบทที่แตกตางกัน ( x = 4.33, S.D. = 0.57) 
อันดับสุดทาย ไดแก นักเรียนสามารถเขาใจการนําเสนอเนื้อหา กิจกรรมหรือแบบฝกหัดในหนังสือ
ไดโดยงาย ( x = 1.33, S.D. = 0.57) 
     การออกแบบและจัดลําดับในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.74 (S.D. = 0.13) พบวา อันดับแรก ไดแก เนื้อเร่ืองในแตละบทคอยๆ เพิ่มความยากขึ้น
ไปเพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนาตามความสามารถทางภาษาของนักเรียน และการเรียงลําดับ
งายตอการสอนของครู ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 4.00 (S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย 
ไดแก  โครงสรางไวยากรณคอยๆเพิ่มความซับซอนเพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนาตาม
ความสามารถทางภาษาของนักเรียน และความยาวของแตละบทเรียนมีความเหมาะสม ซึ่งทั้ง 2 
ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 1.67 (S.D. = 0.57) 
     การออกแบบและจัดลําดับในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4  มีคาเฉลี่ย 
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เทากับ 2.89 (S.D. = 0.11) พบวา อันดับแรก ไดแก ความยาวของแตละบทเรียนมีความเหมาะสม  
( x = 4.67, S.D. = 0.57)  อันดับสุดทาย ไดแก โครงสรางไวยากรณคอยๆเพิ่มความซับซอนเพื่อให
เหมาะสมกับการพัฒนาตามความสามารถทางภาษาของนักเรียน ( x = 2.33, S.D. = 0.57) 
 2. องคประกอบอื่นๆของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.42 (S.D. = 0.04)  พบวา อันดับแรก ไดแก หนังสือเรียนใชภาพเปนสวนใหญใน
การสื่อความหมายอธิบายและสาธิตการทํากิจกรรมบางอยาง หาไดงายในทองถิ่น และราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของหนังสือ ซึ่งทั้ง 4  ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ  5.00 (S.D. = 0.00) 
อันดับสุดทาย ไดแก ปกหนังสือทนทานเพียงพอตอการใช ( x = 2.67, S.D. = 1.16) 
     องคประกอบอื่นๆในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 
(S.D. = 0.11)  พบวา อันดับแรก ไดแก  รูปลักษณหนังสือเรียนโดยรวมสวยงาม ดึงดูด งายตอการ
อาน    ภาพประกอบสอดคลองกับวัย ความสนใจ และประสบการณของนักเรียน  ภาพประกอบ
ชัดเจน ไมมีรายละเอียดที่ไมจําเปนซึ่งอาจสรางความสับสนแกนักเรียน  ขนาดของตัวอักษรเหมาะ
กับนักเรียนที่ใชหนังสือ และดัชนีคําศัพทหรือรายการคําศัพทมีครบตามที่นําเสนอในบทเรยีน ซึง่ทัง้ 
5  ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ  5.00 (S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก ปกหนังสือทนทาน
เพียงพอตอการใช ( x = 3.33, S.D. = 0.57) 
     องคประกอบอื่นๆในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.07 (S.D. = 0.11)  พบวา อันดับแรก ไดแก  รูปลักษณหนังสือเรียนโดยรวมสวยงามดึงดูด งาย
ตอการอาน    ภาพประกอบสอดคลองกับวัย ความสนใจ และประสบการณของนักเรียน   มีความ
ชัดเจน ไมมีรายละเอียดที่ไมจําเปนซึ่งอาจสรางความสับสนแกนักเรียน  ขนาดของตัวอักษรเหมาะ
กับนักเรียนที่ใชหนังสือ    หาไดงายในทองถิ่น   สารบัญแสดงรายละเอียด เชน แสดงบทหรือหัวขอ
ใหญ  หัวขอรอง หัวขอยอย    และรายละเอียดอื่นๆ  อยางชัดเจนและงายตอการดู  และดัชนีภาษา
มีครบตามที่นําเสนอในบทเรียน ( x = 5.00, S.D. = 0.00)  ซึ่งทั้ง 7  ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือ
เทากับ  5.00 (S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก ขนาดของหนังสือสะดวกแกนักเรียนในการ
พกพาและราคาเหมาะสมกับคุณภาพหนังสือ ซึ่งทั้ง 2  ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ  4.00 
(S.D. = 0.00)  

ผลการวิเคราะหแสดงสวนที ่2 ส่ือเสริมประกอบการเรียน (supplementary) ตอนที ่1 
หนงัสือแบบฝกหัด (Workbooks)ปรากฏดังตาราง ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของสวนที ่2   ส่ือเสริมประกอบการเรียน 
ตอนที่ 1 หนังสือแบบฝกหัด ของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามชุด 

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

ตอนที1่ หนังสือแบบฝกหดั 
(Workbooks)  

1. หนังสือแบบฝกหัด
สอดคลองกับจุดประสงค   
การสอนตามทีห่ลักสูตร
ภาษาอังกฤษของ
กระทรวงศกึษาธิการกาํหนด
เอาไว 

 

 

3.67 

 

 

0.57 

 

 

6 

 

 

4.00 

 

 

0.00 

 

 

7 

 

 

3.67 

 

 

0.57 

 

 

8 

2. หนังสือแบบฝกหัด
สอดคลองกับเนือ้หาทุกบท 

ในหนังสือเรียน 

5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 

3. ลักษณะของแบบฝกหดัมี
ความหลากหลาย เชน ปริศนา
อักษรไขว  จับคู  แตงประโยค 
ฟงเทปประกอบ เปนตน 

4.33 0.57 2 4.67 0.57 4 4.33 0.57 3 

4. แบบฝกหดัมกัเปนฝกฝน
ทักษะการเขยีนและอาน
รวมกัน 

4.00 0.00 4 5.00 0.00 1 4.00 0.00 4 

5. แบบฝกหดัมกีารฝกและ
พัฒนาการสะกดคําในทุกบท 

2.33 0.57 9 4.00 1.00 7 3.33 0.57 9 

6. แบบฝกหดัไดฝกฝนงาน
เขียนประเภทตางๆ  เชน การ
เติมประโยคใหสมบูรณ    

4.00 0.00 4 4.33 0.57 5 4.00 0.00 4 
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ตารางที่ 9  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

การสะกดคําและเขียนตาม  
คําบอก การเขียนแบบแนะ
แนวทาง เปนตน 

         

7. แบบฝกหดัมกัควบคุม
คําตอบของนกัเรียนอยูแลว 

4.33 0.57 2 4.33 0.57 5 4.67 0.57 2 

8. แบบฝกหดัมจํีานวนมาก
เพียงพอ ทําใหนักเรยีน
สามารถสรุปสาระสําคัญของ
เรื่องที่เรยีนไดหลังจากทํา
แบบฝกหดั 

3.67 0.57 6 3.67 0.57 9 4.00 0.00 4 

9. แบบฝกหดัฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
กับวิชาอ่ืน 

3.33 0.57 8 5.00 0.00 1 4.00 0.00 4 

รวม 3.85 0.26  4.44 0.29  4.11 0.11  

 
 จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
 ตอนที่ 1 หนังสือแบบฝกหัด ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
 หนังสือแบบฝกหัดของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (S.D. = 0.26) พบวาอันดับแรก ไดแก หนังสือแบบฝกหัดสอดคลองกับ
เนื้อหาทุกบทในหนังสือเรียน ( x = 5.00, S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก แบบฝกหัดมีการฝก
และพัฒนาการสะกดคําในทุกบท ( x = 2.33, S.D. = 0.57) 

หนังสือแบบฝกหัด Say Hello 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 (S.D. = 0.29) พบวาอนัดบัแรก 
ไดแก  หนังสือแบบฝกหัดสอดคลองกับเนื้อหาทุกบทในหนังสือเรียน  แบบฝกหัดมักเปนฝกฝน
ทักษะการเขียนและอานรวมกัน และเปนฝกทักษะภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาอื่น ซึ่งทั้ง 3  
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ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ  5.00 (S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก แบบฝกหัดมีจํานวน
มากเพียงพอ ทําใหนักเรียนสามารถสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เรียนไดหลังจากทําแบบฝกหัด 
( x = 3.67, S.D. = 0.57) 

หนังสือแบบฝกหัดของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.11 (S.D. = 0.11) พบวาอันดับแรก ไดแก หนังสือแบบฝกหัดสอดคลองกับเนื้อหาทุกบทใน
หนังสือเรียน ( x = 5.00, S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก แบบฝกหัดมีการฝกและพัฒนาการ
สะกดคําในทุกบท ( x =3.33, S.D. = 0.57) 
 ผลการวิเคราะหแสดงสวนที่ 2 ส่ือเสริมประกอบการเรียน (supplementary) ตอนที่ 2 
เทปประกอบการฟง (cassette tape) ปรากฏดังตาราง ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 10  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสวนที ่2 ส่ือเสริมประกอบการเรียน  

ตอนที่2 เทปประกอบการฟงของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามชุด 

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 
X  S.D. ลําดับ

ที่ 
X  S.D. ลําดับ

ที่ 
X  S.D. ลําดับ  

ที่ 

ตอนที่ 2 เทปประกอบการ
ฟง (cassette tape)  
1. เรื่องที่ไดฟงจากเทป
ประกอบการฟงมีความ
หลากหลาย ทัง้ประเภท      
บทสนทนา  การฝกออกเสียง
และเรื่องราวตางๆ เชน ความรู
ทั่วไป ประวัติบคุคลหรือ
สถานที่ ฯลฯ   

 
 
 

4.67 

 
 
 

0.57 

 
 
 
4 

 
 
 

4.33 

 
 
 

0.57 

 
 
 
5 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 
1 

2.เนื้อหาในเทปประกอบการ
ฟงเหมาะสมกับระดับภาษา
และความสนใจของนักเรยีน 

4.00 0.00 6 4.33 0.57 5 4.33 0.57 6 

3. เนื้อหาในเทปประกอบการ
ฟงสอดคลองกบัพื้นความรู
เดิม 

3.67 0.57 7 4.33 0.57 5 4.33 0.57 6 
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ตารางที่ 10  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

ของนักเรยีน          

4. เทปประกอบการฟงเปน
ตัวอยางทีด่ีดานการออกเสยีง
แกนักเรียน 

5.00 0.00 1 4.67 0.57 4 5.00 0.00 1 

5. คุณภาพเสียงของสื่อที่
บันทึกลงในเทปประกอบการ
ฟงชัดเจน 

4.33 0.57 5 4.33 0.57 5 5.00 0.00 1 

6. ความเร็วของการพูด
เหมาะสมกับระดับของ
นักเรยีน 

2.67 1.16 10 5.00 0.00 1 3.33 1.16 9 

7. ผูพูดเปนของเจาของภาษา 5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 

8. บทสนทนามคีวามสมจริง 2.33 0.57 9 2.33 0.57 10 2.33 0.57 10 

9.มีเนื้อเรื่องทีถ่อดจากเทปทกุ
ครั้ง 

5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 

10.นักเรียนสามารถศึกษาเทป
ประกอบการฟงเพิ่มเติมดวย
ตนเองได        

3.67 0.57 7 3.67 0.57 9 3.67 0.57 8 

รวม 4.03 0.15  4.30 0.10  4.30 2.00  

 
 จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 ตอนที่ 2 เทปประกอบการฟง ผลการวิเคราะหขอมูลมดีังนี ้
 เทปประกอบการฟงของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 (S.D. = 0.15) พบวาอันดับแรก ไดแก เทปประกอบการฟงเปนตัวอยางที่ดี 
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ดานการออกเสียงแกนักเรียน ผูพูดเปนของเจาของภาษา และมีเนื้อเร่ืองที่ถอดจากเทปทุกครั้ง 
( x = 5.00, S.D. = 0.00) ซึ่งทั้ง 3  ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 5.00 (S.D. = 0.00) อันดับ
สุดทาย ไดแก ความเร็วของการพูดเหมาะสมกับระดับของนักเรียน ( x =2.67, S.D. = 1.16) 
 เทปประกอบการฟงของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.30 (S.D. = 0.10) พบวาอันดับแรก ไดแก ความเร็วของการพูดเหมาะสมกับระดับของนักเรียน  
ผูพูดเปนของเจาของภาษา และมีเนื้อเร่ืองที่ถอดจากเทปทุกครั้ง ซึ่งทั้ง 3  ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือ
เทากับ 5.00 (S.D. = 0.00)  อันดับสุดทาย ไดแก บทสนทนามีความสมจริง ( x =2.33, S.D. = 
0.57) 
 เทปประกอบการฟงของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.30 (S.D. = 2.00) พบวาอันดับแรก ไดแก เร่ืองที่ไดฟงจากเทปประกอบการฟงมีความ
หลากหลาย ทั้งประเภทบทสนทนา  การฝกออกเสียง และเรื่องราวตางๆ เชน ความรูทั่วไป ประวัติ
บุคคลหรือสถานที่ ฯลฯ   เทปประกอบการฟงเปนตัวอยางที่ดีดานการออกเสียงแกนักเรียน 
คุณภาพเสียงของสื่อที่บันทึกลงในเทปประกอบการฟงชัดเจน ผูพูดเปนของเจาของ และมีเนื้อเร่ือง
ที่ถอดจากเทปทุกครั้ง  ซึ่งทั้ง 5  ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 5.00 (S.D. = 0.00) อันดบัสุดทาย 
ไดแก บทสนทนามีความสมจริง ( x =2.33, S.D. = 0.57) 
 ผลการวิเคราะหแสดงสวนที ่3 คูมือครู (teacher’s book)  ปรากฏดังตาราง ดงัตอไปนี ้
 
ตารางที่ 11  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสวนที่ 3 คูมือครู (teacher’s  

book) ของชุดหนงัสือเรียนภาษาองักฤษทัง้สามชุด 

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

1. เนื้อหาของคูมือครูสัมพันธ
กับหนงัสือเรียน 

4.33 0.57 8 4.67 0.57 6 4.67 0.57 7 

2. คูมือครูอธิบายจุดประสงค
ของแตละบทเรยีนอยางชัดเจน 

5.00 0.00 1 4.33 0.57 12 5.00 0.00 1 
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ตารางที่ 11  (ตอ) 

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

3. คูมือครูชวยใหครูเขาใจ 
คําช้ีแจง  เชน จุดประสงค 
วิธีการสอน  วิธกีารใช    
หนังสือเรยีนเลมนั้นๆ 

4.00 0.00 14 5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 

4. คูมือครูมีคําอธิบายที่เอ้ือตอ
การจัดทําประมวลการสอน
สําหรับระดับช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 

4.33 0.57 8 5.00 0.00 1 4.33 0.57 9 

5. คูมือใหรายละเอียด
เหมือนกันทุกหนวย มิใชให
เพียงแคหนวยใดหนวยหนึ่ง
เปนตัวอยาง 

5.00 0.00 1 4.67 0.57 6 4.33 0.57 9 

6. คูมือครูมีความยืดหยุน โดย
เปดโอกาสใหครูสามารถปรับ-
เปลี่ยน เพิ่มเติม หรือตัดออก
ในสิ่งที่คูมือไดเขียนเอาไวได  

2.67 0.57 25 3.33 0.57 20 3.33 0.57 21 

7. คูมือครูใหเทคนิคการสอนที่
เปนประโยชนสาํหรับครผููมี
ประสบการณนอย 

4.00 0.00 14 3.33 1.16 22 4.33 0.57 9 

8. คูมือครูนําเสนอแผนการ
จัดการเรยีนรู ทีส่ามารถนําไป
ปฏิบัติตามไดจริง 

3.33 0.57 21 3.67 0.57 18 4.00 0.00 14 

9. คูมือครูอธิบายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
อยางชัดเจน 

- - - - - - 5.00 0.00 1 
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ตารางที่ 11  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

10.คูมือครูอธิบายรูปแบบและ
การใชไวยากรณในบทเรยีน
อยางชัดเจน 

2.00 1.00 27 3.33 1.16 23 5.00 0.00 1 

11. คูมือครูอธิบายคําศพัท
อยางละเอียดชัดเจน     

4.00 0.00 14 2.00 0.00 26 3.00 1.00 23 

12. คูมือครูเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนา เสริมแรง และ
ทบทวนคําศัพท เพื่อให
นักเรยีนสะสมคาํศัพทของ
ตนเอง 

4.00 0.00 14 4.67 0.57 6 4.00 0.00 14 

13. คูมือครูแนะนําวิธีสอน
เรื่องฝกออกเสยีงอยางถกูตอง 

4.33 0.57 8 4.67 0.57 6 5.00 0.00 1 

14. คูมือครูมีสญัลักษณทาง
สัทศาสตรใหแกครู 

4.33 0.57 8 5.00 0.00 1 - - - 

15. คูมือครูอธิบายรูปแบบ
ไวยากรณอยางถูกตอง 

5.00 0.00 1 4.00 0.00 14 4.33 0.57 9 

16. คูมือครูอธิบายการใช
ไวยากรณโดยละเอียดอยางมี
บริบท 

3.33 0.57 21 3.33 0.57 21 2.00 0.00 25 

17. คูมือครูใหเกณฑการ
ประเมินงานเขยีนของนกัเรยีน
ที่สามารถนํามาใชไดจริง 

3.67 0.57 19 3.00 0.00 24 4.00 0.00 14 

18. คูมือครูเสนอคําถาม
ทดสอบความรูดาน 

3.33 0.57 24 4.00 0.00 14 4.33 0.57 9 
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ตารางที่ 11  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

บุรุษสรรพนาม  สันธานและ      
การอนุมาน 

         

19. คูมือครูเสนอคําถาม
ทดสอบความเขาใจของ
นักเรยีนทกุครั้งเมื่อมี         
การฝกอาน 

2.33 0.57 26 2.67 1.53 25 - - - 

20. คูมือครูแนะนําขั้นตอนการ
พัฒนาทักษะทางภาษาของ
นักเรยีนรวมกับกลยุทธ
ทางการสอนของครูอยาง
สามารถปฏิบตัติามได 

4.33 0.57 8 3.67 0.57 18 3.67 0.57 18 

21. คูมือครูเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนา เสริมแรง 
ทบทวน การฝกซํ้าๆ เพื่อให
นักเรยีนเกดิทักษะทางภาษา
ทั้งสี่และเขาใจสาระสําคัญใน
เรื่องที่เรยีน 

3.00 1.00 24 4.33 0.57 10 4.67 0.57 7 

22. คูมือครูมีเฉลยหรือคําตอบ
ที่แนะนาํไวสําหรับแบบฝกหัด
ทั้งหมด 

5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 0.00 0.00 26 

23. คูมือครูเสนอกิจกรรมอื่นๆ 
เพิ่มเติมนอกเหนือจากใน
บทเรียน 

4.67 0.57 6 4.00 0.00 14 3.67 0.57 18 
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ตารางที่ 11  (ตอ)          

Projects :      
Play & Learn 4 

Say Hello 4 Smart Kids 4  

รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

24. คูมือครูมีแบบทดสอบ 
ความกาวหนาทางการเรียน 
พรอมทั้งคําแนะนําดานเวลา
วิธีการใช และวธิีการตดิตาม
ผลอยางชัดเจน 

4.33 0.57 8 4.67 0.57 6 4.00 0.00 14 

25. คูมือครูเสนอแนะแนว
ทางการเพิ่มแรงจูงใจใน     
การเรยีนของนกัเรียนอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ   
การเรยีนการสอน 

4.00 0.00 14 4.00 0.00 14 3.67 0.57 18 

26. คูมือครูมีการคาดการณ
ปญหาการเรียนและให
คําแนะนาํสําหรบัปญหาที่จะ
เกิดขึ้นนั้น 

3.67 0.57 19 - - - 2.33 0.57 24 

27. คูมือครูสงเสริมใหครูจด
บันทึกการสอนและความคดิ
ของตน รวมทั้งผลยอนกลับ  
(feedback) ของนักเรียน 

4.67 0.57 6 4.67 0.57 6 5.00 0.00 1 

28. คูมือครูใหคาํแนะนํา
เกี่ยวกบัการบูรณาการ
บทเรียนภาษาองักฤษกับวิชา
อ่ืนๆ อยางสรางสรรค 

5.00 0.00 1 5.00 0.00 1 3.33 0.57 21 

รวม 3.85 0.82  3.79 0.06  3.64 0.04  

 
 หมายเหต ุ   - หมายถงึไมมีการปรากฏของขอมูลนัน้ๆ 
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 จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 คูมือครูของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.85 (S.D. = 0.82) พบวาอันดับแรก ไดแก คูมือครูอธิบายจุดประสงคของแตละบทเรียนอยาง
ชัดเจน   ใหรายละเอียดเหมือนกันทุกหนวย มิใชใหเพียงแคหนวยใดหนวยหนึ่งเปนตัวอยาง 
อธิบายรูปแบบไวยากรณอยางถูกตอง  มีเฉลยหรือคําตอบที่แนะนําไวสําหรับแบบฝกหัดทั้งหมด 
และคูมือครูใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบูรณาการบทเรียนภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นๆ อยางสรางสรรค 
ซึ่งทั้ง 5  ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 5.00 (S.D. = 0.00)  อันดับสุดทาย ไดแก คูมือครูอธิบาย
รูปแบบและการใชไวยากรณในบทเรียนอยางชัดเจน ( x = 2.00, S.D. = 1.00) 
 คูมือครูของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 (S.D. = 
0.06) พบวาอันดับแรก ไดแก คูมือครูชวยใหครูเขาใจคําชี้แจง เชน จุดประสงค วิธีการสอน 
วิธีการใชหนังสือเรียนเลมนั้นๆ   มีคําอธิบายที่เอ้ือตอการจัดทําประมวลการสอนสําหรับระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4   มีสัญลักษณทางสัทศาสตรใหแกครู  มีเฉลยหรือคําตอบที่แนะนําไวสําหรับ
แบบฝกหัดทั้งหมด และคูมือครูใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบูรณาการบทเรียนภาษาอังกฤษกับวิชา
อ่ืนๆ อยางสรางสรรค ซึ่งทั้ง 5  ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 5.00 (S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย 
ไดแก คูมือครูอธิบายคําศัพทอยางละเอียดชัดเจน    ( x = 2.00, S.D. = 0.00) 
 คูมือครูของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 (S.D. = 
0.04) พบวาอันดับแรก ไดแก คูมือครูอธิบายจุดประสงคของแตละบทเรียนอยางชัดเจน   ชวยให
ครูเขาใจคําชี้แจง เชน จุดประสงค วิธีการสอน วิธีการใชหนังสือเรียนเลมนั้นๆ   มีการอธิบาย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจาของภาษาอยางชัดเจน   มีการอธิบายรูปแบบและการใชไวยากรณใน
บทเรียนอยางชัดเจน   มีการแนะนําวิธีสอนเรื่องฝกออกเสียงอยางถูกตอง และคูมือครูสงเสริมให
ครูจดบันทึกการสอนและความคิดของตน รวมทั้งผลยอนกลับ (feedback) ของนักเรียน ซึ่งทั้ง 6 
ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 5.00 (S.D. = 0.00) อันดับสุดทาย ไดแก คูมือครูอธิบายการใช
ไวยากรณโดยละเอียดอยางมีบริบท ( x = 2.00, S.D. = 0.00) 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลของแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งชุด ผูวิจัย
นํามาสรุปภาพรวมในตารางที่ 12  
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ตารางที่ 12 สรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 
ทั้งสามชุดจากแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งชุด 

Projects :     
Play & 
Learn4 

 
Say Hello 4 

 
Smart Kids 4 

 
สวนประกอบของชุดหนงัสือเรียน

ภาษาอังกฤษ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
3.50 0.07 3.57 0.08 3.84 0.41 
3.64 0.07 3.67 0.13 3.92 0.04 
3.50 0.25 2.58 0.38 4.58 0.29 
4.00 0.35 4.00 0.20 3.67 0.23 
3.56 0.29 3.81 0.26 3.78 0.11 
3.89 0.07 3.89 0.17 4.13 0.15 
3.63 0.15 3.53 0.11 3.80 0.17 
4.05 0.82 4.14 0.29 4.29 0.25 
4.25 0.25 4.33 0.14 4.67 0.29 
4.07 0.12 3.20 0.20 3.47 0.42 

สวนที่ 1 หนงัสือเรียน 
     ตอนที่ 1 ดานเนื้อหาสาระ 
      1. จุดประสงค  
      2. หัวเรื่อง  
      3. เนื้อเร่ือง  
      4. เนื้อหาทางภาษา  
              4.1 ไวยากรณ 
              4.2 คําศัพท 
              4.3 เสียง 
      5. บริบททางสังคมและวัฒนธรรม  
      6. วิธีสอน 2.78 0.22 3.59 0.57 3.67 0.33 
    ตอนที่ 2 แบบฝกหัด/กิจกรรม 3.50 0.09 3.82 0.16 3.41 0.09 

2.76 0.15 3.24 0.02 3.62 0.11 
1.74 0.34 2.74 0.13 2.89 0.11 

    ตอนที่ 3 รูปแบบการนําเสนอ 
      1. การออกแบบและจัดลําดับ 
      2. องคประกอบอื่นๆ 3.42 0.04 3.53 0.11 4.07 0.11 

3.94 0.16 4.37 0.19 4.21 0.14 
3.85 0.26 4.44 0.29 4.11 0.11 

สวนที่ 2 สื่อเสริมประกอบการเรยีน 
    ตอนที่ 1 หนังสือแบบฝกหัด 
    ตอนที่ 2 เทปประกอบการฟง 4.03 0.15 4.30 0.10 4.30 2.00 
สวนที่ 3 คูมอืครู 3.85 0.08 3.79 0.06 3.64 0.03 
รวม 3.76 0.10 3.91 0.09 3.90 0.06 

  
 จากตารางที่ 12  แสดงใหเหน็วา ผลการวิเคราะหดังนี ้
 1. ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 มีผลการวิเคราะห ไดแก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 164

  สวนที่ 1 คือ หนังสือเรียนของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & 
Learn 4 โดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 (S.D. = 0.07)  ประกอบดวย  ตอนที่ 1 ดานเนื้อหาสาระ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 (S.D. = 0.07)  ตอนที่ 2 แบบฝกหัด/กิจกรรม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 (S.D. 
= 0.09) ตอนที่ 3 รูปแบบการนําเสนอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 (S.D. = 0.15)   
  สวนที่ 2 คือ ส่ือเสริมประกอบการเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 (S.D. = 0.16)  
และสวนที่ 3 คือ คูมือครู มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.85  (S.D. = 0.08)   
   คาเฉลี่ยรวมของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 คือ 
3.76และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.10 
 2. ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 มีผลการวิเคราะห ไดแก 
  สวนที่1 คือ หนังสือเรียนของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 โดยรวม 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 (S.D. = 0.08)   ประกอบดวย  ตอนที่ 1 ดานเนื้อหาสาระ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.67 (S.D. = 0.13) ตอนที่ 2 แบบฝกหัด/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 (S.D. = 0.16) ตอนที่ 3 
รูปแบบการนําเสนอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 (S.D. = 0.02)   
 สวนที่ 2 คือ ส่ือเสริมประกอบการเรียน มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.37 (S.D. = 0.19)  
และสวนที่ 3 คือ คูมือครู มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.79 (S.D. = 0.06)   
 คาเฉลี่ยรวมของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 คือ 3.91 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.09 
 3. ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 มีผลการวิเคราะห ไดแก 
  สวนที่1 คือ หนังสือเรียนของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 
โดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 (S.D. = 0.41) ประกอบดวย  ตอนที่ 1 ดานเนื้อหาสาระ มีคาเฉลี่ย
เทากับ3.92 (S.D. = 0.04) ตอนที่ 2 แบบฝกหัด/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 (S.D. = 0.09)  
และตอนที่ 3 รูปแบบการนําเสนอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 (S.D. = 0.11)  
  สวนที่ 2 คือ ส่ือเสริมประกอบการเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (S.D. = 0.14)  
และสวนที่ 3 คือ คูมือครู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 (S.D. = 0.03)  
  คาเฉลี่ยรวมของชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 คือ 3.90  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.06 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ตนใช    เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่  2 คือ              
เพื่ อ ศึ กษาความคิ ด เห็ นของครู ที่ มี ต อหนั ง สื อ เ รี ยนภาษาอั ง กฤษระดับชั้ นประถม                     
ศึกษาปที่ 4 ที่ตนใช   ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง  คือ  ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษและใช                   
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หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สามเลมดังกลาว จํานวน 24 คนตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
จากนั้นจึงนําขอมูลมาวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 สวนขอคิดเห็นเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ของแบบสอบถาม ผูวิจัยนําขอมูลมานับเรียงลําดับ
ตามความถี่จากมากไปนอย  
 ผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มี
ตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ตนใช จากสวนที่ 1 ของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครู ประกอบดวย 5 ตอน ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 13 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จากความคิดเห็นของครูที่มีตอ    
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ตนใช 

Projects:       
Play & Learn 4 

(n = 13) 

Say Hello 4 
(n = 7) 

Smart Kids 4 
(n = 4) 

 
รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

ตอนที่ 1 ความสอดคลองระหวางหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษทัง้สามเลมกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู   
กลุมสาระภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 

1.1 หนังสือเรยีนมีเนื้อหา
สอดคลองกับหลักสูตร  

3.77 0.44 3 3.71 0.49 4 3.50 0.58 2 

1.2 หนังสือเรยีนมีเนื้อหา
สอดคลองกับจุดประสงค
รายวิชา 

3.69 0.63 4 3.85 0.69 3 3.00 0.82 6 

1.3 เวลาของการสอนที่
หลักสูตรกําหนดพอดีกับ
เนื้อหาในหนังสอืเรียน 

3.23 1.09 8 3.57 0.98 6 2.75 0.96 7 

1.4 เนื้อหามีเรื่องราว
เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 

4.23 0.83 1 4.14 0.38 1 2.75 0.96 7 

1.5 เนื้อหาและกิจกรรมมี
จํานวนเหมาะสมกับการเรียน
การสอนและระดับของ 

3.23 1.09 
 

8 3.43 
 

1.13 
 

9 2.50 
 

0.58 
 

9 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 

Projects:       
Play & Learn 4 

(n = 13) 

Say Hello 4 
(n = 7) 

Smart Kids 4 
(n = 4) 

 
รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

นักเรยีน          

1.6 ระดับความยาก-งายของ
คําศัพท ในหนังสือเรียนมี
ความสอดคลองเหมาะสมกับ
หลักสูตร 

3.46 0.78 
 

6 3.43 0.54 
 

7 3.50 
 

0.58 
 

2 

1.7 ระดับความยาก-งายของ
ไวยากรณในหนงัสือเรียนมี
ความสอดคลองเหมาะสมกับ
หลักสูตร 

3.23 0.83 
 

7 3.43 
 

0.54 
 

7 3.50 
 

0.58 
 

2 

1.8 คําศัพท และไวยากรณ ใน
หนังสือ-เรียนมคีรบตามที่
หลักสูตรกําหนดไว 

3.69 0.75 5 3.71 0.49 4 3.75 0.50 1 

1.9 หนังสือเรยีนภาษาอังกฤษ
เลมที่ทานใชเหมาะสมกับ  
การเรยีนการสอนตาม
หลักสูตรปจจุบัน 

3.92 0.64 2 4.14 0.69 2 3.50 0.58 2 

รวม 3.61 0.46  3.71 0.35  3.19 0.19  
ตอนที่ 2 ความสอดคลองระหวางหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษทัง้สามเลมกับนักเรียน (ในมุมมองของคร)ู 

2.1 เนื้อหาเหมาะสมกับความ
สนใจ วัยและระดับของนกัเรยีน 

4.31 0.48 2 4.57 0.54 1 4.50 0.58 1 

2.2 เนื้อหาไดสรางเสริม
ประสบการณทางภาษาใหมๆ 
แกนักเรียน 

3.85 0.81 3 4.29 0.76 3 3.75 0.50 3 

2.3 กิจกรรมในหนังสือชวย
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรยีนเพื่อ 

3.23 1.09 5 3.14 0.90 6 2.75 0.96 4 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 

Projects:       
Play & Learn 4 

(n = 13) 

Say Hello 4 
(n = 7) 

Smart Kids 4 
(n = 4) 

 
รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

ใชในชีวิตจริงได          

2.4 หนังสือเรยีนเหมาะสมกับ
ความแตกตางดานระดับ
ความรูและวัฒนธรรมของ
นักเรยีน 

3.54 0.88 4 3.57 0.54 4 2.00 0.00 5 

2.5 โดยภาพรวม หนังสือเรียน 
หนังสือแบบฝกหัด เทปมรีะดับ
ความยาก-งายเหมาะสมกบั
นักเรยีน 

2.85 1.07 6 3.57 0.79 5 2.00 0.00 5 

2.6 ทานคิดวานักเรยีนมี
ความสุขกบัการเรียนและทํา
กิจกรรมตามหนังสือเรียน 

4.39 0.65 1 4.29 0.49 2 4.25 0.50 2 

รวม 3.69 0.46  3.91 0.43  3.20 0.29  

ตอนที่ 3 ความสอดคลองระหวางหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษทัง้สามเลมกับคร ู
3.1 หนังสือเรยีนมีประโยชน
ตอวิธีสอนและการทํากิจกรรม
ของทาน 

4.08 0.76 2 4.14 0.69 2 4.25 0.50 2 

3.2 หนังสือเรยีนสอดคลองกบั
สภาพการสอนของทาน    

2.85 0.90 5 3.57 0.79 5 3.00 0.82 4 

3.3 หนังสือเรยีนและคูมือครู
สอดคลองกับความตองการ
บรรลุเปาหมายหลักสูตรของ
ทาน 

2.92 0.86 4 3.57 0.54 4 3.00 0.82 4 

3.4 คูมือครูใหคาํแนะนําที่ดี
และชัดเจนแกทาน 

3.62 1.04 3 3.71 1.11 3 4.50 0.57 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 168

ตารางที่ 13 (ตอ) 

Projects:       
Play & Learn 4 

(n = 13) 

Say Hello 4 
(n = 7) 

Smart Kids 4 
(n = 4) 

 
รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

3.5 คําอธิบายเพิ่มเติมดาน
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
จากหนังสือเรียนหรือคูมือครูมี
ความชัดเจนถกูตอง 

1.85 0.56 7 1.57 0.54 6 3.75 0.50 3 

3.6 ทานคุนเคยกับวัฒนธรรม
ที่สอดแทรกเขามาในบทเรยีน    

4.77 0.44 1 4.43 0.54 1 1.75 0.50 7 

3.7 เนื้อหาทีบ่รรจุลงในหนงัสือ
เรียนเหมาะสมกบัเวลาการสอน 

2.15 1.14 6 2.29 0.95 5 2.00 0.00 6 

รวม 3.18 0.42  3.33 0.38  3.18 0.39  
ตอนที่ 4 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของครู 

4.1 ทานใชหนังสือเรียนในการ
สอนนักเรยีนในหองเรียน 

2.08 0.28 1 2.00 0.00 1 2.00 0.00 1 

4.2 ทานใชหนังสือเรียนเปน
หลัก และมีสื่อการสอนอยาง
อ่ืนรวมดวย 

2.00 0.00 2 2.00 0.00 1 2.00 0.00 1 

4.3 ทานใหนกัเรียนทํา
กิจกรรม/แบบฝกหัดทัง้หมด
จากหนังสือเรียนและหนังสือ
แบบฝกหดั 

1.39 0.51 4 1.43 0.54 3 1.50 0.58 2 

4.4 ทานใชเทปประกอบการ
ฟงในกิจกรรมการฟง 

1.54 0.52 3 1.71 0.48 2 1.50 0.58 2 

รวม 1.75 0.27  1.79 0.23  1.75 0.29  

ตอนที่ 5 ความพอใจของครูที่มตีอหนังสือเรยีนภาษาอังกฤษทีต่นใช 

5.1 หนังสือเรยีนสวยงามและ
ดึงดูดใจ 

4.39 0.51 1 4.57 0.54 1 5.00 0.00 1 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 

Projects:       
Play & Learn 4 

(n = 13) 

Say Hello 4 
(n = 7) 

Smart Kids 4 
(n = 4) 

 
รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

5.2 ภาพประกอบชัดเจนและ
ชวยทานลดการอธิบายได 

4.08 1.04 2 4.29 0.76 2 4.50 0.58 2 

5.3 หนังสือเรยีนชวยลดเวลา
การเตรยีมการสอนของทาน 

3.08 1.26 5 3.85 1.06 3 4.25 0.50 3 

5.4 ทานพอใจกับชุดหนังสือ 
ซ่ึงประกอบดวย หนังสือเรยีน  
คูมือครู  หนงัสอืแบบฝกหัด 
และเทป 

3.54 0.88 4 3.71 0.48 4 3.75 0.50 4 

5.5 ทานพอใจกับผลการเรียน
ของนักเรยีนจากการใช 
หนังสือเรยีนเลมที่ทานใช
ปจจุบัน 

3.69 0.86 3 3.57 0.54 5 3.75 0.50 4 

5.6 ชุดหนังสือนี้ดีมากสําหรับ
ทานและนักเรียน 

3.31 0.86 5 3.43 0.98 6 3.00 0.82 5 

รวม 3.68 0.67  3.91 0.44  4.04 0.08  

  
  จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามเลมกับ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระภาษาตางประเทศ ชวงชั้นที่ 2 มีผลการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 
 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 
กับสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ชวงชั้นที่ 2 นั้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.61  (S.D. = 0.46) พบวาอันดับแรก ไดแก เนื้อหามีเร่ืองราวเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม
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ไทย ( x = 4.23, S.D. = 0.83) อันดับสุดทาย ไดแก เวลาของการสอนที่หลักสูตรกําหนดพอดีกับ
เนื้อหาในหนังสือเรียน เนื้อหาและกิจกรรมมีจํานวนเหมาะสมกับการเรียนการสอนและระดับของ
นักเรียน  ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากันเทากับ 3.23 (S.D. = 0.19)   
 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 กับสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ชวงชั้นที่ 2 นั้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 (S.D. = 
0.35) พบวาอันดับแรก ไดแก เนื้อหามีเร่ืองราวเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ( x = 4.14, 
S.D. = 0.38)อันดับสุดทาย ไดแก หนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ใชเหมาะสมกับการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปจจุบัน ( x = 4.14, S.D.= 0.69)    อันดับสุดทาย  ไดแก   เนื้อหาและกิจกรรมมีจํานวน       
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและระดับของนักเรียน ( x = 3.43, S.D. = 1.13) 
 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  Smart Kids 4 กับสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ชวงชั้นที่ 2 นั้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 (S.D. = 
0.19)  พบวาอันดับแรก ไดแก  คําศัพทและไวยากรณในหนังสือเรียนมีครบตามที่หลักสูตรกําหนด
ไว ( x =3.75, S.D. = 0.50)  อันดับสุดทาย ไดแก เนื้อหาและกิจกรรมมีจํานวนเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและระดับของนักเรียน ( x = 2.50, S.D. = 0.58) 
 ตอนที่ 2 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามเลมกับ
นักเรียน (ในมุมมองของครู) มีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 ในมุมมองของครูนั้นคิดวา ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 
Projects : Play & Learn 4 กับนักเรียนในมุมมองของครูนั้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 (S.D. = 0.46) 
พบวาอันดับแรก ไดแก  ครูคิดวานักเรียนมีความสุขกับการเรียนและทํากิจกรรมตามหนังสือเรียน 
( x =4.39, S.D. = 0.65) อันดับสุดทาย ไดแก โดยภาพรวม หนังสือเรียน หนังสือแบบฝกหัด เทปมี
ระดับความยาก-งายเหมาะสมกับนักเรียน ( x =2.85, S.D. = 1.07) 
 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 กับนักเรียนใน
มุมมองของครูนั้น มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.91 (S.D. = 0.43)  พบวาอันดับแรก ไดแก เนื้อหาเหมาะสม
กับความสนใจ วัย และระดับของนักเรียน ( x =4.57, S.D. = 0.54) อันดับสุดทาย ไดแก กิจกรรม
ในหนังสือชวยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อใชในชีวิตจริงได ( x  = 3.14, 
S.D. = 0.90) 
 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 กับนักเรียนใน
มุมมองของครูนั้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 (S.D. = 0.29)  พบวาอันดับแรก ไดแก เนื้อหาเหมาะสม
กับความสนใจ วัย และระดับของนักเรียน ( x =4.50, S.D. = 0.58) อันดับสุดทาย ไดแก หนังสือ-
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เรียนเหมาะสมกับความแตกตางดานระดับความรูและวัฒนธรรมของนักเรียน  และโดยภาพรวม 
หนังสือเรียน หนังสือแบบฝกหัด เทปมีระดับความยาก-งายเหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้มี
คาเฉลี่ยเทากันเทากับ 2.00 (S.D. = 0.00)   
 ตอนที่ 3 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามเลมกับครู 
มีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 
กับครูมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.18 (S.D. = 0.42)  พบวาอันดับแรก ไดแก    ครูคุนเคยกับวัฒนธรรมที่
สอดแทรกเขามาในบทเรียน  ( x =4.77, S.D. = 0.44) อันดับสุดทาย  ไดแก คําอธิบาย
เพิ่ม เติมดานวัฒนธรรมของเจาของภาษาจากหนังสือเรียนหรือคูมือครูมีความชัดเจนถูกตอง 
( x = 1.85, S.D. = 0.56) 
 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 กับครู มีคาเฉลี่ย
เทากับ  3.33 (S.D. = 0.38)  พบวาอันดับแรก ไดแก  ครูคุนเคยกับวัฒนธรรมที่สอดแทรกเขามาใน
บทเรียน  ( x =4.43, S.D. = 0.54 ) อันดับสุดทาย ไดแก คําอธิบายเพิ่มเติมดานวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาจากหนังสือเรียนหรือคูมือครูมีความชัดเจนถูกตอง ( x = 1.57, S.D. = 0.54) 
 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 กับครูนั้น มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.18 (S.D. = 0.39) พบวาอันดับแรก ไดแก คูมือครูใหคําแนะนําที่ดีและชัดเจนแก
ครู ( x =4.50, S.D. = 0.57) อันดับสุดทาย ไดแก ทาน (ครู) คุนเคยกับวัฒนธรรมที่สอดแทรกเขา
มาในบทเรียน ( x =1.75, S.D. = 0.50) 
 ตอนที่ 4 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของคร ูมีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 เนื่องจากคาระดับคะแนนของตอนที่ 4 นี้แตกตางจากตอนอื่นๆ ในแบบสอบถาม 
เพราะในตอนที่ 4 นี้ ผูวิจัยตองการสอบถามความบอยหรือความถี่ในการใชหนังสือเรียน ดังนั้นคา
ระดับคะแนนจึงเปนลักษณะดังนี้ ทุกวัน = 4   4 คร้ัง/สัปดาห = 3   2-3คร้ัง/สัปดาห = 2   1 คร้ัง/
สัปดาห=1  ไมใชเลย = 0  ดังนั้นเมื่อแปลผลในการอภิปรายผล ผูวิจัยจะนําเสนอเปนความบอย 
มิใชคาระดับความคิดเห็นเชนตอนอื่นๆ  ผลการวิเคราะหขอมูลของตอนที่ 4 มีดังนี้ 
 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 ของครู  มีคาเฉลี่ย
เทากับ1.75 (S.D. = 0.27)  พบวาอันดับแรก ไดแก ครูใชหนังสือเรียนในการสอนนักเรียนใน
หองเรียน ( x =2.08, S.D. = 0.28) อันดับสุดทาย ไดแก ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม/แบบฝกหัด
ทั้งหมดจากหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝกหัด ( x =1.39, S.D. = 0.51)  
 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 ของครู  มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.79 
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(S.D. = 0.23) พบวาอนัดับแรก ไดแก ครูใชหนงัสือเรียนในการสอนนักเรียนในหองเรียน และครูใช
หนงัสือเรียนเปนหลกัและมส่ืีอการสอนอยางอืน่รวมดวย ซึ่งทัง้ 2 ขอนี้มีคาเฉลีย่เทากันเทากับ 
2.00 (S.D. = 0.00)  อันดับสุดทาย ไดแก ครูใหนักเรียนทํากจิกรรม/แบบฝกหัดทั้งหมดจากหนงัสอื
เรียนและหนงัสือแบบฝกหัด ( x =1.43, S.D. = 0.54) 
 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 ของครู มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.75 
(S.D. = 0.29) พบวา อันดับแรก ไดแก ครูใชหนังสือเรียนในการสอนนักเรียนในหองเรียน  และครู
ใชหนังสือ    เรียนเปนหลักและมีส่ือการสอนอยางอื่นรวมดวย  ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากัน
เทากับ 2.00 (S.D.= 0.00)  อันดับสุดทาย ไดแก ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม/แบบฝกหัดทั้งหมดจาก
หนังสือเรียนและหนังสือแบบฝกหัดครูใชเทปประกอบการฟงในกิจกรรมการฟง ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้มี
คาเฉลี่ยเทากันเทากับ 1.50 (S.D. = 0.58) 
 ตอนที่ 5 ความพอใจของครูที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ตนใช  ผลการ
วิเคราะหขอมูล มีดังนี ้
 ความพอใจของครูที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 
ที่ตนใชมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 (S.D.=0.67)  พบวาอันดับแรก ไดแก หนังสือเรียนสวยงามและ
ดึงดูดใจ( x = 4.39, S.D. = 0.51) อันดับสุดทาย ไดแก หนังสือเรียนชวยลดเวลาการเตรียมการ
สอนของครู ( x =3.08, S.D. = 1.26) 
 ความพอใจของครูที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 ที่ตนใช  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91(S.D. = 0.44)  อันดับแรก ไดแก หนังสือเรียนสวยงามและดึงดูดใจ 
( x =4.57, S.D. = 0.54) อันดับสุดทาย ไดแก ชุดหนังสือนี้ดีมากสําหรับทานและนักเรียน 
( x =3.43, S.D. = 0.98) 
 ความพอใจของครูที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 ที่ตนใช  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 (S.D. = 0.08) พบวา อันดับแรก ไดแก หนังสือเรียนสวยงามและดึงดูดใจ
( x = 5.00, S.D.=0.00)  อันดับสุดทาย ไดแก ชุดหนังสือนี้ดีมากสําหรับทานและนักเรียน 
( x =3.00, S.D. = 0.82) 
 
การแสดงความคิดเห็นเพิม่เติมของคร ู  
 จากสวนที่ 2 ของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูซึ่งเปนคําถามปลายเปด  ครูได
แสดงความคิดเห็นหลากหลาย โดยนําเสนอตามรายชื่อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษดังนี้ 
 
หนังสือเรยีนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4   
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 ผูวิจัยขอนําเสนอความคิดเห็นของครู โดยแตละขอ ผูวิจัยนําเสนอดวยการเรียงลําดับ
คําตอบหรือความคิดเห็นจากความถี่มากไปหานอย ดังตอไปนี้ 
 1. ส่ิงที่ครูประทับใจที่สุดในชุดหนงัสือ พรอมทั้งเหตุผล ไดแก 
  1.1 ภาพสีสันสดใสสวยงาม มีทั้งตัวการตูนและภาพคนจริง ชวยใหนักเรียน
เขาใจคําอธิบายการทํากิจกรรมของครูและเหตุการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเร่ืองที่สอนอีกดวย 
 1.2 เพลงภาษาอังกฤษ เพราะเหมาะสมกับวัยของนักเรียน บางเพลงก็ดัดแปลง
มาจากเพลงหรือทํานองเพลงที่นักเรียนคุนเคยอยูแลว อีกทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนไดกลา
แสดงออก และเรียนอยางสนุกสนาน 
 2. ส่ิงที่เปนอุปสรรคตอการใชหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษของครู   ไดแก 
  2.1 เนื้อหายากและมากเกินไป  ไมเหมาะสมกับระดับของนักเรียนชั้นประถม- 
ศึกษาปที่ 4 และเวลาเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  2.2 กิจกรรมมากเกนิไปไมเหมาะสมกับเวลาเรียน 
  2.3 ถาขาดครู นักเรียนจะไมสามารถใชหนงัสือหรือกิจกรรมดวยตนเองได 
  2.4 เปนหนังสือที่ตองพึ่งพาคูมือครูอยางมาถาขาดคูมือครูจะทําใหครูลําบาก
มากและใชหนังสือเรียนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ 
  2.5 ไมเขาใจสญัลักษณทางสัทศาสตร 
 3. ขอเดนของหนงัสือเรียนภาษาองักฤษทีใ่ช ไดแก 
  3.1 มีความเปนไทยสงู เนื้อหาเปนบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
  3.2 เนื้อเร่ืองทีน่ําเสนอเหมาะสมกับวยัและความสนใจของนักเรียน  
 3.3 เนนกิจกรรมที่ใหนักเรียนมีปฏิสัมพนัธกัน 
 4. ขอดอยของหนงัสือเรียนภาษาองักฤษทีใ่ช ไดแก 
 4.1 กิจกรรมมากเกนิไป ทําใหเวลาเรียนไมเพียงพอ 
 4.2 เนื้อหาและกิจกรรมยากเกินไป ไมเหมาะสมกับระดับของนักเรยีน  
 4.3 การลําดับกิจกรรมในแตละบทเรียนไมเปนระเบียบ  บางครั้งก็สรางความ
สับสนใหแกครูและนักเรียนดวย 
 4.4 ตองใชเวลาเพื่อเตรียมการสอนในการทํากจิกรรมมากขึ้น  
 4.5 บทเรียนแตละบทยาวเกนิไป 
 4.6 คําอธิบายการใชไวยากรณหรือโครงสรางทางภาษาไมคอยมี   
 4.7 ปกหนงัสอืหลุดงาย 
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 5. ครูมีการปรับเนื้อหา/กิจกรรมในหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษ  ดังนี ้
 5.1 ลดจํานวนการทํากิจกรรมใหนอยลง  และปรับกิจกรรมใหส้ันลงเพื่อให
เหมาะสมกับนักเรียนและเวลา 
  5.2 ปรับกิจกรรมการสอนจากคูมือครูใหเหมาะสมกับสถานการณการเรียนการ
สอนของตนเอง 
 6. ขอเสนอแนะอื่นๆ   
  6.1 ลดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาเรียน 
  6.2 ลดเนื้อหาลง 
  6.3 ลดเนื้อหาหรือการทํากิจกรรมที่ตองพึ่งพาคูมือครูจนขาดไมไดเพราะบางครั้ง 
เมื่อไมมีคูมือครู  ครูผูสอนจะไมเขาใจถึงวิธกีารทาํกิจกรรมที่หนงัสือเรียนกลาวถงึ 
  6.4 ลดความยาวของบทเรยีนลง  ควรนาํเสนอเปนบทสัน้ๆ  
  6.5 ควรเพิ่มคําอธิบายเรื่องโครงสรางและการใชไวยากรณ 
 
หนังสือเรยีนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 
 ผูวิจัยขอนําเสนอความคิดเห็นของครูเปนรายขอ โดยแตละขอ ผูวิจัยนําเสนอดวยการ
เรียงลําดับคําตอบหรือความคิดเห็นจากความถี่มากไปหานอย ดังตอไปนี้ 
 1.ส่ิงที่ครูประทับใจที่สุดในชุดหนงัสือ พรอมทั้งเหตุผล ไดแก 
 1.1 ภาพ ตัวการตูนนารัก สีสันสดใสสวยงาม  สามารถสอนคําศัพทผานรูปภาพ
ในหนังสือไดเลย  ชวยลดเวลาทําสื่อการสอนบางสวนลง  นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียนเขาใจ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเร่ืองที่สอนอีกดวย 
 1.2  เพลงภาษาอังกฤษ เพราะเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  สงเสริมใหนักเรียน
ไดกลาแสดงออก เชน การทําทาทางประกอบ การออกเสียง เปนตน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถ
เดาเนื้อเร่ืองบางสวนจากเพลงได และนักเรียนเรียนอยางสนุกสนาน 
 2. ส่ิงที่เปนอุปสรรคตอการใชหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษของครู   ไดแก 
 2.1 เนื้อหายากและมากเกินไป ไมเหมาะสมกับระดับของนักเรียนชั้นประถม- 
ศึกษาปที่ 4 และเวลาเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 2.2 ตองใชเวลาในการทาํกิจกรรมมากกวาที่คูมือครูคาดการณไว 
 2.3 เนื้อเร่ืองบางสวนใชสถานที่ในเมืองหลวง  ทําใหบางครั้งนักเรียนนึกภาพ    
ไมออก 
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 3. ขอเดนของหนงัสือเรียนภาษาองักฤษทีใ่ช ไดแก 
 3.1 มีความเปนไทยสงู เนื้อหาเปนบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย  
  3.2 เนื้อเร่ืองทีน่ําเสนอเหมาะสมกับวยัและความสนใจของนักเรียน  
  3.3 รูปแบบการนําเสนอเหมาะสมกับวยัของนักเรียน 
 4. ขอดอยของหนงัสือเรียนภาษาองักฤษทีใ่ช ไดแก 
 4.1 คําอธิบายไวยากรณหรือโครงสรางทางภาษามีนอย และคูมือครูก็แนะนํา
เพิ่มเติมไมเพียงพอ 
 4.2 กิจกรรมยงัมีความหลากหลายนอย 
 4.3 ไมเขาใจสญัลักษณทางสัทศาสตร 
 5. ครูมีการปรับเนื้อหา/กิจกรรมในหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษ ดงันี ้
 5.1 ลดเนื้อหาลงและเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายใหเด็กไดมีประสบการณทาง
ภาษาเพิ่มข้ึน 
  5.2 ปรับกิจกรรมใหส้ันลงเพือ่ใหเหมาะสมกับเวลา 
 5.3 สอนไมไดเรียงลําดับกิจกรรมในแตละบทเรียนตามหนังสือทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ชวงเวลาการสอน เชน ถาสอนตอนบายก็จะเนนที่เพลงและเกม   แตถาเปนชวงเชาก็จะสอนเนือ้หา
ไดมากขึ้น เปนตน 
 6. ขอเสนอแนะอื่นๆ  
 6.1 เพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น 
 6.2 ลดเนื้อหาและกิจกรรมใหเหมาะสมกบัเวลาเรียน 
 6.3 ลดความยาวของบทเรยีนลง  ควรนาํเสนอเปนบทสัน้ๆ  
 6.4 ควรเพิ่มคําอธิบายเรื่องโครงสรางและการใชไวยากรณ 
 6.5 ควรมีวัฒนธรรมของเจาของภาษาสอดแทรกเขามาในบทเรียน และอธิบาย
เพิ่มเติมในคูมือครูอยางชัดเจน 
 
หนังสือเรยีนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 
 ผูวิจัยขอนําเสนอความคิดเห็นของครูเปนรายขอ โดยแตละขอ ผูวิจัยนําเสนอดวยการ
เรียงลําดับคําตอบหรือความคิดเห็นจากความถี่มากไปหานอยดังตอไปนี้ 
 1. ส่ิงที่ครูประทับใจที่สุดในชุดหนงัสือ พรอมทั้งเหตุผล ไดแก 
 1.1 ภาพ   ตัวการตูนนารักมีสีสันสดใสสวยงาม  เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
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สามารถสื่อสารไดดวยภาพ และชวยลดเวลาทาํสื่อการสอนบางสวนลง 
  1.2 เพลงภาษาอังกฤษและการฝกออกเสียง นักเรียนชอบเรียนผานทั้งสองสิ่งนี้ 
โดยเฉพาะการหัดออกเสียงเดี่ยวๆ 
  1.3 การจัดรูปเลม 
  1.4 หนังสือเรียนมีคูมือครู หนังสือแบบฝกหัด และเทปประกอบการฟงพรอม        
 2. ส่ิงที่เปนอุปสรรคตอการใชหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษ ไดแก 
  2.1 เนื้อหา โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทอานยากมาก  ไมเหมาะสมกับระดับของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
  2.2 เนื้อหามากเกนิไป ไมเหมาะสมกับเวลาเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด       
 3. ขอเดนของหนงัสือเรียนภาษาองักฤษทีใ่ช ไดแก 
  3.1 มีวัฒนธรรมของเจาของภาษาเขามาสอดแทรก  ทําใหนักเรียนไดเรียนรู
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 3.2 หวัเรื่องทีน่ําเสนอเหมาะสมกับวยัและความสนใจของนักเรียน  
 3.3 รูปแบบการนําเสนอเหมาะสมกับวยัของนักเรียน  
 3.4 คูมือครูมีการเขียนเสียงอานคําภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  
 4. ขอดอยของหนงัสือเรียนภาษาองักฤษทีใ่ช ไดแก 
 4.1 คําอธิบายไวยากรณหรือโครงสรางทางภาษามีนอย มีเพียงตัวอยางประโยค  
การพูดทําใหครูตองหาเพิ่มเอง เพราะคูมือครูก็แนะนําเพิ่มเติมไมเพียงพอ 
 4.2 บทอานยากมาก นักเรียนไมสามารถอานเองได  เพราะไมเขาใจ  อีกทั้ง     
บทอานที่เปนบทสนทนาก็ยาวเกินไป 
 4.3 บางกิจกรรมหรือเกมกย็ากเกนิไป นักเรียนทาํไมคอยได 
 4.4 บางบทไมมีกิจกรรม เกม ครูตองหาเอง 
 5. ครูมีการปรับเนื้อหา/กิจกรรมในหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษ  ดังนี ้
  5.1 ลดเนื้อหาลงใหเหมาะสมกับนกัเรียน 
   5.2 ปรับกิจกรรมใหส้ันลงเพือ่ใหเหมาะสมกับเวลา 
   5.3 เพิ่มการสอนวิธีการออกเสียงแกนักเรียน นอกเหนือจากในเทปประกอบการ
ฟง แตวิธีการออกเสียงนี้ ครูสอนงายๆ ดวยการเปรียบเทียบกับวิธีการออกเสียงเกี่ยวกับส่ิงใกลตัว 
 6. ขอเสนอแนะอื่นๆ  
 6.1 ลดเนื้อหา และปรับบทอานใหงายขึ้น 
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 6.2 เพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น 
 6.3 ควรเพิ่มคําอธิบายเรื่องโครงสรางและการใชไวยากรณ 
 6.4 ควรเพิ่มกจิกรรมทางเลอืกใหหลากหลายมีจาํนวนมากขึ้น 
 6.5 ในคูมือครูควรแนะนําปญหาทางการเรียนที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับนักเรียนและ
ครู ขณะมีการเรียนการสอนเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ตนใช เพื่อตอบวัตถุประสงคการ
วิจัยขอที่ 2 คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ตนใช  ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ที่ใช
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษสามเลมดังกลาวจํานวน 305 คน  ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากนั้นจึงนําขอมูลมา
วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 สวนขอคิดเห็นเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ของแบบสอบถาม ผูวิจัยนําขอมูลมานับเรียงลําดับ
ตามความถี่จากมากไปนอย  
 ผลการวิ เคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากสวนที่  1 ของแบบสอบถาม           
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ตนใช 
ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 14  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที ่4 ที่ตนใช 
Projects :         

Play & Learn 4 
(n = 192) 

Say Hello 4 
(n = 96) 

Smart Kids 4 
(n = 17) 

 
รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

ตอนที่ 1 ความสอดคลองระหวางหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษทัง้สามเลมกับตัวนักเรยีนเอง 

1.1 นักเรียนเขาใจคําอธิบาย
ในหนังสือเรียน 

3.68 0.91 2 3.75 0.92 2 3.12 0.86 4 

1.2 นักเรียนเขาใจตัวอยาง
ประโยคภาษาองักฤษใน
หนังสือเรยีน 

3.35 1.05 3 3.47 1.04 4 2.77 1.03 5 
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ตารางที่ 14  (ตอ) 
Projects :         

Play & Learn 4 
(n = 192) 

Say Hello 4 
(n = 96) 

Smart Kids 4 
(n = 17) 

 
รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

1.3 เนื้อหาที่เรยีนในชั้นป.4 
เปนเนื้อหาที่นกัเรียนไดเรียน
มาบางแลว เมื่ออยู ป.1- ป.3 

3.14 1.01 5 3.57 1.00 3 4.00 0.61 2 

1.4 นักเรียนอานเนื้อเรื่อง
ภาษาอังกฤษเขาใจ 

2.45 1.13 7 2.35 1.19 7 2.41 0.93 6 

1.5 นักเรียนเขาใจเนื้อเรื่องใน    
เทปประกอบหนังสือเรียน 

2.62 1.18 6 2.60 1.14 6 2.06 0.75 7 

1.6 นักเรียนคิดวาเรื่องที่เรียน
ในหนังสือยาก 

3.27 1.20 4 3.38 3.38 5 3.77 1.03 3 

1.7 นักเรียนไดความรูใหมๆ 
จากหนังสือเรียน 

4.25 0.87 1 4.28 0.77 1 4.58 0.61 1 

รวม 3.26 0.54  3.35 0.54  3.25 0.49  
ตอนที่ 2 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของนักเรยีน 

2.1 นักเรียนใชหนังสือเรยีนใน
การทําการบาน 

2.30 0.77 1 2.42 0.87 2 1.77 1.09 4 

2.2 นักเรียนอานหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อทบทวน
บทเรียน 

2.21 0.99 2 2.58 0.97 1 2.71 1.21 1 

2.3 นักเรียนทําแบบฝกหดัจาก
หนังสือแบบฝกหัด 

2.05 0.99 4 2.37 0.89 3 2.29 0.85 2 

2.4 นักเรียนทองคําศัพทใน
หนังสือเรยีน 

2.13 1.14 3 2.33 1.22 4 2.00 1.41 3 

2.5 เมื่ออยูนอกหองเรียน 
นักเรยีนฟงเทปภาษาอังกฤษ
ตามหนงัสือเรียนดวยตนเอง 

0.04 0.28 5 0.31 0.92 5 0.00 0.00 5 

รวม 1.75 0.59  2.01 0.74  1.76 0.81  
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ตารางที่ 14  (ตอ) 
Projects :         

Play & Learn 4 
(n = 192) 

Say Hello 4 
(n = 96) 

Smart Kids 4 
(n = 17) 

 
รายการ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ
ที่ 

X  S.D. ลําดับ  
ที่ 

ตอนที่ 3 ความพอใจของนกัเรียนที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ใช 

3.1 หนังสือเรยีน มีรูปภาพ
สวยงาม 

4.10 0.99 2 4.13 0.86 2 4.64 0.50 1 

3.2 รูปภาพชวยใหนักเรยีน
เขาใจสิ่งที ่
ครูสอนงายขึ้น 

3.57 1.03 4 3.51 0.89 5 3.71 0.92 4 

3.3 นักเรียนชอบเรียน
ภาษาอังกฤษจากหนงัสือเรียน 

3.58 0.93 3 3.58 0.88 4 3.71 0.92 4 

3.4 นักเรียนสนกุเวลาทาํ
กิจกรรมภาษาองักฤษ  

4.45 0.75 1 4.15 0.78 1 4.00 1.06 2 

3.5 นักเรียนชอบทําแบบฝก
ภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน
และหนงัสือแบบฝกหัด 

3.02 1.14 6 2.60 1.12 6 3.00 1.28 5 

3.6 นักเรียนชอบหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษทีใ่ชในตอนนี้ 

3.54 0.97 5 3.70 0.92 3 3.83 0.80 3 

รวม 3.71 0.63  3.62 0.57  3.82 0.75  

  
 จากตารางที่ 14  แสดงใหเหน็ผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 ตอนที่ 1 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทั้งสามเลมกับตัว
นักเรียนเอง มีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 
กับตัวนักเรียนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 (S.D. = 0.54) พบวาอันดับแรก ไดแก นักเรียนไดความรู
ใหมๆ จากหนังสือเรียน ( x =4.25, S.D. =0.87) อันดับสุดทาย ไดแก นักเรียนอานเนื้อเร่ือง
ภาษาอังกฤษเขาใจ ( x =2.45, S.D. =1.13) 
 ความสอดคลองระหวางหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 กับตัวนักเรียน 
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เอง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 (S.D. = 0.54) พบวาอันดับแรก ไดแก นักเรียนไดความรูใหมๆ จาก
หนังสือเรียน ( x =4.28, S.D.= 0.77) อันดับสุดทาย ไดแก นักเรียนอานเนื้อเร่ืองภาษาอังกฤษ
เขาใจ ( x =2.35, S.D. =1.19) 
 ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 กบัตวันกัเรยีน
เอง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 (S.D. = 0.49) อันดับแรก ไดแก นักเรียนไดความรูใหมๆ จากหนังสือ
เรียน ( x =4.58, S.D.= 0.61) อันดับสุดทาย ไดแก นักเรียนอานเนื้อเร่ืองภาษาอังกฤษเขาใจ ( x = 
2.41, S.D. = 0.93) 
 ตอนที่ 2 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  

 ตอนที่ 2 ของแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนนี้ มีการสอบถามความบอยหรือ
ความถี่ในการใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นชองระดับคะแนนจึงเหมือนกับตอนที่ 4 ของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูมีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4 ของนักเรียน มี
คาเฉลี่ย เทากับ 1.75 (S.D. = 0.59) พบวาอันดับแรก ไดแก นักเรียนใชหนังสือเรียนในการทํา
การบาน  ( x = 2.30, S.D.= 0.77) อันดับสุดทาย ไดแก เมื่ออยูนอกหองเรียน นักเรียนฟงเทป
ภาษาอังกฤษตามหนังสือเรียนดวยตนเอง ( x =0.04, S.D. = 0.28)  
 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 ของนักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.01       (S.D.= 0.74)  พบวา อันดับแรก ไดแก นักเรียนอานหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
ทบทวนบทเรียน  ( x = 2.58, S.D.= 0.97) อันดับสุดทาย ไดแก เมื่ออยูนอกหองเรียน นักเรียนฟง
เทปภาษาอังกฤษตามหนังสือเรียนดวยตนเอง ( x =0.31, S.D. = 0.92)  
 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4ของนักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
1.76 (S.D.=0.81) พบวาอันดับแรก ไดแก นักเรียนอานหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อทบทวน
บทเรียน  ( x =2.71, S.D.= 1.21) อันดับสุดทาย ไดแก เมื่ออยูนอกหองเรียน นักเรียนฟงเทป 
ภาษาอังกฤษตามหนังสือเรียนดวยตนเอง ( x =0.00, S.D. = 0.00)  
 ตอนที่ 3 ความพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ตนใช    
ผลการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 
 ความพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Projects : Play & 
Learn 4 ที่ใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 (S.D. = 0.63) พบวาอันดับแรก ไดแก นักเรียนสนุกเวลาทํา
กิจกรรมภาษาอังกฤษ ( x = 4.45, S.D.= 0.75) อันดับสุดทาย ไดแก นักเรียนชอบทําแบบฝก
ภาษาอังกฤษในหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝกหัด ( x = 3.02, S.D.= 1.14) 
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  ความพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 ที่ใช มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.62 (S.D.=0.57) พบวาอันดับแรก  ไดแก นักเรียนสนุกเวลาทํากิจกรรม
ภาษาอังกฤษ ( x =4.15, S.D.= 0.78) อันดับสุดทาย ไดแก นักเรียนชอบทําแบบฝกภาษาอังกฤษ
ในหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝกหัด ( x = 2.60, S.D.= 1.12) 
  ความพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smart Kids 4 ที่ใช มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 (S.D. = 0.75) พบวาอันดับแรก ไดแก หนังสือเรียนมีรูปภาพสวยงาม 
( x =4.64, S.D.= 0.50)  อันดับสุดทาย ไดแก นักเรียนชอบทําแบบฝกภาษาอังกฤษในหนังสือ
เรียนและหนังสือแบบฝกหัด ( x = 3.02, S.D.= 1.18) 
 
การแสดงความคิดเห็นเพิม่เติมของนักเรียน 
 จากสวนที่ 2 ในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ซึ่งเปนคําถามปลายเปด 
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นหลากหลาย โดยนําเสนอตามรายชื่อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษดังนี้ 
 
หนังสือเรยีนภาษาอังกฤษ Projects : Play & Learn 4   
 ผูวิจัยขอนําเสนอความคิดเห็นของนักเรียนเปนรายขอ โดยแตละขอ ผูวิจัยนําเสนอ
ดวยการเรียงลําดับคําตอบหรือความคิดเห็นจากความถี่มากไปหานอย ดังตอไปนี้ 
 1. ส่ิงที่นกัเรียนชอบมากที่สุดในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเลมนี้ ไดแก 
  1.1 เพลงภาษาอังกฤษ 
        1.2 ตัวการตูนนารักสีสันสวยงาม และมีภาพที่เปนคนจริง        
        1.3 คําศัพทใหมๆ  
        1.4 บทอาน 
        1.5 แบบฝกหดั  
 2. ส่ิงที่นกัเรียนไมชอบมากที่สุดในหนงัสอืเรียนภาษาองักฤษเลมนี ้  ไดแก 
  2.1 บทอาน  

 2.2 แบบฝกหดั 
        2.3 ศัพทที่ยาก 
  2.4 รูปประโยคที่ยาก 
  2.5 เนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนไมคอยเรียงลําดับ ดูไมคอยเขาใจ 
  2.6 ตัวหนงัสือที่บางครั้งก็เลก็ ทาํใหอานยาก 
 3. กิจกรรมที่นกัเรียนชอบที่สุด พรอมทัง้เหตุผล ไดแก 
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  3.1 การรองเพลง เพราะสนุก เพลิดเพลิน เพลงไพเราะ  และไดเตนทําทาทาง
ประกอบฟงดวย 
  3.2 เลนเกม เพราะสนุก ไดความรูและไดเลนกับเพื่อน 
 3.3 การฝกสนทนาและการถาม-ตอบเปนกลุม เพราะไดฝกพูด  แลกเปลี่ยนกับ
เพื่อน 
 3.4 การทําแบบฝกหัด เพราะไดใชความคดิ 
 3.5 การอานบทอานภาษาองักฤษ เพราะไดความรู   
  3.6 การวาดรปูและประดิษฐส่ิงของตางๆ  เพราะไดใชความคิดสรางสรรค 
 4. กิจกรรมที่นกัเรียนไมชอบที่สุด พรอมทั้งเหตุผล ไดแก 
  4.1 การอานบทอานภาษาอังกฤษ เพราะยาก อานไมคอยได  ไมคอยเขาใจ
คําศัพท บางบทก็เนื้อเร่ืองยาว  
  4.2 การทําแบบฝกเพราะยาก นาเบื่อและทําไมได 
 4.3  การหาคําศัพทที่แตกตางจากพวก พรอมทั้งใหเหตผุล 
 4.4 การฟงบทสนทนาจากเทปประกอบการฟง  เพราะฟงไมคอยเขาใจ อีกทั้งยัง
อานบทสนทนาตามหนังสือเรียนไมไดอีกดวย 
 4.5 การพูด เพราะพูดไมคอยได และการตอบคําถาม เพราะไมมั่นใจวาจะตอบ
ถูกหรือไม 
  4.6 การเขียนเพราะมีใหเขียนมากและนกัเรียนเขียนไมคอยได 
  4.7 การประดษิฐของตางๆ เพราะไมชอบทาํ นาเบื่อ  
 5. ส่ิงอ่ืนๆ ที่นักเรียนอยากกลาวถึง ไดแก อยากใหลดแบบฝกหัดลง โดยเฉพาะการ
เขียนและวิเคราะหคําศัพท  อยากใหบทอานงายขึ้น และประดิษฐของนอยลง 
 
หนังสือเรยีนภาษาอังกฤษ Say Hello 4 
 ผูวิจัยขอนําเสนอความคิดเห็นของนักเรียนเปนรายขอ โดยแตละขอ ผูวิจัยนําเสนอ
ดวยการเรียงลําดับคําตอบหรือความคิดเห็นจากความถี่มากไปหานอย ดังตอไปนี้ 
 1. ส่ิงที่นกัเรียนชอบมากที่สุดในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเลมนี้ ไดแก 
  1.1 เพลงภาษาอังกฤษ  
  1.2 ภาพและตัวการตูนนารักสีสันสวยงาม 
  1.3 คําศัพทใหมๆ  
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  1.4 ประโยค เพราะจะไดนําไปพูดและเขียนได 
  1.5 แบบฝกหดั เพราะเปนการฝกทกัษะทางภาษาอังกฤษ 
  1.6 บทอาน  
 2. ส่ิงนักเรียนไมชอบมากทีสุ่ดในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเลมนี ้ ไดแก 
  2.1 บทอาน 
  2.2 แบบฝกหดั 
  2.3 คําศัพททีย่าก 
  2.4 หนาคําศพัทที่ไมมีรูปภาพ 
  2.5 เพลงภาษาอังกฤษ 
 3. กิจกรรมที่นกัเรียนชอบที่สุด พรอมทัง้เหตุผล ไดแก 
  3.1 เลนเกม เชน เกมจับคูฝกถาม-ตอบ ทายคํา แขงขันตอคําศัพท เพราะสนุก       
ไดความรูและไดเลนกับเพื่อน 
  3.2 การรองเพลงพรอมทําทาทางประกอบ เพราะสนุก เพลงประกอบไพเราะ ฟง
แลวเพลิดเพลิน  เขาใจเนื้อหาไดจากภาพประกอบ 
 3.3 การเรียนรูคําศัพทใหมๆ เพราะไดความรูใหมๆ  และสามารถนําไปเลนเกม
ตอคําศัพท 
 3.4 การฝกพูดบทสนทนาและการถาม-ตอบเพราะใหนกัเรียนไดแสดงออก  
 3.5 การฝกใชประโยคตางๆ เพราะจะทาํใหนกัเรียนพูดและเขียนได 
  3.6 การทําแบบฝกเพราะเปนการฝกทกัษะทางภาษาอังกฤษ  
  3.7 การอานภาษาอังกฤษ เพราะไดความรูใหมๆ ไดใชคําศัพท  และจะทําให
นักเรียนอานหนังสือได 
  3.8 การประดษิฐของเลนตางๆ เพราะสนุก เพลิดเพลิน 
 4. กิจกรรมที่นกัเรียนไมชอบที่สุด พรอมทั้งเหตุผล ไดแก 
 4.1 การอานบทอานภาษาอังกฤษ เพราะยาก อานไมคอยได ไมคอยเขาใจ และ  
บางประโยคก็ยาว 
  4.2 การทําแบบฝกเพราะยาก นาเบื่อและทําไมได 
  4.3 การฟงบทสนทนาจากเทปประกอบการฟง  เพราะฟงไมคอยเขาใจ อีกทั้งยัง
อานบทสนทนาตามหนังสือเรียนไมไดอีกดวย 
  4.4 การพูด เพราะพูดไมคอยได  และการตอบคําถาม  เพราะไมมั่นใจวาจะ   
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ตอบถูก 
  4.5 การหาความหมายของศัพท 
  4.6  การประดิษฐของตางๆ เชน กรอบรูป เพราะไมชอบทํา นาเบื่อ 
  4.7 การเลานทิาน เพราะกลัวเลาผิด 
  4.8 การรองเพลงและเกม เพราะเสียงดัง และเขาใจเนื้อหาไดยาก 
 5. ส่ิงอื่นๆ ที่นกัเรียนอยากเอยถึง ไดแก อยากใหลดแบบฝกหัดลง และบทอานงายขึ้น 
 
หนังสือเรยีนภาษาอังกฤษ Smart Kids 
 1. ส่ิงที่นกัเรียนชอบมากที่สุดในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเลมนี้ ไดแก 
  1.1 ภาพและตัวการตูนนารักสีสันสวยงาม โดยเฉพาะแมวที่ชื่อจิงเจอร (Ginger) 
แซม (Sam) 
  1.2 เพลงภาษาอังกฤษ  
  1.3 คําศัพทใหมๆ  
  1.4 บทอาน 
  1.5 แบบฝกหดั 
  1.6 เนื้อหามากมายและหลากหลาย   บทเรียนสนุก เชน บทที่ 1 Hello, my 
friends. 
 2. ส่ิงนักเรียนไมชอบมากทีสุ่ดในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเลมนี ้  ไดแก 
  2.1 บทอาน  
  2.2 แบบฝกหดั 
  2.3 ศัพทที่ยาก 
  2.4 รูปประโยคที่ยาก 
  2.5 บทเรียนบางบทก็ไมสนกุ เชน บทที ่2 His name’s Mark. 
 3. กิจกรรมที่นกัเรียนชอบที่สุด พรอมทัง้เหตุผล ไดแก 
 3.1 การรองเพลง เพราะสนุก เพลิดเพลิน ไดเตนหรือทาํทาทางประกอบฟง  
 3.2 เลนเกม เพราะสนุก ผอนคลาย ไดความรูและไดเลนกับเพื่อน 
 3.3 การฝกสนทนาและการถาม-ตอบ เพราะไดฝกพูด แลกเปลี่ยนกับเพือ่น 
 3.4 การแตงประโยค เพราะไดแตงเรื่องและฝกเขียน        
 3.5 การทําแบบฝกหัด เพราะไดใชความคดิ 
  3.6 การอานบทอานภาษาองักฤษ เพราะไดความรู  เนื้อหาสนุก 
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  3.7 การวาดรปู เพราะไดใชความคิดสรางสรรค 
 4. กิจกรรมที่นกัเรียนไมชอบที่สุด พรอมทั้งเหตุผล ไดแก 
 4.1 การอานบทอานภาษาอังกฤษ เพราะยาก อานไมคอยได และไมคอยเขาใจ
คําศัพท  
 4.2 อานและออกเสียงคําศัพทตามเทปประกอบ  เพราะนาเบื่อ  ฝกซ้ําไปซ้ํามา 
และไมมีรูปภาพประกอบ 
  4.3 การทําแบบฝกเพราะยาก นาเบื่อและทําไมได 
  4.4 การฟงบทสนทนาจากเทปประกอบการฟง  เพราะฟงไมคอยเขาใจ อีกทั้งยัง
อานบทสนทนาตามหนังสือเรียนไมไดอีกดวย 
  4.5 การพูด เพราะพูดไมคอยได และการตอบคําถาม  เพราะไมมั่นใจวาจะตอบ
ถูกหรือไม 
  4.6 การเขียนเพราะนักเรียนเขียนไมคอยไดและมักเขียนผดิบอยครั้ง 
  4.7 การประดษิฐของตางๆ เพราะไมชอบทาํ นาเบื่อ  
 5. ส่ิงอื่นๆ ที่นักเรียนอยากเอยถึง ไดแก อยากใหลดแบบฝกหัดลง บทอานงายขึ้น  
และไมชอบการฝกออกเสียงคําศัพททีละคํา  
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ขอมูลรายชื่อหนงัสือเรียนภาษาองักฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ทีโ่รงเรียนระดับประถมศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 เลือกใช 
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ขอมูลรายชื่อหนังสือเรยีนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4 ที่โรงเรยีนระดับ     
ประถมศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษา สพุรรณบรุี เขต 1 เลือกใช 

 
 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 มีจํานวนทั้งหมด        
131  โรงเรียน ผูวิจัยสุมอยางงายเพื่อสอบถามขอมูลรายชื่อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่โรงเรียนเลือกใช จํานวน 65 โรงเรียน และไดรับขอมูลตอบกลับมา จํานวน 49 
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 75.38   และโรงเรียนที่ไมไดตอบกลับ จํานวน 16 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 
24.62 
 โรงเรียนทั้ง 49 โรงเรียนที่ใหขอมูลรายชื่อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่โรงเรียนเลือกใช มีดังตอไปนี้ 
 โรงเรียนที่เลือกใชหนังสือเรียน Projects : Play & Learn 4 ขององคการคาของ   
คุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก 

1. โรงเรียนสพุรรณภูมิ 
2. โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลย 
3. โรงเรียนวัดไผขวาง 
4. โรงเรียนวัดดอนกลาง 
5. โรงเรียนวัดวัดดอนตาล 
6. โรงเรียนวัดหนอสุวรรณ 
7. โรงเรียนวัดบานรางกะทุม 
8. โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 
9. โรงเรียนวัดวัดกุฎีทอง 
10. โรงเรียนวัดวงัพระนอน 
11. โรงเรียนวัดพนัตําลึง 
12. โรงเรียนวัดพหิารแดง 
13. โรงเรียนวัดวรจันทร 
14. โรงเรียนบานทาเสด็จ 
15. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 
16. โรงเรียนบานหนองบอน 
17. โรงเรียนบานหนองปรือ 
18. โรงเรียนวัดไผลูกนก 
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19. โรงเรียนวัดไผลูกแปลก 
20. โรงเรียนบานบางกุง 
21. โรงเรียนวัดมเหยงคณ 
22.  โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
 

 โรงเรียนที่เลือกใชหนังสือเรียน Say Hello 4  ของบริษัท สํานักพิมพแม็คจํากัด 
ไดแก 

1. โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
2. โรงเรียนบานทุงประทุน 
3. โรงเรียนวัดแกว 
4. โรงเรียนวัดหวัไผ 
5. โรงเรียนวัดโพธิ์คอย 
6. โรงเรียนบานดอนโพ 
7. โรงเรียนวัดสกลุปกษ ี
8. โรงเรียนวัดสระประทุม 
9. โรงเรียนวัดจําป 
10.  โรงเรียนวดัไผเกาะโพธิ์งาม 
11. โรงเรียนวดัโคกโคเฒา 
 

 โรงเรียนที่เลือกใชหนังสือเรียน Smart Kids 4 ของบริษัท อักษรเจริญทัศน อจท.
จํากัด ไดแก 

1. โรงเรียนวัดวงักุม 
2. โรงเรียนวัดลาดตาล 
3. โรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎรบูรณะ 
4. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 4 
5. โรงเรียนวัดคันทด 
6. โรงเรียนบานกโิลแปด 
7.   โรงเรียนวดัพราว 

 โรงเรียนที่เลือกใชหนังสือเรียน   Bingo! 4  ของบริษัท สาํนักพิมพวัฒนาพานิช 
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จํากัด ไดแก 
1. โรงเรียนวัดศรีสะเกษ 
2. โรงเรียนวัดบานโพธิ์ตะวนัตก 
3. โรงเรียนวัดบานโพธิ์ตะวนัออก 
4. โรงเรียนวัดพระธาต ุ
5. โรงเรียนวัดสามทอง 

 
 โรงเรียนที่เลือกใชหนังสือเรียน AHA! 4  ของบริษัท อักษรเจริญทัศน อจท.จํากัด 
ไดแก 

1. โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาธรรม 
2. โรงเรียนวัดอูยา 
3. โรงเรียนวัดเสาธง 
4. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 

 หลังจากกาสํารวจความนิยมในการเลือกใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยนําขอมูลเหลานั้นมาคิดหาคารอยละ ดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15 คารอยละของการเลือกใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 
รายชื่อหนงัสอืเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น      

ประถมศึกษาปที่ 4 
จํานวนที่โรงเรียนเลือกใช 

(รอยละ) 
     Projects : Play & Learn 4 44.90 
     Say Hello 4   22.45 
     Smart Kids 4 14.29 
     Bingo ! 4   10.20 
     AHA! 4   8.16 
     อ่ืนๆ ไดแก 
     - High Five 4     
     - Whoopee ! English 4        
     - Superkids 4 

     0 

รวม 100 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ขอมูลรายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางและสัดสวนจาํนวนกลุมตัวอยางนักเรียน 
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ขอมูลรายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตวัอยางและสัดสวนจํานวนกลุมตัวอยางนกัเรียน 
 

ตารางที่ 16  โรงเรียนและกลุมตัวอยางที่เลือกใชหนังสือเรียน Projects : Play & Learn 4  
โรงเรียน จํานวนนักเรยีนทั้งหมด จํานวนกลุมตัวอยาง 

1. โรงเรียนสพุรรณภูมิ 
2. โรงเรียนอนบุาลวัดปาเลไลย 
3. โรงเรียนวัดไผขวาง 
4. โรงเรียนวัดดอนกลาง 
5. โรงเรียนวัดวัดดอนตาล 
6. โรงเรียนวัดหนอสุวรรณ 
7. โรงเรียนวัดบานรางกะทุม 
8. โรงเรียนวัดวัดกุฎีทอง 
9. โรงเรียนวัดวังพระนอน 
10. โรงเรียนวดัพิหารแดง 
11. โรงเรียนวดัวรจันทร 
12. โรงเรียนวดัมเหยงคณ 
13.โรงเรียนวดัสวางอารมณ 

450 
135 
17 
8 
8 
19 
22 
6 
13 
21 
44 
14 
11 

112 
34 
4 
2 
2 
5 
6 
2 
3 
5 

11 
3 
3 

รวม 768 192 
 
ตารางที่ 17  โรงเรียนและกลุมตัวอยางทีเ่ลือกใชหนงัสือเรียน Say Hello4  

โรงเรียน จํานวนนักเรยีนทั้งหมด จํานวนกลุมตัวอยาง 
1.โรงเรียนอนบุาลสุพรรณบรีุ 
2.โรงเรียนวัดแกว 
3.โรงเรียนวัดโพธิ์คอย 
4.โรงเรียนบานดอนโพ 
5.โรงเรียนวัดสกุลปกษ ี
6.โรงเรียนวัดไผเกาะโพธิง์าม 
7.โรงเรียนวัดโคกโคเฒา 

291 
9 
12 
15 
13 
14 
31 

73 
2 
3 
4 
3 
3 
8 

รวม 385 96 
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ตารางที่ 18  โรงเรียนและกลุมตัวอยางทีเ่ลือกใชหนงัสือเรียน Smart Kids  
โรงเรียน จํานวนนักเรยีนทั้งหมด จํานวนกลุมตัวอยาง 

1.โรงเรียนวัดลาดตาล 
2.โรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎรบูรณะ 
3.โรงเรียนบรรหารแจมใส.   
4.โรงเรียนวัดพราว 

16 
14 
23 
12 

4 
4 
6 
3 

.  รวม 65 17 
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เกณฑวิเคราะหหนังสือเรยีนภาษาอังกฤษของคันนิง่สเวริธ 
  
 เกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของคันนิ่งสเวิรธ  (Cunningsworth 1995 
:3-118) เนนการวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษตามแนวทางการสอนเพื่อการสื่อสาร และเนน
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  ซึ่งมีเกณฑ          
การวิเคราะหดังนี้ 
 Quick-reference checklist for evaluation and selection (Cunningsworth 1995 : 
3-4) 

1. Aims and approaches 
 1.1 Do the aims of the coursebook correspond closely with the aims of 
the teaching programme and with the needs of the learners? 
 1.2 Is the coursebook suited to the learning/ teaching situation? 
 1.3 How comprehensive is the coursebook?  Does it cover most or all of 
what is needed? Is it a good resource for students and teacher? 
 1.4 Is the coursebook flexible? Does it allow different teaching and 
learning styles? 

2. Design and organization 
 2.1 What components make up the total course package (eg. students’ 
books, teachers’ books, workbooks, cassettes, etc.) 
 2.2 How is the content organized (eg.according to structures, functions, 
functions, topics, skills, etc)? Is the organization right for learns and teachers? 
 2.3 How is the content sequenced  (eg. on the basis of complexity, 
‘learnability’, usefulness, etc.?) 
 2.4 Is the grading and progression suitable for the learners?  Does it 
allow them to complete the work needed to meet any external syllabus requirements? 
 2.5 Is there adequate recycling and revision? 
 2.6 Are there reference sections for grammar, etc.?  Is some of the 
material suitable for individual study? 
 2.7 Is it easy to find your way around the coursebook?  Is the layout 
clear? 
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 3. Language content 
 3.1 Does the cousebook cover the main grammar items of appropriate 
to each level, taking learns’ needs into account? 
 3.2 Is material for vocabulary teaching adequate in terms of quantity 
and range of vocabulary, emphasis placed on vocabulary development, strategies for 
individual learning? 
 3.3 Does the coursebook include material for pronunciation work?  If so 
what is covered : individual sounds, word stress, sentence stress, intonation? 
 3.4 Does the cursebook deal with the structuring and conventions of 
language use above sentence level, eg. how to take part in conversations, how to 
structure a piece of extended writing, how to identify the main points in a reading 
passage? (More relevant at intermediate and advanced levels.) 
 3.5 Are style and appropriacy dealt with?  If so, is language style 
matched to social situation?  
 4. Skills 
 4.1 Are all four skills adequately covered, bearing in mind your course 
aims and syllabus requirements? 
 4.2 Is there material for integrated skills work? 
 4.3 Are reading passages and associated actives suitable for your 
students’ level, interests, etc.?  Is there sufficient reading material? 
 4.4 Is listening material well recorded well recorded, as authentic as 
possible, accompanied by background information, questions and activities which help 
comprehension? 
 4.5 Is material for spoken English (dialogues, roleplays, etc) well 
designed to equip learners for real-life interactions? 
 4.6 Are writing actives suitable in terms of amount of guidance/ control, 
degree of accuracy, organization of long pieces of writing (eg. paragraphing) and use of 
appropriate styles? 
 5. Topic 
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 5.1 Is there sufficient material of genuine interest to learners? 
 5.2 Is there enough variety and range of topic? 
 5.3 Will the topics help expand students’ awareness and enrich their 
experience? 
 5.4 Are the topics sophisticated enough in content, yet within the 
learners’ language level? 
 5.5 Will your students be able to relate to the social and cultural 
contexts presented in the coursebook ? 
 5.6 Are women portrayed and represented equally with men? 
 5.7 Are  other  groups  represented,  with  reference  to  ethnic  origin, 
occupation, disability, etc? 
 6. Methodology 
 6.1 What approach/ approaches to language learning are taken by the 
coursbook?  Is this appropriate to the learning/ teaching situation? 
 6.2 What level of active learner involvement can be expected? Does this 
match your students’ learning styles and expectations? 
 6.3 What techniques are used for presenting/ practicing new language 
items? Are they suitable for your learners? 
 6.4 How are the different skill taught? 
 6.5 How are communicative abilities developed? 
 6.6 Does the material include any advice/ help to student on study skills 
and learning strategies? 
 6.7 Are students expected to take a degree of responsibility for their 
own learning (eg. by setting their own individual learning targets)? 
 7. Teachers’ books 
 7.1 Is there adequate guidance for the teachers who will be using the 
coursebook and its supporting materials? 
 7.2 Are the teachers’ books comprehensive and supportive? 
 7.3 Do they adequately cover teaching techniques, language items  
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such as grammar rules and culture-specific information? 
 7.4 Do the writers set out and justify the basic premises and principles 
underlying the material? 
 7.5 Are keys to exercises giver? 
 8. Practical considerations 
 8.1 What does the whole package cost? Dose this represent good value 
for money? 
 8.2 Are the books strong and long-lasting? Are there attractive in 
appearance? 
 8.3 Are they easy to obtain? Can further supplies be obtained at short 
notice? 
 8.4 Do any parts of the package require particular equipment, such as a 
language laboratory, listening center or video player? If so, do you have the equipment 
available for use and is it reliable? 
 Checklist for the make-up of courses (Cunningsworth 1995 : 28) 
 1. What are the components which are make up the total course package? 
  - student’s book 
  - teacher’s book 
  - workbook or activity book 
  - tests 
  - additional reading material 
  - additional listening material 
  - cassettes for listening 
  - cassettes for pronunciation 
  - video 
  - CALL materials 
  - other components 
 2. How well do the different parts relate to the whole? Is there an overall guide 
to using the package? Is there cross-referencing between the different parts? 
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 3. Which parts are essential and which are optional?  
 Checklist for the organization of coursebooks (Cunningsworth 1995 : 30) 
 1. How is continuity maintained in the materials? 
 2. What techniques are used for recycling and reinforcement of learning? 
 3. How is earlier learning developed or refined in later sections of the 
material? 
 4. What route is the learner expected to take through the material? Is there 
one predetermined route, or are alternatives/ optional routes given? 
 5. Are there reference sections? If so, are there pointers to them in the main 
text? Are they well integrated? 
 6. Is there and index of language items? 
 7. Is there a list of new vocabulary? If so, dose it show where each word is fist 
introduced? 
 8. Is the material suitable for use in a self-study mode? Does it have a key to 
exercises? 
 9. If it is a new course, are all components published and available? If it is not  
yet complete, will the next levels be ready when you need them? 
 Checklist for grammar items (Cunningsworth 1995 : 34) 
 1. What grammar items are included? Do they correspond to students’ 
language needs? 
 2. Are they presented in small enough units for easy learning? 
 3. Is there an emphasis on language form? 
 4. Is there an emphasis on language use(meaning)? 
 5. How balanced is the treatment of form and use? 
 6. Are newly introduced items related to and contrasted with item already 
familiar to the learners? 
 7. Where one grammatical form has more than one meaning (eg. the present 
continuous), are all relevant meanings taught (not necessarily together)? 
 Checklist for vocabulary (Cunningsworth 1995 : 41) 
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 1. Is vocabulary-learning material include in its own right? It so, how  
prominent is it? Is it central to the course or peripheral? 
 2. How much vocabulary is taught? 
 3. Is there any principled basis for selection of vocabulary? 
 4. Is there any distinction between active and passive vocabulary, or 
classroom vocabulary? 
 5. Are learners sensitized to the structure of the lexicon through vocabulary-
learning exercises based on: 
 5.1 semantic relationships 
 5.2 formal relationships 
 5.3 collocations 
 5.4 situation-base word groups? 
 6. Does the material enables student to expand their own vocabularies 
independently by helping them to develop their own learning strategies? 
 Checklist of phonology (Cunningsworth 1995 : 43) 

1. How thoroughly and systematically are each of the following aspects of the 
phonological system covered : 
 - articulation of individual sounds 
 - words in contact (eg. assimilation) 
 - word stress 
 - weak forms 
 - sentence stress 
 - intonation? 

2. Where phonology is taught selectively, is the emotion on area of pronunciation 
that are important to meet learners’ needs and help avoid misunderstanding? 

3. Is the pronunciation work built on to other types of work, such as listening, 
dialogue practice, etc. or does it stand separately? 

4. How much terminology used? Is it comprehensible to the learners? 
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5. Is phonemic alphabet used?  If so, are students given any training in 
learning it? 

6. Does the material use a diagrammatic system to show stress and 
intonation? 

7. Are there cassette for pronunciation practice?  If so, do they provide good 
models for learners? 
 Checklist of discourse  (Cunningsworth 1995 : 50) 

1. Does the coursebook deal with any aspect of discourse? 
 2. If so, which aspects are covered : 
  - conjunctives 
  - other features of cohesion (reference pronouns, substitutions, etc.) 
  - paragraphing and organization of written discourse 
  - structure and conventions of spoken language? 
 3. Do the examples of spoken and written discourse presented by the 
material provide good models for the learners? 
 4. Is the treatment of discourse sustained and progressive throughout the 
course , or does it consist of limited or isolated elements? 
 Checklist of grading (Cunningsworth 1995 : 61) 
 1. Is there any evident basis for the sequencing of the content? 
 2. If so, is it structural? Is the sequencing based on complexity, learnability, 
usefulness, etc.? 
 3. Is there any other basis for sequencing  –  eg.  functional organization, 
situational organization, organization according to topic? 
 4. If several influences come to play on the sequencing, how well are they 
balanced? 
 5. Are new language items adequately content recycled? 
 6. Is the staging of the language content 
 - shallow 
 - average 
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 - steep? 
 7. Are the staging and sequencing suitable for the learners? 
 8. Is the progression of the course 
 - linear 
 - cyclical? 
 Checklist of skills  (Cunningsworth 1995 : 67) 
 1. Is practice in all four skills include? 
 2. If so, is it balanced? 
 3. If not, which skills are omitted, and why? 
 4. Does the skills work progress in terms of complexity and difficulty, in line 
with the grammatical and lexical progression of the course? How well is this achieved? 
 5. Do the presentation and practice actives include the integration of skill in 
realistic contexts? All four skills do not necessarily have to figure in every sequence of 
actives for it to be valid 
 6. Does the coursebook use authentic material at an appropriate level (eg. 
pre-intermediate, intermediate, advanced)? 
 7. If semi-authentic material is used, is it representative of authentic  
discourse? 
 8. If non-authentic material used, is it nevertheless a good model for learners 
to follow? 
 Checklist for listening (Cunningsworth 1995 : 68) 
 1. What kind of listening material is contained in the course? 
  1.1 Does listening form part of dialogue/ conversation work? 
  1.2 Are there specific listening passages? 
 2. If there are specific listening passage, what kind of activities are base on 
them-comprehension question, extracting specific information, etc? 
 3. Is the listening material set in a meaningful context? 
 4. Are there pre-listening tasks, questions, etc? 
 5. What is the recorded material on audio-cassette like is terms of:  
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  - sound quality 
 - speed of delivery 
 - accent 
 - authenticity? 

6. Is there any video material for listening? 
7. If so, is good use made of the visual medium to provide a meaningful 

context and show facial expression, gesture, etc? 
 Checklist for speaking (Cunningsworth 1995 : 70) 
 1. How much emphasis is there on spoken English in the coursebook? 
 2. What kind of material for speaking is contained in the course? This may 
include: 
  - oral presentation and practice of language items 
  - dialogues 
  - communication actives (information gap) 
 3. Are there any specific strategies for conversation or other spoken 
activities, eg. debating giving talks? 
 4. Is any practice material included to help learners to cope with  
unpredictability in spoken discourse? 
 Checklist for reading (Cunningsworth 1995 : 80) 
 1. Is the reading text used for introducing new language items (grammar and 
vocabulary consolidating language work, etc.? 
 2. Is there a focus on the development of reading skills and strategies? 
 3. Is the reading material linked to other skill work? 
 4. Is there emphasis on reading for pleasure and for intellectual satisfaction? 
 5. How many reading texts are there, and how frequently do they occur? 
 6. How early on in the course (at elementary level) do reading texts start to 
appear? 
 7. How long are the texts? Do they encourage intensive/extensive reading? 
 8. How authentic are the texts? 
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 9. Is the subject matter appropriate (interesting, challenging, topical, varied,  
culturally acceptable, unlikely to date)? 
 10. What text types (genres) are used? Are they appropriate? 
 11. Are the texts complete or gapped? 
 12. Does the material help comprehension by, for example? 
  - setting the scene 
  - providing background information 
  - giving pre-reading questions? 
 13. What kind of comprehension questions are asked : 
  - literal (surface) questions 
  - discourse-processing questions 
  - inference questions? 
 14. To what extent does the material involve the learner’s knowledge system 
(knowledge of the world)? 
 Checklist for writing (Cunningsworth 1995 : 84) 
 1. How does the material handle 
  - controlled writing 
  - guided writing 
  - free or semi-free writing? 
 2. Is there appropriate progression and variety of task? 
 3. Are the conventions of different sorts of writing taught? If so, which ones, 
and how are they presented? 
 4. Is paragraphing taught adequately? 
 5. Is there emphasis on the style of written English? At advanced level, is 
there attention to different style according to text type? 
 6. Is attention given to the language resources specific to the written form, 
such as punctuation, spelling, layout, etc.? 
 7. How much emphasis is there on accuracy? 
 8. Are learners encouraged to reviews and edit their written text? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

281

 9. Is a readership identified for writing activities? 
 Checklist for topic and subject content (Cunningsworth 1995 : 90) 
 1. Are real topics included in the coursebook? If so, how varied are they? 
 2. Will the coursebook contribute to expanding learners’ awareness and 
enriching their experience? 
 3. Does it relate to and engage the learners’ knowledge system, ie. the 
knowledge of the world that they bring with them? 
 4. Are the topics sophisticated enough in content for the learners, but at the 
right level linguistically? 
 5. Do they actually do what they set out to do? If informative, do they inform, if 
humorous, do they amuse, if controversial, do they challenge, etc? 
 6. Are they suitable for the age group? 
 7. At school level, do they link in with other subject (eg history, geography, 
science)? 
 Checklist for social and cultural values (Cunningsworth 1995 : 92) 
 1. Are the social and cultural contexts in the coursebook comprehensible to 
the learners? 
 2. Can learns interpret at relationship, behaviors, intentions, etc. of the 
characters portrayed in the book? 
 3. Are women given equal prominence to men in all aspects of the 
coursebook? 
 4. What physical and character attributes are women given? 
 5. What professional and social positions are women shown as occupying? 
 6. What do we learn about the inner lives of the characters? 
 7. To what extent is the language of feeling depicted? 
 8. Do the coursebook characters exits in some kind of social setting, within a 
social network? 
 9. Are social relationships portrayed realistically? 
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 Checklist for teachers’ books (Cunningsworth 1995 : 115) 
 1. How comprehensive and flexible is the teacher’s book? 
 2. Is it written so as to be comprehensible to less experienced teachers? 
 3. Is the suitable for native and non-native speaker teachers? 
 4. Is the underlying approach of the writers expressed clearly and explicitly, 
or does it have to be inferred? 
 5. Does the teacher’s book provide enough detailed information on the 
language items to be taught? 
 6. Does the teacher’s book give enough guidance on the teaching 
procedures advocated? 
 7. Is there enough cultural explanation  to enable teachers unfamiliar with, for 
example, British lifestyles to interpret and exploit appropriately the situations portrayed 
in the coursebooks? 
 8. How prescriptive is the guidance provided (bearing in mind that a 
moderately prescriptive approach may be appropriate when teacher expectations 
require it)? 
 9. Are there clear objectives for each unit/lesson? 
 10. Are new language items explained intelligibly in terms of their form and 
meaning/ use? 
 11. Are there outline plants for each unit/ lesson? 
 12. Are teaching procedures clearly explained? 
 13. Are learning difficulties predicted and appropriate advice given? 
 14. How detailed is the information and device given? 
 15. Is the same detail given for every unit, or only for sample units? 
 16. Can the contents of the teacher’s book be related easily to the relevant 
section of the student’s book? 
 17. Is device given on informal monitoring of student and on using correction 
techniques? 
 18. Are keys to exercises and other activities provided? 
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 19. Are there regular progress test and advice on when and how to use them, 
and how to follow them up? 
 20. Does the teacher’s book make a positive contribution to heightening and 
sustaining learner motivation? 
 21. Are teachers encouraged to note down their own ideas in the teacher’s 
book? 
 22. Are there any guidelines for evaluating how well lessons went? 
 Checklist for communicative coursebooks:design and content(Cunningsworth  
1995 : 118) 
 1. Does the coursebook claim to be communicative in its aims? 
 2. Are specific communicative aims or objectives indicated, either generally 
or in connection with individual units? 
 3. Is the syllabus of the coursebook primarily communicative (eg. by using 
communicative activities, functions, etc as its primary units)? 
 4. Is there reference to communicative methodology? 
 5. Is there evidence that the design of the coursebook is influenced by 
communicative considerations (eg. emphasis given to communicative activities, use of 
authentic materials and realistic tasks)? 
 6. If communicative activities are used as learning material, are they real, in 
terms of the real world, or realistic, ie. communicative in the classroom situation only? 
 7. Do realistic activities promote the learning of communicative skills and 
strategies which are transferable to real-life communication? 
 Checklist for communicative interactions (Cunningsworth  1995 : 131) 
 1. What elements of genuine communication are present: 
  - unpredictability 
  - opportunities to express real information, feelings, opinions, etc 
  - opportunities for learns to structure their own discourse  
  - need to formulate and use communication strategies 
  - emphasis on co-operation between speakers in communicative  
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interaction? 
 2. At the appropriate level, does the coursebook include material that reflects  
the nature of communicative interaction, in respect of : 
  - structure of discourse in interactions (including openers, confirmation 
checkers, pre-closer, etc) 
  - complexity of structure  
  - range of appropriate lexis 
  - features such as fillers and incomplete sentences 
  - roles of speakers in interactions? 
 3. Does the material help learners in the skill of turn-taking in conversations? 
 4. Are adjacency pair included in presentation and practice material? If so, 
are there examples of framing (insertion sequences?) 
 5. Are there examples of preferred sequence (eg. eliciting an offer rather than 
making a direct request)? 
 6. Is any other help given with the organization and structuring of conversations 
or other spoken interactions? 
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เกณฑวิเคราะหหนังสือเรยีนภาษาอังกฤษของกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา 
 
 สรางขึ้นเพื่อใชวิเคราะหและประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของเจาของภาษา ซึ่ง
ใหความสําคัญเกี่ยวกับการบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาอ่ืนๆ  การบูรณาการทักษะทาง
ภาษา  เกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา มีดังนี้ 
Introduction 
 Selecting textbooks for classroom use can be a difficult and overwhelming 
process. There are many choices of texts and supplementary materials offered as part 
of the process. There are many factors to consider in selecting the best choice for a 
particular situation. In order to guide the textbook selection process, general and 
specific criteria are used to determine books most suitable for classroom use. This 
publication is intended to provide guidance/assistance in reviewing and selecting 
textbooks on the state-adopted list or other most useful as you support student learning. 
Criteria descriptions are matched with the North Carolina English Language Arts 
Standard  

Course of Study content as well as general textbook/materials features to 
permit easy review and comparison against the North Carolina English Language Arts 
Standard  

Course of Study and textbook features. The criteria were carefully crafted to 
represent essential feature that should be included in textbooks or materials. The criteria 
present objective, consistent measures to enable evaluators to make objective 
decisions/evaluations. 

Text Feature: portions of textbooks that should reflect the criteria  
English Language Arts Standard Course of Study: portion of the Standard of 

Study that should provide guidance for alignment of curriculum and textbook materials.  
Criteria: qualities/factors to be considered in textbook selection. 
As review/evaluations work, they will want to select materials based on their 

alignment with the English Language Arts Standard Course of Study especially the 
Guiding Principles and the Competency Goals and Objectives. 
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The North Carolina Thinking Skills and question stems are given for reference 
in evaluating the level of activities and questions given in the textbooks and materials.  

NOTE: The grade spans for each of the separate subject varies. For spelling 
and handwriting, the NCSCOS objectives are given for the entire K-5 grade span to 
provide a foundation for decision making for the subjection areas. 

TEXT FEATURES KEY  –  TC = Table of Contents, SB = Sidebars, SEL = 
Selections, RES =  Resources, A/Q = Activities/Questions, IN = Indices, PT/P = 
Performance Tasks/Projects 
ตารางที ่19  เกณฑวเิคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษดานการอานของชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา

ปที่ 5 
Part I: COMPATIBILITY WITH THE NORTH CARIOLINA CURRICULUM FOR 
ENGLISH LANGUAGE ARTS IN THE NORTH CAROLINA STANDARD COURSE 
OF STUDY (NCSCOS) 

 SCOS REFERENCE TEXT 
FEATURES 

A. Materials (including, but not 
limited to texts, big books, 
and kits) present the main 
concepts which support a 
minimum of 80% of the 
instructional objectives in the 
Standard Course of Study 
related to reading. 

Grade K…………pp.18-21 
Grade 1…………pp.22-25 
Grade 2…………pp.27-30 
Grade 3…………pp.39-44 
Grade 4…………pp.45-50 
Grade 5…………pp.51-56 
 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

B. Materials meet the teaching 
requirements in the 
instructional levels for which 
they are offered. 

Philosophy ….................pp.8-10 
Program Description….pp.11-13 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

C. Content, methodology, and 
teaching strategies are 
consistent with the 

Philosophy ….................pp.8-10 
Grades K-2: Goals 1-3 
Grades 3-5: Goals 1-3 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 
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ตารางที่ 19  (ตอ) 
  SCOS REFERENCE 

TEXT 
FEATURES 

 curriculum’s philosophies, 
value, and goals. 

  

Part II: SPECIFIC CRITERIA 

  SCOS REFERENCE TEXT 
FEATURES 

A. Teacher materials include 
clearly defined stages of 
reading and writing 
development. 

Appendix A…………….pp.155 
 

RES 

B. Stages of reading and 
writing development are 
aligned with the North 
Carolina Standard Course of 
Study (NCSCOS). 

Philosophy…………….pp.8-10 RES 

C. Teacher materials include 
instructional techniques for 
developing preparation, 
engagement, and response 
strategies for learners. 

Philosophy…………….pp.8-10 SB, RES, 
A/Q, PT/P 

TEACHER MATERIALS AND PRESENT WELL ORGANIZED INSTRUCTIONAL 
TECHNIQUES IN MEANINGFUL CONTEXTS FOR THE FOLLWING AREAS (D-H) 

D. Vocabulary. Grades K-2: Goals 2-4  
Grades 3-5: Goal 1 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, IN, 

PT/P 
E. Comprehension (e.g.,  Grades K-2: Goals 2-4  TC, SB, SEL,  
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ตารางที่ 19 (ตอ) 
  SCOS REFERENCE 

TEXT 
FEATURES 

 predicting, questioning, 
paraphrasing, etc.). 

Grades 3-5: Goal 2-3 RES, A/Q, IN, 
PT/P 

F. Word identification 
strategies (e.g., decoding, 
structural analysis, high 
frequency words, contextual 
clues, phonics, etc.).  

Grades K-5: Goal 1 TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, IN, 

PT/P 

G. Fluency. Grades K-2: 2.01 
Grades 3-5: 4.01 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, IN, 

PT/P 
H. Reading and writing 

connections. 
Grades K-5: Goals 2-3 
Philosophy…………….. pp.8-10 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, IN, 

PT/P 
I. Teacher materials 

incorporate instructional 
strategies for engaging 
students in all levels of the 
NC Thinking Skills defined in 
the North Carolina Standard 
Course of Study. 

Thinking and Reasoning 
Skills…………….pp.xi-xii 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, IN, 

PT/P 

J. Teacher materials provide 
multiple opportunities for 
interacting with fiction, 
nonfiction, poetry, and 
drama text in a variety of  

Philosophy……………. pp.8-10 
Curriculum Integration…..pp.xvi 

SB, RES 
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ตารางที่ 19 (ตอ) 
  SCOS REFERENCE 

TEXT 
FEATURES 

 ways (e.g., discussion, 
poetry, drama, movement, 
visual arts, music, etc.). 

  

K. Teacher materials offer 
multiple opportunities for 
extending and applying 
concepts, information and/or 
skills and strategies in a 
variety of ways through 
differentiation. 

Grades K-5: Goals 1-5 RES 

L. Teacher materials 
incorporate on-going 
assessment strategies and 
implications for instruction 
that are aligned with 
NCSCOS  

Balance Assessment 
System……..pp.vii-xiv 

SB, RES, 
A/Q, PT/P 

M. Teacher materials offer 
suggestion for oral 
presentation, using 
technology, ancillary 
materials, and additional 
resource for re-teaching and 
enrichment. 

Grade 3-5: Goals 4& 5 
Philosophy………… pp.8-10 

SB, RES, 
A/Q, PT/P 

N. Content include selections 
the are appropriate for  

Philosophy………… pp.8-10 
Balance Assessment  

SB, RES, 
A/Q, PT/P  
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ตารางที่ 19 (ตอ) 
  SCOS REFERENCE 

TEXT 
FEATURES 

 reading aloud, shared 
reading, guided reading, 
and independent reading. 

System………pp.xiii-xiv  

O. Student text emphasizes 
comprehension with 
question and activities that 
reflect all levels of the NC 
Thinking Skills defined in 
NCSCOS. 

Thinking and Reasoning 
Skills………..pp.xi- xii 

SB, SEL, 
RES, A/Q, IN, 

PT/P 

P. Student text includes a 
variety of authentic literature 
and information selections 
(e.g., fiction, nonfiction, 
poetry, and drama). 

Appendix D………pp.168-175 TC, SEL, IN 

Q. Content is integrated with 
and makes connections with 
other subject areas. 

Curriculum Integration….pp.xi SB, SEL, 
RES, A/Q, 

PT/P 
R. Selections are age-

appropriate and meaningful 
for culturally diverse, 
heterogeneous groups.  

Goal 2  
Appendix D………..pp.168-175 

TC, SB, SEL, 
IN 

S. Selections are 
representative of 
contemporary, classic, and 
multicultural writers of both  

Appendix D……..pp.168-175 TC, SB, SEL, 
IN 
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ตารางที่ 19  (ตอ) 
  SCOS REFERENCE 

TEXT 
FEATURES 

 genders.   
T. Student material promotes 

academic growth through 
the stages of reading and 
writing development. 

Appendix D……..pp.168-175 TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, IN, 

PT/P 

U. Reading and writing 
processes are integrated 
with numerous opportunities 
for self-expression in oral, 
written, and visual form. 

Philosophy……….pp.8-10 SB, RES, 
A/Q, PT/P 

V. Student text provides 
opportunities for self- 
selected activities to extend 
and apply concepts, 
information and/or skills and 
strategies in a variety of 
ways (drama, discussion, 
movement, visual arts, 
music, rereading, etc.). 

Philosophy……….pp.8-10 RES 

K-2 Only Materials are consistent with the information presented in Appendix A of 
the English Language Arts SCOS for beginning reading instruction (e.g., 
phonemic awareness, phonics, vocabulary, fluency, and comprehension). 

ที่มา : Department of Public Instruction of North Carolina.  English Language Arts 
Textbook  Criteria [Online]. Accessed 5 October 2006. Available from www.dpi.state.nc.    
www.dpi.state.nc.us/ textbook/downloads /elak-5 textbook criteria.pdf 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 292

ตารางที่ 20  เกณฑวเิคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษดานภาษาของชั้นประถมศกึษาปที่ 3-5 
Part I : COMPATIBILITY WITH THE NORTH CARIOLINA CURRICULUM FOR 
ENGLISH LANGUAGE ARTS IN THE NORTH CAROLINA STANDARD COURSE 
OF STUDY (NCSCOS) 

 SCOS REFERENCE TEXT 
FEATURES 

A. Materials (including, but not 
limited to texts, big books, 
and kits) present the main 
concepts which support a 
minimum of 80% of the 
instructional objectives in 
the Standard Course of 
Study related to language. 

Grade 3: Goal 1-5…pp.39-44 
Grade 4: Goal 1-5....pp.45-50 
Grade 5: Goal 1-5....pp.51-56 

 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

B. Materials meet the teaching 
requirements in the 
instructional levels for which 
they are offered. 

Program Description….pp.11-13 
Goals 4-5 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

C. Content, methodology, and 
teaching strategies are 
consistent with the 
curriculum’s philosophies, 
value, and goals. 

Philosophy ….............pp.8-10 
Grades 3: Goals 4-5 
Grades 4: Goals 4-5 
Grades 5: Goals 4-5 
Grades 3-5: Transition…pp.31-38 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

Part II: SPECIFIC CRITERIA 
A. Content reinforces the 

concept of writing as a 
process (e.g., prewriting, 
drafting, revising, 
evaluating, and publishing) 

Goal 4 
 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 
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ตารางที่ 20 (ตอ)  
  SCOS REFERENCE 

TEXT 
FEATURES 

 while addressing a specific 
audience for a definite 
purpose. 

Goal 4 
 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, IN, 

PT/P 
B. Student text offers strategies 

for the study of 
characteristics of various 
genres, elements of fiction 
and nonfiction and the study 
of the author’s techniques. 

Goal 4 
Appendix D……...pp.168-175 

TC, SEL, RES, 
IN 

C. Program provides for a 
variety of writing 
experiences-fiction, 
nonfiction, poetry, and 
drama-both in English 
language arts and in other 
disciplines. 

Goal 3-4 RES, A/Q, 
PT/P 

D. Usage and mechanics 
lessons, along, with  
spelling strategies, shall be 
integrated into the writing 
process. 

Goal 5 SB, RES, A/Q 

E. Teacher’s resource materials 
in clued a description of 
stages of writing 
development along with 
instructional strategies. 

Goals 4-5 RES 
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ตารางที่ 20 (ตอ)  
  SCOS REFERENCE 

TEXT 
FEATURES 

F. Content provides for the 
development and integration 
of oral language, written 
language, and other 
media/technology. 

Curriculum Integration….pp.xi 
Goals 3-4 

RES 

G. Teacher resource materials 
provide specific suggestions 
for integration with the other 
content areas as reflected in 
the North Carolina Standard 
Course of Study 

Curriculum Integration….pp.xi 
Goals 3-4 

SEL, RES 

H. Question and activities 
provide student with 
opportunities to become 
actively involved in language 
study. 

Goals 1, 4, and 5 RES, PT/P 
 

I. Emphasis in place on 
appropriate oral and written 
language use in a variety of 
both formal and informal 
situations. 

Grades 3: Obj. 2.08 
Grades 4: Obj. 2.09 
Grades 5: Obj. 2.09-2.10  
Goals 4-5 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, IN, 

 PT/P  

J Content is differentiated to 
serve the rang of linguistic 
background, ways of 
learning, and interests of 
students. 

Philosophy………….pp.8-10 
Programs for Children with 
Special Needs….pp.xvi-xvii 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, IN, 

PT/P 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
  SCOS REFERENCE 

TEXT 
FEATURES 

K. Student handbook is well 
organize for easy student 
reference for revision of 
written, oral, visual, or 
performance compositions, 

Goal 4 TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, IN, 

PT/P 

L. Teacher’s resource materials 
include alternative on-going 
assessment strategies with 
implications for instruction. 

Balance Assessment 
System………….pp.xiii-xiv 

RES, A/Q, 
PT/P 

M. Teacher’s resource materials 
offer suggestions for the use 
of ancillary materials, oral 
presentations, 
media/technology, and 
additional resource for re-
teaching and enrichment. 

Guiding Principles…..pp.8-10 RES 

N. Teacher’s resource materials 
offer strategies for the study 
of characteristics of various 
genres and the study of the 
author’s techniques. 

Goals 2 and 4 
Appendix D……..pp.168-175 RES 

O. Teacher’s resource materials 
include suggestions for 
conferencing with students 
and ways to teach students. 

Goal 4 RES 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
  SCOS REFERENCE 

TEXT 
FEATURES 

 to evaluate their own works, 
as well as the work of others.   

P. Teacher’s resource materials 
incorporate instructional 
strategies for engaging 
students in all levels of the 
North Carolina Thinking Skills 
as defined in the North 
Carolina Standard Course of 
Study. 

Thinking and Reasoning 
Skills………….pp.xi-xii 

RES 

ที่มา : Department of Public Instruction of North Carolina.  English Language Arts 
Textbook  Criteria [Online]. Accessed 5 October 2006. Available from www.dpi.state.nc.    
www.dpi.state.nc.us/ textbook/downloads /elak-5 textbook criteria.pdf 
 
ตารางที่ 21  เกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษดานการสะกดคําของชั้นประถมศึกษา       

ปที่ 2-5 
Part I : COMPATIBILITY WITH THE NORTH CARIOLINA CURRICULUM FOR 
ENGLISH LANGUAGE ARTS IN THE NORTH CAROLINA STANDARD COURSE 
OF STUDY (NCSCOS) 

A. Materials (including, but not 
limited to texts, big books, 
and kits) present the main 
concepts which support a 
minimum of 80% of the 
instructional objectives in the 
Standard Course of Study  

Grade K: 1.01-1.04; 4.01-4.03; 
4.05; 5.01 
Grade 1: Goal 1; 3.02; 4.01-
4.03; 5.01-5.04; 5.06 
Grade 2: Goal 1; 3.03-3.04; 
3.06; 4.01-4.02; 4.07-4.09;  

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 
 

SCOS REFERENCE 
TEXT 

FEATURES 

 related to spelling. 5.01-5.02; 5.05-5.06; 
Grade 3-5; Goal 1; 4.10; 5.01; 
5.05-5.07  
Appendix A…….pp.146-148 

 

B. Materials meet the teaching 
requirements in the 
instructional levels for which 
they are offered. 

Philosophy………….pp.11-13 
Program Description….pp.11-
13 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

C. Content, methodology, and 
teaching strategies are 
consistent with the 
curriculum’s philosophies, 
value, and goals. 

Philosophy ….............pp.8-10 TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

Part II: SPECIFIC CRITERIA 

A. Materials shall reflect a 
researched- base,  
developmental approach to 
spelling. 

Philosophy…………..pp.8-10 SB, RES, 
A/Q 

B. The materials shall outline 
effective methods or 
strategies for learning to spell 
words. 

Philosophy…………..pp.8-10 SB, RES, 
A/Q 

C. Word comparison, visual 
patterns, relationships 
between spelling and 

Grades K-2: * 
Grades 3-5: Goals 1&5 

SB, RES, 
A/Q 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 
 

SCOS REFERENCE 
TEXT 

FEATURES 

 meaning, and the use to 
semantic and structural 
analysis strategies are 
introduce in the elementary 
grades and emphasize in the 
middle grades. 

Grades K-2: * 
Grades 3-5: Goals 1&5 

SB, RES, 
A/Q 

D. Vocabulary expansion, 
including word derivation and 
word analogies, is 
emphasized. 

Grades K-2: * 
Grades 3-5: Goals 1&5 
 

SB, SEL, 
RES, A/Q 

E.  The text shall promote an 
understanding of the structure 
and history of the written 
English language. 

Grades K-2: * 
Grades 3-5: Goals 1&5 

SB, SEL, 
RES, A/Q 

F. Spelling shall be presented as 
a function of the writing 
process, receiving emphasis 
in the editing stage. 

Grades K-5: Goal 4&5 TC, SB, SEL, 
A/Q, PT/P 

G. The text shall engage 
students in a wide variety of 
integrated listing, speaking, 
reading, and writing activities. 

Philosophy………….pp.8-10 TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, IN 

H. The text shall promote active 
student engagement and 
shall provide suggestion for 

Philosophy………….pp.8-10 SB, SEL, 
RES, A/Q,  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 299

ตารางที่ 21 (ตอ) 
 

SCOS REFERENCE 
TEXT 

FEATURES 

 cooperative learning 
activities.   

  IN, PT/P 

I. Words presented shall be 
age- appropriate and appeal 
to students’ experiences and 
interests. 

Grades K-5: Goals 1, 4 & 5 TC, SB, SEL 

J. Content is present to serve 
the range of linguistic 
backgrounds, ways of 
learning, and interests of 
student. 

Philosophy………….pp.8-10 
Providing for Children with 
Special Needs ……. pp.xvi-xvii 

SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

K. Materials shall provide 
guidelines for the efficient use 
of dictionaries, computers, 
and other spelling aids in 
activities which model realistic 
 situations. 

Grades 3-5: 
Goal 1, 4 & 5 

SB, SEL, 
RES, A/Q 

L. Text shall promote 
appropriate use and place of 
technology as a spelling tool. 

Grades 3-5: Goals 1&5 SB, SEL, 
RES, PT/P 

M. The materials shall provide 
guidelines for alternative 
methods of assessment 
including the assessment of 
original compositions. 

Grades K-5: Goals 4&5 
Philosophy………….pp.8-10 

SB, SEL, 
RES, A/Q, 

PT/P 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 
 

SCOS REFERENCE 
TEXT 

FEATURES 

N. Materials shall suggest a 
variety of assessment and 
record-keeping techniques to 
document students’ progress 
in spelling. 

Philosophy………….pp.8-10 
Balance Assessment 
System………..pp.xii-xv 

SB, RES, 
A/Q, IN, 

PT/P 

O. Program includes information 
on using met cognition and 
strategies for students to 
evaluate their own spelling, 

Grade K-2: * 
Grade 3-5: Goal 5 

SB, RES, 
A/Q, IN, 

PT/P 

  * See list of goals and objectives in PART I: A 
ที่มา : Department of Public Instruction of North Carolina.  English Language Arts 
Textbook  Criteria [Online]. Accessed 5 October 2006. Available from www.dpi.state.nc.    
www.dpi.state.nc.us/ textbook/downloads /elak-5 textbook criteria.pdf 
 
ตารางที่ 22  เกณฑวเิคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษดานลายมือของชั้นประถมศึกษาปที่ 1-5 
Part I : COMPATIBILITY WITH THE NORTH CARIOLINA CURRICULUM FOR 
ENGLISH LANGUAGE ARTS IN THE NORTH CAROLINA STANDARD COURSE 
OF STUDY (NCSCOS) 

 SCOS REFERENCE TEXT 
FEATURES 

A. Materials (including, but not 
limited to texts, big books, 
and kits) present the main 
concepts which support a 
minimum of 80% of the  

Grade K: 5.03 
Grade 1: 5.07 
Grade 2: 5.07 
Grade 3: 5.08 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 
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ตารางที่ 22  (ตอ) 
  

SCOS REFERENCE 
TEXT 

FEATURES 

 instructional objectives in the 
Standard Course of Study 
related to handwriting. 

Grade 4: 5.09 
Grade 5: 5.08 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

B. Materials meet the teaching 
requirements in the 
instructional levels for which 
they are offered. 

Philosophy………….pp.11-13 
Program Description….pp.11-
13 

TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

C. Content, methodology, and 
teaching strategies are 
consistent with the 
curriculum’s philosophies, 
value, and goals. 

Philosophy ….............pp.8-10 TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

Part II: SPECIFIC CRITERIA 
  SCOS REFERENCE TEXT 

FEATURES 

A. Teacher materials shall 
include well – defined 
strategies for teaching 
handwriting. 

Philosophy…………..pp.8-10 SB, RES, 
A/Q 

B. Teacher materials shall reflect 
clearly defined stages of child  

Philosophy…………..pp.8-10 RES 

C. Content, methodology, and 
teaching strategies are 
consistent with the 
curriculum’s philosophies, 
value, and goals. 

Philosophy ….............pp.8-10 TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 
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ตารางที่ 22  (ตอ) 
Part II: SPECIFIC CRITERIA 
  SCOS REFERENCE TEXT 

FEATURES 

A. Teacher materials shall 
include well – defined 
strategies for teaching 
handwriting.  

Philosophy…………..pp.8-10 SB, RES, 
A/Q 

B. Teacher materials shall reflect 
clearly defined stages of child 
growth and development in 
handwriting. 

Philosophy…………..pp.8-10 RES 

C. Content shall be organized in 
a sequential manner-
manuscript preceding 
cursive.  

Philosophy…………..pp.8-10 TC, SB, RES, 
A/Q 

D. Content include graphics 
shall promote a standard for 
legibility of manuscript and 
cursive handwriting.  

Philosophy…………..pp.8-10 SB,RES, A/Q 

E. Maintenance and evaluation 
of both manuscript and 
cursive handwriting are 
promoted though activities, 
which encourage frequent 
self-evaluation, peer 
evaluations, and teacher 
evaluation. 

Philosophy…………..pp.8-10 SB, RES, 
A/Q, IN 
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ตารางที่ 22  (ตอ) 
  

SCOS REFERENCE 
TEXT 

FEATURES 
F. Content and exercises 

emphasize that handwriting is 
used in every subject area 
and is a lifelong skill. 

Philosophy…………..pp.8-10 TC, SB, RES, 
A/Q, IN 

G. Teacher materials shall 
include recommendations/ 
suggestions for types of 
paper to be used at various 
grade levels/stages of 
development 

Philosophy…………..pp.8-10 TC, SB, RES 

H. The text shall address 
common student handwriting 
problems and include 
improvement strategies. 

Philosophy………….pp.8-10 SB, RES, 
A/Q 

I. The text shall address 
strategies for left-handed 
students. 

Philosophy…………..pp.8-10 SB, RES,A/Q 

ที่มา : Department of Public Instruction of North Carolina.  English Language Arts 
Textbook  Criteria [Online]. Accessed 5 October 2006. Available from www.dpi.state.nc.    
www.dpi.state.nc.us/ textbook/downloads /elak-5 textbook criteria.pdf. 
 
ตารางที่ 23  เกณฑวเิคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษประเด็นทัว่ไปของชั้นประถมศึกษาปที่ 1-5 
Part III: GENERAL CRITERIA 
 SCOS REFERENCE TEXT 

FEATURES 
A. Reading level is appropriate 

for interest and ability of  
 TC, SB, SEL, 

RES, A/Q,  
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
 SCOS REFERENCE TEXT 

FEATURES 
 intended student group; level 

remains consistent 
throughout. 

 IN, PT/P 

B. Illustrations, maps, graphs, 
charts, and timeliness are 
current, correlated, and 
presented in a variety of 
formats. 

 TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

C. Treatment of social issues, 
religion, ethnicity, and gender 
are balanced and objective. 

 TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

D. Text is non-consumable, 
durable, attractive, and 
printed on high quality paper; 
format, layout, and print are 
appropriate for designated 
student level. 

 TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/P 

E. Glossaries, bibliographies, 
indices, appendices, table of 
content are included, are 
comprehensive, and are easy 
to use.  

 TC, RES, IN 

F. Format includes the use of 
advance organizers, bold-
face print, glossing of 
pertinent vocabulary, and  

 TC, SB, SEL, 
RES, A/Q, 
IN, PT/T 
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
 SCOS REFERENCE TEXT 

FEATURES 

 other formatting techniques 
which assist student in 
organizing and processing 
content. 

  

G. Teacher’s edition is well 
organized, easy to use, 
comprehensive, durable, and 
reasonably sized. 

 RES 

H. Teacher’s edition provides for 
the development, 
reinforcement, and review of 
vocabulary, skills, and 
concepts. 

 RES 

I. Teacher’s edition support and 
providers help in using a 
variety of teaching strategies,  
techniques, and technologies 
to meet individual student 
different including 
exceptionalities and limited 
English proficiency. 

 SB, RES 

J. Teacher’s edition provides 
suggestions for differentiation 
(e.g., scaffolding, evaluation, 
remediation, acceleration, 
feedback, and motivation). 

 SB, RES 
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
 SCOS REFERENCE 

TEXT 
FEATURES 

K. Teacher’s edition includes 
suggestions for the extension 
of learning and integration 
across the curriculum. 

 SB, RES 

ที่มา : Department of Public Instruction of North Carolina.  English Language Arts 
Textbook  Criteria [Online]. Accessed 5 October 2006. Available from www.dpi.state.nc.    
www.dpi.state.nc.us/ textbook/downloads /elak-5 textbook criteria.pdf. 
 
 NORTH CAROLINA THINKING SKILLS 
 The North Carolina Thinking Skills represent different ways of processing 
information, ideas, and text. By engaging students in thinking about and interacting with 
text(s) at the different levels, teachers help students build a foundation for continued 
growth in critical analysis and comprehension of text.  
 The sample question stems included are intended ad a starting point for 
assisting teachers as they guide student in engaging with texts. Use these question 
stems as appropriate for your students or to develop your own list of question. The 
question stems represent a range of thinking levels. Depending on the selection(s), a 
question stem may be assigned to a different thinking skill level. 
 
ตารางที่ 24  ทักษะการคิด   

SKILLS EXAMPLES 
KNOWING 
Defining Problems: clarifying needs,  
discrepancies, or puzzling situations 
Setting goals: establishing direction and 
purpose 

 
When was__________________? 
Identify the ________in the __________. 
Define the word _________. 
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ตารางที่ 24  (ตอ)  
SKILLS EXAMPLES 

Observing: obtaining information through 
one or more senses 
Formulating questions : seeking new 
information through inquiry 
Encoding : storing information in long-
term memory 
Recalling : retrieving information from 
long-term memory 
Useful Verbs : list, name, label, recall, 
identity, match. Choose 

Who did _______________? 
Who is the narrator of the story?  
Tell about___________________. 
List (facts, details, attributes). 
Which picture shows____________? 
Match__________________. 
What is the purpose of_____________? 
Describe____________________? 

ORGANIZING 

Arranging information so it can be used 
effectively 
Comparing: noting similarities and 
differences between or among entities 
Classifying: grouping and labeling 
entities on the basis of their attributes 
Ordering: sequencing entities according 
to a given criterion 
Representing : changing the form but not 
the substance of information 
Useful Verbs : categorize, group, classify, 
compare, contrast 

 
How else might you say__________? 
Describe _______.Tell how ________. 
Compare ______. 
What is the purpose of ______? 
Sequence/Put_____ in order of _____. 
Is _______greater than_____? 
Why is it called _______? 
Explain why _____. What caused______? 
Find the ______that ______. 
Make a diagram/chart/graphic organizer 
the______. 
Sort the_____. 
Categorize the _______of _____. 
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ตารางที่ 24  (ตอ)  
SKILLS EXAMPLES 

APPLYING 

Demonstrating prior knowledge whiting a 
new situation. The task is to bring 
together the appropriate in formation, 
generalizations or principles that are 
required to solve a problem. 
Useful Verbs : apply, make, show, record, 
construct, demonstrate, illustrate 

 

Give some instance in which _________. 

Which of these would best 
demonstrate_______? 
Dramatize/Pantomime/Act out______. 

Show how_______. 

Illustrate________. 

ANALYZING 

Identifying attributes and component: 
determining characteristics or parts of 
something  

Identifying relationships and patterns: 
recognizing ways in which elements are 
related  
Identifying main ideas: identifying the 
central element; for example, the 
hierarchy of key Ideas in a message or 
 line of reasoning  
Identifying errors: recognizing logical 
fallacies and other mistakes and where 
possible, correcting them 
Useful Verbs: outline, diagrams, 
differentiate, analyze 

 

What would be a good title for____? 

How are _______related? 

Compare ________to __________. 

How are they alike? Different?  

Explain the mail idea. 

Which words best describe_________? 

Outline the important_________.  
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ตารางที่ 24  (ตอ)  
SKILLS EXAMPLES 

GENERATING 
Producing new information, meaning, or 
ideas Inferring: going beyond available 
information to identity what reasonably 
may be true 
Predicting: anticipating next events, or the 
outcome of a situation 
Elaborating: explaining by adding details, 
examples, or other relevant information 
Useful Verbs: conclude, predict, explain, 
elaborate, infer 

 
If you had been________, what would you 
have done differently? 
How many ways can you think of 
to_____? 
What would happen if_____?  
Predict what would be true if______? 
How can you explain_____? 
Pretend/Make-believe/Imagine______. 
Now that we have studied this, what can 
be concluded____? 
Create______.  
Tell me about________. 
Can you tell me more ________? 
(Elaborate) 

INTEGRATEING 
Connecting and combining information 
Summarizing: combining information 
efficiently into a cohesive statement 
Restructuring: changing existing 
knowledge structures to incorporate new 
Useful Verb: combine, summarize, 
design, imagine, generalize 
 

 
How may ways can you think of _____? 
Summarize the story in your own 
words_______. 
Make a plan to ________. 
What if______? 
How would you change_______? 
Can you make/produce_______? 
Tell/Show me how_________.  
What lesson was learned? How can it 
apply to new situations? 
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ตารางที่ 24  (ตอ)  
SKILLS EXAMPLES 

EVALUATING 
Assessing the reasonableness and 
quality of ideas  
Establishing criteria : setting standards 
for making judgments 
Verifying : confirming the accuracy of 
claims 
Useful Verbs : judge, evaluate, rate, 
verify, assess, define criteria 

 
What would you do?  
Should _____be permitted to _____? 
Why or why not? 
Was it right or wrong for ______? Explain. 
How well did _____? 
What is the most important? Why? 
What could have been different? 
Select/Choose the best ______. 
What helped you to decide_____? Why? 
Based on ______ from the text, tell 
why____ .(Justify) 
Which would you choose/select_____? 
Tell why. 
Which picture best represents the data? 
Evaluate the effectiveness of ______.  
What evidence is there that____? (Verify) 

ที่มา : Department of Public Instruction of North Carolina.  English Language Arts 
Textbook  Criteria [Online]. Accessed 5 October 2006. Available from www.dpi.state.nc.    
www.dpi.state.nc.us/ textbook/downloads /elak-5 textbook criteria.pdf. 
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ตารางที่ 25    เกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของเออร 
Importance Criteria  

 Objectives explicitly laid out in an introduction, and 
implemented in the material  

 

 Approach educationally and socially acceptable to 
target community 

 

 Clear attraction layout ; print easy to read  
 Appropriate visual material available  
 Interesting topics and tasks  
 Varied topics and tasks, so as to provide for different 

learner levels, learning styles, interests, etc. 
 

 Clear instructions  
 Systematic coverage of syllabus  
 Content clearly organized and graded (sequenced by 

differently) 
 

 Periodic reviews and test sections  
 Plenty of authentic language   
 Good pronunciation explanation and practice  
 Good vocabulary explanation and practice  
 Good grammar presentation and practice  
 Fluency practice in all of four skills  
 Encourage learners to develop own learning strategies 

and to become independent in their learning 
 

 Adequate guidance for teacher ; not too heavy 
preparation load 

 

 Audio cassettes  
 Readily available locally  
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ที่มา : Penny Ur, A Course in the Language Teaching : Practice and Theory (Cambridge :  
Cambridge University Press, 1996),186. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
สังเคราะหเกณฑวิเคราะหหนงัสือเรียนภาษาองักฤษ (ฉบับเต็ม) 
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สังเคราะหเกณฑวิเคราะหหนังสือเรยีนภาษาอังกฤษ (ฉบับเต็ม) 
 

 เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษสําหรับ
การศึกษาจํานวน  6 เกณฑ คือ เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
(2548 : 59-70)  แกรนท (Grant 1987 : 122-126) คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3-
6,34,41-43,52-53,59-61,67-70,80-84,90-92,103-106,118)  เออร (Ur 1996 : 186)  ไบรด 
(Byrd 2001 : 425-426)  และกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public 
Instruction 2006 :1-13) จึงจําเปนตองมีการสังเคราะหเกณฑทั้ง 6 เกณฑ เพื่อหาขอเหมือนและ
แตกตางของเกณฑเพื่อการวิจัย  หลังสังเคราะหเกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษแลวแบง
หัวขอหลักเปน 2 ขอ ไดแก ขอเหมือน ซึ่งประกอบดวย ประเด็นตางๆ  ที่มีเกณฑเหมือนหรือ
คลายคลึงกัน  และขอแตกตาง   
 หลังการสังเคราะหแลว ผูวิจัยนําเกณฑเหลานี้ไปประยุกตเพื่อสรางเครื่องมือในการ
วิจัย คือ แบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียน
เกี่ยวกับ  หนังสือเรียนที่ใช 
  
ขอเหมือน 
 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตขอเหมือนในที่นี้วา ขอเหมือนคือ เกณฑบางขอจากเกณฑของ
แตละคนซึ่งมีความเหมือนหรือคลายคลึงกันในแงความหมาย กลาวไดวา ความหมายของเกณฑ
นั้นเหมือนกันเพียงแตวาใชโครงสรางประโยค ขอความ และคําตางกันเทานั้น แมวาภาษาหรือการ
ใชคําจะไมเหมือนกันทั้งหมด  แตถาความหมายของเกณฑขอนั้นเหมือนหรือคลายคลึงกัน  ผูวจิยัก็
สังเคราะหใหเปนขอเหมือนที่อยูในประเด็นเดียวกัน 
 อยางไรก็ตาม เกณฑของทุกคนก็ไมไดมีขอเหมือนครบทุกประเด็น ดังนั้นในประเด็น
หนึ่งประเด็นอาจไมมีเกณฑของทุกคนครบก็ได เพราะเกณฑของแตละคนมีเอกลักษณและมุงเนน
ความสําคัญแตกตางกันบางบางกรณี   แตสําหรับการสังเคราะหคร้ังนี้ ถามีอยางนอย 3 คน
กําหนดเกณฑบางขอโดยมีความหมายเหมือนกัน ผูวิจัยก็จะบรรจุประเด็นของเกณฑขอนั้นใหอยู
ในกรณีขอเหมือนดวย   
 อยางไรก็ตาม การสังเคราะหคร้ังนี้ก็มีขอยกเวน คือ ประเด็นเรื่อง หัวขอ (topics) ที่มี
เกณฑวิเคราะหเหมือนกันเพียงแค 2 คน แตผูวิจัยเห็นวาประเด็นเรื่อง หัวขอ นี้ เปนประเด็นที่
สําคัญ อีกทั้งยังมีการกลาวถึงในสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศใน
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 อีกดวย ทําใหผูวิจัยเลือกที่จะกําหนดใหประเด็น
เร่ือง หัวขออยูในขอเหมือนเชนประเด็นอื่นๆ   
 เนื่องดวยผูวิจัยตองการแบงแยกประเด็นแตละประเด็นออกมาอยางชัดเจนและเปน
เอกเทศ ดังนั้นภายในประเด็นหลักหนึ่งประเด็น จะประกอบดวย  การอางอิงขอมูลโดยเจาะจง
เกณฑการประเมินของแตละบุคคลอยางชัดเจน   หลังจากนั้นจึงแสดงเกณฑเปนรายขอที่มี
ความหมายเหมือนกันตามเกณฑของบุคคลนั้น 
 ผูวิจัยทําการสังเคราะหขอเหมือนของเกณฑการประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  
แบงเปนประเด็นตอไปนี้ 
 1. จุดประสงค (objectives) มีเกณฑของบุคคลซึ่งประกอบดวยเกณฑเปนรายขอ  
ดังตอไปนี้  
     แกรนท (Grant 1987 : 122-126)  มีเกณฑวา 
       1.1  หนังสือเรียนเปนไปตามประมวลการสอนในแนวปฏิบัติเชิงสรางสรรค 
       1.2  ถาหนังสือเรียนมีเนื้อหา กิจกรรมและอื่นๆ เกินกวาความตองการใน
ประมวลการสอน ตองมีการปรับปรุงแกไขเนื้อหาในหนังสือเรียนนั้น 
       1.3  กิจกรรม เนื้อหา และวิธีสอนที่ใชในวิชามีการวางแผนที่ดีและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
       1.4  หนังสือเรียนเหมาะสําหรับประมวลการสอนและการสอบ  
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3,6,118) มีเกณฑวา 
       1.5 หนังสือเรียนอธิบายและระบุความตองการของนักเรียน 
       1.6 จุดประสงคของหนังสือเรียนตอบสนองกับจุดประสงคการสอนและความ
ตองการของนักเรียน 
       1.7 หนังสือเรียนอางถึงการสื่อสารในจุดมุงหมายของหนังสือ 
       1.8 จุดประสงคเปนไปตามประมวลการสอนในแนวทางการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
       1.9 หนังสือเรียนเหมาะกับสถานการณการเรียนหรือการสอน 
       1.10 หนังสือเรียนครอบคลุมความตองการสวนใหญและเปนแหลง 
ขอมูลที่ดีสําหรับครูและนักเรียน  
       1.11 หนังสือเรียนมีความยืดหยุน เปดโอกาสใหแกรูปแบบการเรียนการสอน
ที่แตกตางกัน  
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       1.12  หนังสือเรียนใหความสําคัญกับดานความถูกตองหรือความคลองทาง
ภาษา 
     เออร (Ur 1996 : 186)  มีเกณฑวา 
       1.13 จุดประสงคเกี่ยวกับการแนะนําและการใชหนังสือเรียนชัดเจน 
       1.14 จุดประสงคและวิธีครอบคลุมประมวลการสอน 
     กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 
2006 : 2) มีเกณฑวา 
       1.15 หนังสือเรียนนําเสนอสาระสําคัญหลักซึ่งสนับสนุนจุดประสงคการสอน
ดานภาษาไมนอยกวารอยละ 80 
       1.16 เนื้อหา  วิธีการสอน   และกลยุทธทางการสอนในหนังสือเรียนเปน
องคประกอบของปรัชญา คานิยมและเปาหมายของหลักสูตร  
 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่องจุดประสงคและวิธี ประกอบดวย เกณฑของแกรนท (Grant 
1987 : 122) คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3,6,118) เออร (Ur 1996 :186) และกรมการ
ศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 2006 : 2) จะเห็นไดวา เกณฑ
ทั้งหมดเนน    การวิเคราะหเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางจุดประสงคและวิธขีองหนงัสอืเรยีนกบั
หลักสูตรภาษาอังกฤษและสภาพการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังใหความสําคัญเรื่องการอธิบาย
จุดประสงคและวิธีของหนังสือเรียนใหชัดเจนอีกดวย   
 2. หัวเรื่อง (topics) มีเกณฑของบุคคลซึ่งประกอบดวยเกณฑเปนรายขอ  ดังตอไปนี้  
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 4,90) มีเกณฑวา 
       2.1 หัวเรื่องเปนไปตามความความสนใจแทจริงของผูเรียน 
       2.2 หัวเรื่องมีความหลากหลายและกวางมากเพียงพอ 
       2.3 หัวเร่ืองที่นําเสนอในหนังสือเรียนชวยเพิ่มความเขาใจ (awareness) 
และสรางประสบการณของนักเรียน 
       2.4 หัวเรื่องมีเนื้อหาที่ถูกตอง  
       2.5 หัวเร่ืองมีการนําเสนอกลุมอ่ืนๆ เชน การพาดพิงถึง เชื้อชาติ อาชีพ ผูมี
ความบกพรองทางรางกาย ฯลฯ  
       2.6 หัวเรื่องมีความเปนจริงและหลากหลาย 
       2.7 หัวเรื่องถูกตองเหมาะสมกับระดับภาษาของนักเรียน 
       2.8 หัวเรื่องนําเสนอไดตรงกับจุดประสงคของเรื่อง เชน ถาจุดประสงคของ 
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เร่ือง คือ การใหความรู ดังนั้นหัวเรื่องและเนื้อหาก็ตองใหขอมูลนั้นๆ แกผูอาน หรือถาเปนขําขัน   
หัวเรื่องและเนื้อหาก็ตองเปนเรื่องตลก  เปนตน  
       2.9 หัวเรื่องเหมาะกับกลุมวัยนั้นๆ 
       2.10 หัวเรื่องเหลานี้สามารถบูรณาการกับวิชาอื่นๆ  เชน   ประวัติศาสตร 
ภูมิศาสตร วิทยาศาสตร  
     เออร (Ur 1996 : 186)  มีเกณฑวา 

       2.11 ความนาสนใจของหัวเรื่อง 
       2.12 ความหลากหลายของหัวเรื่องที่มีตอนักเรียน รูปแบบการเรียน และ

ความสนใจที่ระดับตางกัน   
       2.13 ความชัดเจนของคําสั่งในหัวเรื่องนั้นๆ 

 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง  หัวเรื่อง  ประกอบดวย  เกณฑของคันนิ่ งส เวิรธ 
(Cunningsworth 1995 : 4,90)  และเออร (Ur 1996 : 186)  ซึ่งเกณฑพิจารณาประเด็นนี้ ในดาน
ความนาสนใจ ความหลากหลาย ความถูกตองและความเหมาะสมของหัวเรื่อง รวมทั้งการบูรณา
การหัวเร่ืองกับวิชาอื่นๆ ดวย  นอกจากนั้นเกณฑของคันนิ่งสเวิรธยังใหความสําคัญตอความ
เกี่ยวของระหวางหัวเรื่องกับการพาดพิงถึงเชื้อชาติ อาชีพ ผูมีความบกพรองทางรางกาย ฯลฯ  สวน
การนําเสนอหัวเรื่องใหตรงกับจุดประสงคของเรื่องก็สําคัญเชนกัน 
 3.เนื้อเรื่อง (subject matter) มีเกณฑของบุคคลซึ่งประกอบดวยเกณฑเปนรายขอ  
ดังตอไปนี้  
     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2548 : 15-16) มีเกณฑ
วา 

       3.1 เนื้อเร่ืองตองสัมพันธกับจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายของการ
สอนในวิชานั้นๆ  
       3.2 เนื้อเร่ืองควรใหความคิดหลายสาขาวิชา  
       3.3 เนื้อเร่ืองสงเสริมทักษะทางวิชานั้นๆ 
       3.4 เนื้อเร่ืองถูกตองตามความเปนจริง สัมพันธกับความรูเดิมของนักเรียน 
       3.5 เนื้อเร่ืองมีความยาก-งายเหมาะกับระดับสติปญญาปานกลางของ
นักเรียนในแตละระดับช้ัน 
       3.6 เนื้อเร่ืองใหรายละเอียดที่ทันสมัยทันตอเหตุการณปจจุบัน ทําใหนักเรียน
สามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
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       3.7 เนื้อเร่ืองใชภาษาที่เหมาะสม มีความถูกตองในดานการใชสํานวนและ
ตัวสะกด ใชรูปประโยคสั้นๆ และเขาใจงาย ใชศัพทเฉพาะซึ่งเปนที่ยอมรับ ตลอดจนมีการอธิบาย
ศัพทเฉพาะเหลานั้นในหนังสือเรียนดวย 
     แกรนท (Grant 1987 : 122) มีเกณฑวา 
       3.8 หนังสือเรียนมีความเปนจริงเพียงพอ   เพื่อนักเรียนสามารถเห็นวา       
เนื้อเร่ืองสัมพันธกับชีวิตจริง 
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 52) มีเกณฑวา 
       3.9 เนื้อเร่ืองในหนังสือเรียนเสริมสรางความรูของนักเรียน เชน ความรูทั่วไป
ที่ผูเรียนตองนําไปใช 
       3.10 เนื้อเร่ืองมีการใชลีลาภาษา (language style) ตรงกับสถานการณทาง
สังคมอยางถูกตอง  
       3.11 เนื้อเร่ืองไดระบุอยางชัดเจนถึงสถานการณที่นักเรียนควรระมัดระวังใน
การใชลีลาภาษาใหเหมาะสม เชน ภาษาสําหรับการรองเรียน เปนตน 
     ไบรด (Byrd 2001 : 425) มีเกณฑวา 
       3.12 เนื้อเรื่องครอบคลุมหัวขออันหลากหลายซึ่งเหมาะสมกับความสนใจ
ของนักเรียน เชน ส่ิงแวดลอมเมืองหรือชนบท  นักเรียนเปนเรียนเด็กหรือผูใหญ  นักเรียนชายและ/
หรือหญิง เปนตน 
       3.13 เนื้อเร่ืองถูกตองและทันสมัย 
     กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 
2006 : 3,7)  มีเกณฑวา 
       3.14 เนื้อเรื่องมีความหลากหลาย โดยสอดคลองกับขอบเขตความรูดาน 
ภาษาศาสตร  วิธีการเรียน และความสนใจของนักเรียน  
       3.15 เนื้อเร่ืองบูรณาการกับเนื้อหาวิชาอื่นๆ 

ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง เนื้อเร่ือง ประกอบดวย เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ      
การประถมศึกษาแหงชาติ (2548 : 15-16) แกรนท (Grant 1987 : 122) คันนิ่งสเวิรธ
(Cunningsworth 1995 : 52)  ไบรด (Byrd 2001 : 425)  และกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไล
นา (Department of Public Instruction 2006 : 3,7)  ซึ่งเกณฑพิจารณาประเด็นนี้ในดานความ
นาสนใจ ความหลากหลาย ความเหมาะสมของเนื้อเรื่องกับความสนใจและระดับของนักเรียน
ความถูกตอง   และความทันสมัยของเนื้อเร่ือง   รวมทั้งการใชภาษาที่สมจริงของเนื้อเร่ือง   
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การบูรณาการเนื้อเร่ืองภาษาอังกฤษกับวชิาอื่นอีกดวย 
 4. เนื้อหาทางภาษา (language content)  ประกอบดวย ไวยากรณ (grammar) 
คําศัพท (vocabulary)  และเสียง (phonology) แตในที่นี้ ผูวิจัยไดรวมเรื่องระดับขอความ 
(discourse) ลงในประเด็นเรื่องเนื้อหาทางภาษาดวย เพราะจากหนังสือเรียนและสถานการณจริง 
ภาษาระดับขอความมีความเกี่ยวของกับไวยากรณ  คําศัพท  และเสียงอยูเสมอ  
     สําหรับประเด็นเรื่องเนื้อหาทางภาษานี้  ผูวิจัยนําเสนอขอเหมือนโดยเรียงจากดาน
ไวยากรณ  คําศัพท  เสียง และระดับขอความตามลําดับ  ดังนี้ 
 4.1 ไวยากรณ (grammar)  มีเกณฑของบุคคลซึ่งประกอบดวยเกณฑเปนรายขอ  
ดังตอไปนี้  
  แกรนท (Grant 1987 : 122)  มีเกณฑวา 
       4.1.1 หนังสือเรียนมีความสมดุลระหวางความรูเกี่ยวกับภาษา และ
การฝกการใชภาษา 
       4.1.2 หนังสือเรียนสะทอนสิ่งที่ครูรูเกี่ยวกับความตองการและความ
สนใจดานไวยากรณของนักเรียน 
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3,34) มีเกณฑวา 
       4.1.3 หนังสือเรียนครอบคลุมไวยากรณหลักๆ ที่เหมาะสมกับแตละ
ระดับช้ันและใหความสําคัญกับความตองการของนักเรียน 
       4.1.4 มีการนําเสนอและฝกฝนหัวขอภาษาใหม (new language 
items)  
       4.1.5 หนังสือเรียนสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอยางสรางสรรค 
       4.1.6 ไวยากรณตอบสนองความตองการทางภาษาของนักเรียน 
       4.1.7 ไวยากรณนําเสนอในหนวยเล็กมากพอเพื่องายตอการเรียน 
       4.1.8 ไวยากรณเนนที่รูปแบบภาษา (language form) /โครงสรางทาง
ภาษา (structure) 
       4.1.9 ไวยากรณเนนที่การใชภาษา (language use) / ความหมาย 
(meaning)    
       4.1.10 รูปแบบภาษาและการใชภาษาสมดุลกัน 
       4.1.11 ไวยากรณเร่ืองใหมที่นําเสนอสัมพันธหรือขัดแยงกับเร่ืองที่
นักเรียนคุนเคย 
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       4.1.12 มีการอธิบายความหมายอื่นๆ ของรูปแบบไวยากรณหนึ่งรูปที่
มีมากกวาหนึ่งความหมาย เชน Present continuous  
     เออร (Ur 1996 : 186)  มีเกณฑวา 
       4.1.13 มีการอธิบายการไวยากรณอยางดี 
     ไบรด (Byrd 2001 : 425) มีเกณฑวา 
       4.1.14 ความยาวของประโยคเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 
       4.1.15 จํานวนประเด็นไวยากรณ  กับการเรียงลําดับไวยากรณ
เหมาะสม 
       4.1.16 โครงสรางคอยๆ  เพิ่มความซับซอนเหมาะกับการพัฒนา
ความสามารถทางการอานของนักเรียน 
       4.1.17 ผูเขียนใชภาษาและโครงสรางประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน 
       4.1.18 ไวยากรณนําเสนอในสถานการณที่มีความหมายเพื่อสะดวก
ตอความเขาใจของนักเรียน  
       บอยครั้ง  ไบรด (Byrd 2001 : 425-426)   ใชคําวา  โครงสราง 
(structure) แทนคําวาไวยากรณ อยางไรก็ตาม ในกรณีนี้ทั้งคําวา “โครงสราง” หรือ “ไวยากรณ” มี
ความหมายเดียวกัน  
     กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public 
Instruction 2006 : 5,7) มีเกณฑวา 
       4.1.19  หนังสือเรียนสงเสริมความเขาใจดานโครงสราง     และ
ประวัติศาสตรของภาษาอังกฤษที่เปนภาษาเขียน 
       4.1.20 หนังสือเรียนเนนการใชภาษาพูดและเขียนในสถานการณทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ 
  ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง เนื้อหาทางภาษา ในดานไวยากรณ ประกอบดวย 
เกณฑของแกรนท (Grant 1987 : 122) คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3,34)  เออร (Ur 
1996 : 186)  ไบรด (Byrd 2001 : 425)  และกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department 
of Public Instruction 2006 : 5,7)  เกณฑเหลานี้พิจารณาเกี่ยวกับ ความเหมาะสม ความยาก-
งายของไวยากรณในหนังสือเรียนกับระดับของนักเรียน ความสมดุลระหวางรูปแบบและการใช
ไวยากรณ รวมถึงความชัดเจนในการอธิบายไวยากรณที่นําเสนอในบทเรียน   
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 4.2 คําศัพท (vocabulary)  มีเกณฑของบุคคลซึ่งประกอบดวยเกณฑเปนรายขอ  
ดังตอไปนี้  
     แกรนท (Grant 1987 : 122) 
       4.2.1 หนังสือเรียนสะทอนสิ่งที่ครูรูเกี่ยวกับความตองการและความ
สนใจดานคําศัพทของนักเรียน 
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3,41,53) มีเกณฑวา 
       4.2.2 ส่ือการเรียนคําศัพทรวมอยูในหนังสือเรียนอยางเดนชัด 
       4.2.3 ความหมายของคําศัพทใหมนําเสนอโดยสื่อตางๆ เชน  รายการ
คําศัพท บทอาน ภาพ เปนตน 
       4.2.4 หนังสือเรียนมีส่ือสําหรับการสอนคําศัพทเพียงพอในแงปริมาณ
และขอบเขตคําศัพท โดยเนนดาน การพัฒนาคําศัพท กลยุทธการเรียนรายบุคคล 
       4.2.5 มีความแตกตางระหวางคําศัพทประเภท active และ passive 
หรือคําศัพทในหองเรียน (classroom vocabulary)  
       4.2.6  คําศัพทนําเสนอในแนวทางที่มีจุดมุงหมายและโครงสราง  
       4.2.7 นักเรียนรูโครงสรางของคําศัพทผานกิจกรรมการเรียนคําศัพท
โดยอิงจากสิ่งดังตอไปนี้  
           - ความสัมพันธของความหมายคําศัพท (semantic  relationships) 
           - ความสัมพันธของรูปแบบ (formal relationships) 
          - คําที่มีความหมายสัมพันธกัน (collocation)  
          - กลุมคําที่อิงจากสถานการณ (situation-based word group) 
       4.2.8 หนังสือเรียนสามารถทําใหนักเรียนขยายคําศัพทของตนไดอยาง
อิสระโดยการชวยพัฒนากลยุทธทางการเรียนรายบุคคล 
       4.2.9 คําศัพทใหมของบทที่แลวไดรับการกลาวซ้ําในบทเรียนตอมาอีก
คร้ังเพื่อทบทวนอยางเพียงพอ 
       4.2.10 จํานวนของคําศัพทเฉพาะ (terminology) ที่ปรากฏในบทเรียน  
และเปนที่เขาใจแกนักเรียน 
       4.2.11 มีการนําเสนอคําศัพทภาษาอังกฤษระหวางแบบอังกฤษกับ
แบบอเมริกาเสมอ 
     เออร (Ur 1996 : 186)  มีเกณฑวา 
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       4.2.12 มีการอธิบายการคําศัพทอยางดี   
     ไบรด (Byrd 2001 : 425) มีเกณฑวา 
       4.2.13 ปริมาณคําศัพท เชน จํานวนคําศัพทใหมที่เสนอในทุกบทเรียน 
เหมาะสมกับระดับของนักเรียน  
       4.2.14 คําศัพทควบคุมการเรียงลําดับจากงายไปยากอยางเปนระบบ 
       4.2.15 คําศัพทใหมอาจไดรับพูดซ้ําในบทเรียนตอมาเพื่อทบทวนและ
เสริมแรง 
     กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา  (Department of Public 
Instruction 2006 : 2,6-7) 
       4.2.16 หนังสือเรียนมีการเนนกลยุทธดานคําศัพท ไดแก การ
เปรียบเทียบคําศัพท  รูปภาพคําศัพท ความสัมพันธระหวางการสะกดและความหมาย  รวมทั้งการ
ใชกลยุทธการวิเคราะหโครงสรางและความสัมพันธ สําหรับนักเรียนชวงชั้นกลาง (middle 
grades) 
       4.2.17 หนังสือเรียนมีการขยายวงคําศัพทของนักเรียน รวมถึง การ
เนนหนักเกี่ยวกับคํายืม และคําที่มีความหมายเหมือนคําศัพทที่นําเสนอเหมาะสมกับวัย  
ประสบการณ และเปนที่สนใจของนักเรียน 
       4.38 หนังสือเรียนใชกลยุทธตางๆ     เพื่อใหนักเรียนเขาใจความหมาย
ของคําศัพท เชน  การถอดรหัสจากภาพ การวิเคราะหโครงสราง  คําศัพทที่มีความถี่หรือที่ปรากฏ
บอยครั้ง หรือการเดาความหมายจากบริบท เปนตน  
 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง เนื้อหาทางภาษา ในดานคําศัพท ประกอบดวย เกณฑของ
แกรนท (Grant 1987 : 122) คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3,41,53)  เออร (Ur 1996 : 
186)  ไบรด (Byrd 2001 : 425)  และกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of 
Public Instruction 2006 :2,6-7)  ซึ่งเกณฑพิจารณาเกี่ยวกับ ความชัดเจนและจํานวนของสื่อการ
เรียนคําศัพทในหนังสือเรียน ความเหมาะสมของจํานวนคําศัพท วิธีการที่หนังสือเรียน นําเสนอ
คําศัพท รวมทั้งกลยุทธตางๆ เพื่อใหนักเรียนเขาใจความหมายของคําศัพท  นอกจากนี้มีการ
วิเคราะหถึงการใหความสําคัญเกี่ยวกับการนําเสนอคําศัพทภาษาอังกฤษระหวางแบบอังกฤษกับ
แบบอเมริกาดวย 
 4.3 เสียง (phonology)  มีเกณฑของบุคคลซึ่งประกอบดวยเกณฑเปนรายขอ  
ดังตอไปนี้  
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     แกรนท (Grant 1987 : 122) มีเกณฑวา 
       4.3.1 หนังสือเรียนสะทอนสิ่งที่ครูรูเกี่ยวกับความตองการและความ
สนใจดานเสียงของนักเรียน 
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3,43)  มีเกณฑวา 
       4.3.2 หนังสือเรียนครอบคลุมแตละแงของระบบเสียง (aspects of 
the phonological system) อยางละเอียดและเปนระบบดังตอไปนี้ 
          - การออกเสียงแตละเสียง  (articulation of individual 
sounds) 
          -  การออกเสียงคําระหวางการสนทนา (words in contact)  
เชน การกลมกลืนของเสียงหรือการเชื่อมเสียง (assimilation) 
          -  การเนนเสียงบนพยางค (word stress) 
          -  การลดเสียง  (weak forms) 
          -  การเนนเสียงในประโยค (sentence stress) 
          -  การใชระดับเสียงสูง-ต่ํา (intonation) 
       4.3.3 เร่ืองเสียง (phonology) ที่สอน  เปนการเนนขอบเขตของการ
ออกเสียงที่สําคัญตาม  ความตองการของนักเรียนเพื่อชวยหลีกเลี่ยงการเขาใจผิด  
       4.3.4 มีการสอนเรื ่องการออกเสียงรวมกับทักษะอื่น เชน การฟง 
การฝกบทสนทนา  
       4.3.5 มีการนําเรื่องการออกเสียงมาแยกสอนตางหาก  
       4.3.6 หนังสือใชแผนภาพแสดงการเนนเสียงและการออกเสียงสูง-ต่ํา 
     เออร (Ur 1996 : 186)  มีเกณฑวา 
        4.3.7 มีการอธิบายการออกเสียงอยางดี  
 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง เนื้อหาทางภาษา ในดานการออกเสียง 
ประกอบดวย เกณฑของแกรนท (Grant 1987 : 122) คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3,43)  
และเออร (Ur 1996 : 186)  ซึ่งเกณฑพิจารณาเกี่ยวกับการนําเสนอของหนังสือเรียนเรื่องเสียง 
ไดแก การอธิบายการออกเสียงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การฝกออกเสียงที่สําคัญเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเขาใจผิด หรือระบบเสียง เชน การออกเสียงแตละเสียง  การเนนเสียงบนพยางค การใชระดบั
เสียงสูง-ต่ํา เปนตน  

 4.4 ระดับขอความ (discourse) มีเกณฑของบุคคลซึ่งประกอบดวยเกณฑเปน     
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รายขอดังตอไปนี้  
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 50)  มีเกณฑวา 
      4.4.1 หนังสือเรียนเกี่ยวของดานระดับขอความ (aspects of 
discourse)  
      4.4.2 ดานระดับขอความในหนังสือเรียน ครอบคลุมดานดังตอไปนี้ 
        - สันธาน (conjunctives) 
       - ลักษณะตางๆ ของตัวเชื่อมขอความ (connectors) เชน การ
อางอิง(reference) สรรพนาม (pronoun) การใชคําแทน(substitution) เปนตน 
       - การยอหนาและเรียงลําดับของขอความที่เขียน 
       - โครงสรางและแบบแผนของขอความที่พูด 
       4.4.3 ตัวอยางของขอความที่เขียนและพูดซึ่งนําเสนอในหนังสือเรียน
เปนแบบอยางที่ดีสําหรับนักเรียน  
       4.4.4 มีการใหความรูเร่ืองระดับขอความอยางตอเนื่องตลอดทั้งเลม
หรือเปนเพียงองคประกอบเดียวเทานั้น 
       4.4.5 ระดับขอความความเปนทางการสัมพันธกับฉาก บทบาททาง
สังคมของผูมีสวนรวม และเปาหมายการสื่อสารของพวกเขา 
       4.4.6 มีส่ือสําหรับทําใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับระดับขอความเปน
ทางการ 
ที่แตกตางกัน 
       4.4.7 มีการนําเสนอดานอื่นของลีลาภาษานอกจากความเปนทางการ
และไมเปนทางการ เชน ระดับคํา (register) ซึ่งจะใชเฉพาะกับกิจกรรมหรืองานบางชนิดเทานั้น 
       4.4.8 มีตัวอยางของการใชลีลาภาษาที่แตกตางกันในบริบทที่มี
ประสิทธิภาพ 
     ไบรด (Byrd 2001 : 425)  มีเกณฑวา 
       4.4.9 ประโยคและยอหนาเรียงลําดับตามความเปนจริง 
     กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public 
Instruction 2006 : 5)  มีเกณฑวา 
       4.4.10 มีการนําเสนอความแตกตางระหวางลีลาภาษาที่เปนทางการ
และไมเปนทางการอยางชัดเจน 
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  ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง เนื้อหาทางภาษา ในดานระดับขอความ 
ประกอบดวย เกณฑของคันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 50)  ไบรด (Byrd 2001 : 425)  
และกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 2006 : 5)  ซึ่ง
เกณฑพิจารณาเกี่ยวกับ ภาษาระดับขอความที่หนังสือเรียนนําเสนอ เชน สันธาน สรรพนาม การ
อางอิง เปนตน  ลีลาภาษากับบริบทตางๆ  รวมทั้งภาษาทางการและไมเปนทางการ ก็เปน
ภาษาระดับขอความที่ไดรับการวิเคราะหดวยเชนกัน 
 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง เนื้อหาทางภาษา ประกอบดวย เกณฑของแกรนท (Grant 
1987 : 122-126) คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3,34,41,43,50,53)  เออร (Ur 1996 : 
186)  ไบรด (Byrd 2001 : 425-426)  และกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of 
Public Instruction 2006 : 2-7) 
 แกรนทกลาวถึงเพียงความรูทางภาษากับการใช และความตองการทางภาษาของครู
และนักเรียน สวนคันนิ่งสเวิรธกับเออรกลาวถึงเกณฑเกี่ยวกับองคประกอบของเนื้อหาทางภาษา
อยางครบถวนคือ ดานไวยากรณ คําศัพท และเสียงเชนเดียวกัน แตคันนิ่งสเวิรธใหความสําคัญกับ
เร่ืองระดับขอความดวย ขณะที่เออรไมไดกลาวถึง  ระดับขอความของคันนิ่งสเวิรธนี้ ผูวิจัยไดรวม
ลีลาภาษาเขาไปดวย เพราะพิจารณาระดับขอความในแงการใช กรณีนี้คือ การใชลีลาภาษาอยาง
เปนหรือไมเปนทางการใหตรงกับสถานการณนั้นๆ  สวนไบรด และกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแค
โรไลนา เปนไปในทํานองเดียวกัน คือ กลาวเฉพาะไวยากรณ (ในกรณีของไบรดใชคําวา โครงสราง) 
คําศัพท และระดับขอความ มิไดกลาวถึงเรื่องเสียง 
 สวนการวิเคราะหดานภาษาระดับขอความ(discourse) นั้น เนื่องจากผูวิจัยเห็นวา
ภาษาระดับขอความมักอยูรวมกับเนื้อเร่ืองหรือขอความเสมอ จึงจะสามารถมองเห็นความสัมพันธ
ในขอความนั้นๆ ได ดังนั้นเมื่อสรางแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจะรวมเรื่อง
ภาษาระดับขอความอยูในประเด็นเนื้อเร่ือง (subject matter) มิใชประเด็นเรื่องเนื้อหาทางภาษา
(language content)  และผูวิจัยจะวิเคราะหในขอบเขตการเรียนเกี่ยวกับภาษาระดับขอความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา    ชวงชั้นที่ 2 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเทานั้น 
 5. ทักษะ (skills) มีเกณฑของบุคคลซึ่งประกอบดวยเกณฑเปนรายขอ  ดังตอไปนี้  
     แกรนท (Grant 1987 : 122)   มีเกณฑวา 
       5.1 หนังสือเรียนมีความสมดุลที่เหมาะสมระหวางทักษะสัมพันธทางภาษา 
และบูรณาการทักษะเพื่อวาการทํางานในหนึ่งทักษะจะชวยทักษะอื่นๆดวย 
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3-4,68-70,80,84)  มีเกณฑวา 
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       5.2 หนังสือเรียนครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ทักษะอยางพอเพียง และ
อยูในจุดประสงครายวิชาและประมวลการสอน 
       5.3 การเพิ่มความยากและซับซอนของทักษะทางภาษาสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางดานไวยากรณและคําศัพทของนักเรียน 
       ทักษะการฟง (listening) 
       5.4 ลักษณะของสื่อสําหรับการฟงที่ปรากฏในหนังสือเรียนแบงเปนประเภท
ใหญ ดังนี้ 
          -  บทสนทนา 
          -  ขอความ 
       5.5  เร่ืองที่นักเรียนฟงไดนําเสนอในสถานการณที่มีความหมาย 
       5.6 คําถามและกิจกรรมทั้งกอนและหลังฟงชวยใหเกิดความเขาใจ 
       ทักษะการพูด (speaking) 
       5.7 ในหนังสือเรียนเนนภาษาพูด 
       5.8 ส่ือสําหรับการพูดในหนังสือเรียน ซึ่งอาจเปนประเภทดังตอไปนี้ 
          - การนําเสนอโดยการพูดและ การฝกหัวขอทางภาษา (language 
items) 
          - บทสนทนา 
          - บทบาทสมมติ 
          - กิจกรรมการสื่อสาร (กิจกรรมชองวางของขอมูล) 
       5.9 ส่ือสําหรับภาษาพูด เชน บทสนทนา การแสดงบทบาทสมมติ เปนตน 
ไดรับการออกแบบมาเปนอยางดีเพื่อชวยใหนักเรียนรูถึงการปฏิสัมพันธในชีวิตจริง 
       5.10 หนังสือเรียนมีกลยุทธเฉพาะสําหรับการสนทนาหรือกิจกรรมการพูด
อ่ืนๆ เชน การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น เปนตน  
       ทักษะการอาน (reading) 
       5.11 บทอานใชเพื่อแนะนําใหรูจักหัวขอทางภาษาใหม เชน ไวยากรณและ
คําศัพท  
       5.12 มีการมุงเนนการพัฒนาทักษะและกลยุทธการอาน 
       5.13 ส่ือการอานเชื่อมโยงกับงานทางทักษะอื่น 
       5.14 มีการเนนการอานเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อความพอใจ 
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       5.15 จํานวนและความบอยในการปรากฏของบทอาน 
       5.16 ลักษณะที่บทอานเริ่มปรากฏขึ้นในชวงแรกสําหรับระดับช้ัน
ประถมศึกษา 
       5.17 ความยาวของบทอาน และบทอานเหลานี้สงเสริมการอานแบบเขม 
(intensive reading) หรือแบบกวางขวาง (extensive reading)  
       5.18 บทอานมีความสมจริงและมีประสิทธิภาพ 
       5.19 เนื้อเร่ืองเหมาะสม เชน มีความนาสนใจ ทาทาย เปนที่กําลังกลาวขวญั
ถึง หลากหลาย และเปนที่ยอมรับทางวัฒนธรรม หรือเร่ืองไมนาเชื่อ 
       5.20 บทอานมีความเหมาะสมและสมบูรณ 
       5.21 หนังสือเรียนใหส่ือที่ชวยเพิ่มความเขาใจแกนักเรียนดังตอไปนี้ 
          - การจัดเหตุการณ (setting the scene) 
          - การใหขอมูลภูมิหลัง (providing background information) 
          - การใหคําถามกอนอาน (giving pre-reading question) 
       5.22 คําถามเพื่อทดสอบความเขาใจเปนประเภทดังตอไปนี้ 
          - คําถามตรงๆ (literal/surface questions) 
          - คําถามเพื่อการสนทนา (discourse-processing questions) 
          - คําถามอนุมาน (inference questions) 
       5.23 บทอานเกี่ยวของกับความรูทั่วไปของนักเรียน  
      การเขียน (writing) 
       5.24 ส่ือการเขียนเปนลักษณะ ดังตอไปนี้ 
          -  การเขียนแบบควบคุม (controlled writing) 
          -  การเขียนแบบแนะแนวทาง (guided writing) 
          -  การเขียนแบบอิสระหรือกึ่งอิสระ (free or semi-free writing) 
       5.25 มีการสอนถึงแบบแผนของประเภทการเขียนที่แตกตางกัน 
       5.26 การแบงยอหนา (paragraphing) ไดรับการสอนอยางเพียงพอ 
       5.27 มีการเนนลีลาภาษาเขียน โดยเฉพาะการเขียนในระดับสูง  ตองมคีวาม
ใสใจตอลีลาภาษาที่แตกตางตามประเภทของบทเขียนดวย 
       5.28 หนังสือเรียนใหความสําคัญเกี่ยวกับแหลงขอมูลทางภาษาที่เจาะจง 
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รูปแบบการเขียนโดยเฉพาะ เชน เครื่องหมาย การสะกดคํา การวางรูปแบบ 
       5.29 ทักษะการเขียนเนนที่ความถูกตอง 
       5.30 นักเรียนไดรับการสงเสริมใหทบทวนและแกไขงานเขียนของตน 
 กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 2006 
: 2-7,10)  มีเกณฑวา 
       5.31 ทักษะการอานและเขียนเชื่อมโยงกัน 
       5.32 ทักษะการอานและเขียนสามารถบูรณาการกันไดในหลายลักษณะ  
เชน  การแสดงความคิดเห็นโดย  การพูด เขียน และส่ือภาพ 
       5.33 ระดับการอานสอดคลองเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถ
ของนักเรียน  
      การสะกดคํา 
       5.34 กลยุทธการสะกดคําบูรณาการรวมกับกระบวนการเขียนแบบตางๆ 
       5.35 มีวิธีการวัดผลหลากหลายและเทคนิคการเก็บสถิติความกาวหนา
ทางการ 
       5.35 มีวิธีการวัดผลหลากหลายและเทคนิคการเก็บสถิติความกาวหนา
ทางการสะกดคําของนักเรียน 
       5.36 มีการแนะนําขอมูลดานการใชพหุปญญาและกลยุทธการประเมินการ
สะกดคําดวยตนเองแกนักเรียน 
       5.37 มีการเนนฝกและพัฒนาการสะกดคํา 
 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง ทักษะ ประกอบดวย เกณฑของแกรนท (Grant 1987 : 
122)     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 3-4,68-70,80,84)  และกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธ
แคโรไลนา (Department of Public Instruction 2006 : 2-7,10)  
 เกณฑของทั้ง 3 คน กลาวถึงทักษะทางภาษาทั้งสี่ แกรนทเนนที่ความสมดุลระหวาง
ทักษะทั้งสี่ และการบูรณาการ  สวนคันนิ่งสเวิรธแสดงถึงเกณฑประเมินทักษะทางภาษาทั้งสี่ใน
หนังสือเรียนโดยละเอียด เกณฑแตละขอเหลานี้กลาวถึงการพิจารณาประเภทของเรื่องที่ฟง บท
สนทนา บทอาน หรือประเภทของงานเขียนดวย นอกจากนี้ยังมีเร่ืองเกี่ยวกับความหลากหลาย 
ความนาสนใจ ความเหมาะสม ถูกตองและสมจริงเพื่อเชื่อมโยงไปไปถึงการสื่อสารจริงได รวมถึง
การประเมินคําถามกอนและหลังการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อฝกฝนทักษะ สุดทายคือ กรมการศึกษา
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แหงรัฐนอรธแคโรไลนาเนนที่ทักษะการอานและเขียน พรอมทั้งยังใหความสําคัญกับการสะกดคํา 
ทั้งเปนสวนเดี่ยว และบูรณาการกับทักษะการเขียนอีกดวย 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากทักษะทางภาษาทั้งสี่ ไดแก การฟง พูด อาน เขียน เปนสิ่งที่
ตองอาศัยการฝกฝน ดังนั้นเมื่อผูวิจัยสรางแบบประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ จึงนําเกณฑ
เกี่ยวกับทักษะไปรวมอยูในสวนของแบบฝกหัดหรือกิจกรรมในหนังสือเรียน และหนังสือแบบฝกหัด
แทนการพิจารณาทักษะเหลานี้แยกออกมาเปนสวนเดียว 
  6. บริบททางสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural context) มีเกณฑของ
บุคคลซึ่งประกอบดวยเกณฑเปนรายขอ  ดังตอไปนี้  
     แกรนท (Grant 1987 : 122)  มีเกณฑวา 
       6.1 หนังสือเรียนเปนที่ยอมรับทางวัฒนธรรม 
       6.2 หนังสือเรียนมีส่ือจริง  (authentic materials)  เพียงพอเพื่อนักเรียน
สามารถเห็นถึงหนังสือเรียนสัมพันธกับชีวิตจริง 
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 92)  มีเกณฑวา 
       6.3 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในหนังสือเรียนเปนที่เขาใจไดแกนักเรียน 
       6.4 นักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่นําเสนอ
ในหนังสือเรียนได 
       6.5 นักเรียนสามารถตีความความสัมพันธ พฤติกรรม จุดมุงหมาย ฯลฯ ของ
ตัวละครที่แสดงในหนังสือเรียน 
       6.6 ในหนังสือเรียน บทบาทของผูหญิงไดรับความสําคัญเทากับผูชายใน
ทุกๆ ดาน 
       6.7 ลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูหญิงที่แสดงไวใน
หนังสือเรียน 
       6.8 ตําแหนงหนาที่อาชีพการงานและทางสังคมของผูหญิงที่ปรากฏใน
หนังสือเรียน 
       6.9 ความสัมพันธทางสังคมนําเสนอตามความเปนจริง 
       6.10 รูปแบบและความเหมาะสมทางภาษาสอดคลองกับสภาพสังคม 
     เออร (Ur 1996 : 186)  มีเกณฑวา  
       6.11 ภาษาเปนจริงตามสถานการณทางสังคม 
       6.12 เนื้อหาทางดานการศึกษาและสังคมเปนที่ยอมรับตอชุมชนเปาหมายที่ 
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ใชหนังสือเรียน 
 กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา  (Department of Public Instruction 
2006 : 2,10) มีเกณฑวา 
       6.13 เนื้อหาเหมาะสมกับวัฒนธรรมและกลุมคนที่มีความแตกตางและ
หลากหลาย 
 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบดวย เกณฑของ     
แกรนท (Grant 1987 : 122)  คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 92)  เออร (Ur 1996 : 186)  
และกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 2006 : 2,10) 
พิจารณาถึงความเหมาะสมของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะในหนังสือเรียน และความ
สอดคลองระหวางบริบททางสังคมและวัฒนธรรมระหวางในหนังสือเรียนและผูใชหนังสือ   ในกรณี
ของงานวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงวิเคราะหที่บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษา
และไทย 
 7. วิธีสอน (Methodology)  มีเกณฑของบุคคลซึ่งประกอบดวยเกณฑเปนรายขอ  
ดังตอไปนี้  
     แกรนท (Grant 1987 : 124-126)  มีเกณฑวา 
       7.1 หนังสือเรียนแนะแนวคําตอบที่ดีและชัดเจนแกครูและชวยดานวิธีสอน
และกิจกรรมเสริม 
       7.2 บอยครั้งนักเรียนสามารถใชหนังสือเรียนในหองเรียนไดโดยปราศจากครู
สอนได 
       7.3 วิธีสอนและวิธีการที่แนะนําเหมาะสมแกครู นักเรียน และชั้นเรียน 
       7.4 วิธีสอนที่นําเสนอเปนวิธีการงายตอการปรับใชเมื่อยามจําเปน 
       7.5 ครูใชเวลาเล็กนอยในการเตรียมการใชหนังสือเรียน 
       7.6 วิธีสอนในหนังสือเรียนชวยนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบได 
       7.7 หนังสือเรียนประกอบดวยการบอกเคล็ดลับที่เปนประโยชนแกเทคนิค
การสอบดวย 
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 4)  มีเกณฑวา 
       7.8  วิธีการเรียนภาษาที่หนังสือเรียนใช มีความเหมาะสมกับสถานการณ
การเรียน/การสอน 
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       7.9 หนังสือเรียนนําเสนอเทคนิคที่ใชในการสอนหรือฝกฝนหัวขอภาษาเรื่อง
ใหม  (new language items) อยางเหมาะสมกับผูเรียน 
       7.10  มีการนําเสนอวิธีการสอนทักษะที่แตกตางกันและการสื่อสารดวย 
       7.11 หนังสือเรียนเสนอคําแนะนําหรือความชวยเหลือแกนักเรียนดาน      
กลยุทธการเรียน 
       7.12 นักเรียนไดรับการสงเสริมใหรูจักรับผิดชอบสําหรับการเรียนของตน  
เชน  โดยการตั้งเปาหมายการเรียนของตนเอง เปนตน 
       7.13 นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีระดับความรับผิดชอบสําหรับการเรียน
ของตนเอง 
       7.14 หนังสือเรียนเสนอทางเลือกของกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติม 
     เออร (Ur 1996 : 186)    มีเกณฑวา 
       7.15 หนังสือเรียนเปนแนวทางแกครูการสอน เพื่อไมใหตองเตรียมการสอน
อยางหนัก 
       7.16 หนังสือเรียนสงเสริมใหผูเรียนพัฒนากลยุทธทางการเรียนของตนเอง   
 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง วิธีสอน ประกอบดวย เกณฑของแกรนท (Grant 1987 : 
124-126)  คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 4) และเออร (Ur 1996 : 186) ซึ่งพิจารณาถึง
การเอื้อประโยชนของหนังสือเรียนที่มีตอวิธีการสอนของครู  กลยุทธการเรียนของนักเรียนทั้งดาน
การเตรียมตัวสอบหรือการศึกษาอิสระดวยตนเอง อยางไรก็ตาม แมวาเปนประเด็นวิธีสอนแตก็เนน
ที่ตัวหนังสือเรียนเอง ซึ่งแตกตางการใหคําแนะนําในคูมือครู ที่เนนการแนะนําสําหรับตัวครูโดยตรง 
 8. แบบฝกหัดและกิจกรรม (exercises and activities) มีเกณฑของบุคคลซึ่ง
ประกอบดวยเกณฑเปนรายขอ  ดังตอไปนี้  
     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2548 : 16-17)  มีเกณฑ
วา 
       8.1 กิจกรรมตางๆ ควรที่เหมาะสมกับวัย และความสนใจของนักเรียนแตละ
ระดับช้ัน โดยสงเสริมนิสัย  เจตคติ และความประพฤติที่พึงปรารถนาของนักเรียน 
       8.2 กิจกรรมในหนังสือเรียน ควรสอดคลองกับจุดมุงหมายของแตละวิชา 
และเนื้อหาของแตละบท 
       8.3 กิจกรรมควรสามารถนํามาใชในการประเมินผลความกาวหนาในการ
เรียนรูของนักเรียน  
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       8.4 ควรมีแบบฝกหัดหลายๆ  แบบกระจายกันอยางเหมาะสม  และควรมี
แบบฝกหัดจํานวนเพียงพอที่จะสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เรียนได 
       8.5 การใชคําถาม ควรกระตุนใหใชความคิดใหเกิดการอภิปราย  
     แกรนท (Grant 1987 : 122-126)  มีเกณฑวา 
       8.6 แบบฝกหัดและกิจกรรมมีการฝกฝนสําหรับการสอบอยางเพียงพอ 
       8.7 แบบฝกหัดและกิจกรรมมีความสมดุลกันระหวางทักษะสัมพันธทาง
ภาษา และบูรณาการทักษะเพื่อวาทักษะหนึ่งจะชวยทักษะอื่นๆดวยได 
      8. 8 กิจกรรมการสื่อสารมีเพียงพอเพื่อใหนักเรียนสามารถใชภาษาไดอยาง
อิสระ 
 คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 67-70, 80,84,118)  มีเกณฑวา 
       8.9 มีการเนนใหกิจกรรมการสื่อสาร  โดยใชส่ือจริงและภาระงานที่เปนจริง 
       8.10 กิจกรรมมีความเปนจริงในชีวิตจริง (real world/realistic) หรือเปน
เพียงการสื่อสารตามสถานการณในหองเรียนเทานั้น 
       8.11 กิจกรรมตามจริง (realistic activities) สงเสริมการเรียนทักษะการ
ส่ือสารและกลยุทธของนักเรียนซึ่งสามารถถายโอนไปยังการสื่อสารในชีวิตจริง 
       8.12 แบบฝกหัดและกิจกรรมรวมทักษะทางภาษาทั้งสี่ 
       8.13 แบบฝกหัดและกิจกรรมทักษะทั้งสี่มีความสมดุลกัน 
       8.14 มีแบบฝกหัดและกิจกรรมงานที่บูรณาการทักษะ 
       8.15 คําถามในกิจกรรมการฟงเปนประเภทคําถามเพื่อทดสอบความเขาใจ  
หรือคําถามเพื่อคนหาขอมูลเฉพาะ 
       8.16 มีภาระงานหรือคําถามกอนการฟง 
       8.17 กิจกรรมการพูดชวยใหนักเรียนรับมือกับส่ิงไมคาดคิดในบทสนทนาจริง 
       8.18 บทอานและกิจกรรมเหมาะสมกับระดับ ความสนใจ และอื่นๆ ของ
นักเรียน  
       8.19 กิจกรรมการเขียนมีข้ันตอนที่เหมาะสมและภาระงานที่หลากหลาย 
       8.20 กิจกรรมการเขียนเหมาะสมในดานจํานวนของการแนะแนวทางหรือ
การควบคุมระดับของความถูกตอง การเรียงลําดับของงานเขียนที่ยาวขึ้น เชน  การเขียนเปน       
ยอหนา และการใชรูปแบบที่เหมาะสม 
       8.21 แบบฝกหัดใหความสําคัญในการใชระดับความเปนทางการที่แตกตาง 
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กันในสถานการณที่แตกตางกัน 
     เออร (Ur 1996 : 186)   มีเกณฑวา 
       8.22 มีแบบฝกหัดและกจิกรรมที่ดีเพื่อฝกความคลองทั้ง 4 ทักษะ คือ การ 
ฟง พูด อาน และเขียน 
       8.23 มีแบบฝกหัดและกิจกรรมที่ดีดานเนื้อหาทางภาษา คือ คําศัพท การ
ออกเสียง และไวยากรณ 
       8.24 มีสวนทบทวนและทดสอบ 
       8.25 ภาระงานมีความนาสนใจ 
       8.26 ภาระงานมีความหลากหลายสําหรับนักเรียน  รูปแบบการเรียน และ
ความสนใจที่ระดับตางกัน  นอกจากนี้ยังมีคําส่ังที่ชัดเจนดวย 
       8.27 แบบฝกหัดและกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนพัฒนากลยุทธทางการเรียน
ของตนเอง  และกลายเปนผูเรียนที่เรียนไดอยางอิสระในเวลาตอมา 
 ไบรด (Byrd 2001 : 425) มีเกณฑวา 
       8.28 แบบฝกหัดและกิจกรรมชวยพัฒนาความเขาใจและทดสอบความรู
ดานความคิดหลัก (main ideas) รายละเอียด (details) และการลําดับความคิด (sequence of 
ideas)  
       8.29 แบบฝกหัดเกี่ยวของกับคําศัพทและไวยากรณชวยสรางความสามารถ
ในการใชภาษาของนักเรียน 
       8.30 แบบฝกหัดฝกฝนงานเขียนประเภทที่แตกตางกัน เชน การเติมประโยค
ใหสมบูรณ การสะกดคําและเขียนตามคําบอก การเขียนแบบแนะแนวทาง เปนตน 
       8.31 หนังสือมีรูปแบบการทบทวนภายในบทเรียนและมีกิจกรรมทดสอบ
ความรูใหมๆ ที่ไดเรียนเพื่อสะสมและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาของนักเรียน 
       8.32 แบบฝกหัดสงเสริมการสื่อสารที่มีความหมายโดยอางถึงกิจกรรมและ
สถานการณเปนจริง 
     กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 
2006 : 2-7)  มีเกณฑวา 
       8.33 แบบฝกหัด/กิจกรรมเปนลักษณะกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธหรือทํางานรวมกันอยางเหมาะสม 
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       8.34 แบบฝกหัด/กิจกรรมสวนใหญมีลักษณะเปนทักษะสัมพันธ  ทํารวมกับ
ทักษะอื่นๆ ไดแก การฟง พูด อาน เขียน 
       8.35 ลักษณะของแบบฝกหัดมีความหลากหลายอยางมาก  เชน ปริศนา
อักษรไขว จับคู  แตงประโยค ฟงเทปประกอบ เปนตน 
       8.36 แบบฝกหัด/กิจกรรมการอานมักฝกรวมกับแบบฝกการเขียน 
       8.37 แบบฝกหัด/กิจกรรมเนนที่ความคลองทางภาษา 
       8.38 คําถามกิจกรรมการอานเปนประเภทคําถามเพื่อทดสอบความเขาใจ 
เชน การคาดเดาเหตุการณ  คําถามตรงๆ หรือการเขียนเรื่องที่ไดอานไปดวยคําของนักเรียนเอง 
เปนตน  
       8.39 มีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลความกาวหนา (progressive test) ใน
ทุกๆ บทเรียน 
 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง แบบฝกหัดและกิจกรรม ประกอบดวย  เกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2548 : 59-70) แกรนท  (Grant 1987 : 122-
126)            คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 67-70, 80,84,118)  เออร (Ur 1996 : 186)  
ไบรด (Byrd 2001 : 425)  และกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public 
Instruction 2006 : 2-7)  
 โดยรวมแลว เกณฑทั้งหมดกลาวถึงการวิเคราะหแบบฝกหัดและกิจกรรมเพื่อฝกฝน
ทักษะทางภาษาทั้งสี่ ไดแก การฟง พูด อาน เขียน เกี่ยวกับประเภท ความนาสนใจ  ความ
หลากหลาย ความเหมาะสมของแบบฝกหัดและกิจกรรมกับวัยและระดับของนักเรียน  แตเกณฑ
ของแตละคนก็ยังมีความพิเศษออกไป คือ เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติใหความสําคัญกับกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของนักเรียน และกอใหเกิด
การกระตุนความคิด รวมถึงจํานวนของกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนสามารถสรุปสาระสําคัญได  สวน
แกรนท เนนที่การใชแบบฝกหัดหรือกิจกรรมฝกฝนเพื่อการสอบ กิจกรรมทักษะสัมพันธ และการนํา
กิจกรรมสื่อสารมาใชเพื่อใหนักเรียนสามารถใชภาษาไดอยางอิสระได เชนเดียวกับคันนิง่สเวริธทีใ่ห
ความสําคัญกับกิจกรรมสื่อสาร กิจกรรมตามจริง และภาระงานซึ่งนําไปเชื่อมโยงหรือสัมพันธกับ
การสื่อสารในชีวิตจริงได  สวนเออรนั้นเนนที่ภาระงานเชนกัน และยังกลาวถึงลักษณะแบบฝกหัดที่
ดีตองฝกความคลองทักษะทางภาษา เนื้อหาทางภาษา และพัฒนากลยุทธทางการเรียนของ
นักเรียนดวย  จากใจความหลัก เกณฑของไบรดคลายคลึงกับเออร แตไบรดยังกลาวถึงเรื่องการ
พัฒนาความคิดหลัก  รายละเอียด  และการลําดับความคิดผานทางการฝกฝนแบบฝกหัดและ
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กิจกรรม  สุดทายคือ กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา นอกจากจะเนนที่ทักษะสัมพันธเหมือน
แกรนทแลว ยังเนนแบบฝกหัดหรือกิจกรรมที่หลากหลายและกอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวาง
นักเรียนดวย 
 9. การออกแบบและการเรียงลาํดับ (grading)   มีเกณฑของบุคคลซึ่งประกอบดวย 
เกณฑเปนรายขอ  ดังตอไปนี้  
     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2548 : 15-16)  มีเกณฑ
วา 
       9.1 การเสนอเนื้อหาควรเปนไปตามลําดับ มีหลักเกณฑและตอเนื่องกัน
อยางมีเหตุผล 
       9.2 การวางเคาโครงเรื่องไมซับซอน เรียงลําดับจากงายไปยาก 
       9.3 การตั้งเรื่องแตละบทแตละตอน ควรมีความหมายครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมด 
     แกรนท (Grant 1987 : 122-126)  มีเกณฑวา 
       9.4 ระดับความยากของหนังสือเรียนเหมาะสม 
       9.5 หนังสือเรียนมีความยาวเหมาะสม 
       9.6 หนังสือเรียนมีการจัดลําดับที่ดี เพื่อจะไดครอบคลุมเนื้อหาทางภาษา
อยางมีระบบ 
       9.7 มีการจัดหาแบบทดสอบและการทบทวนบทเรียน 
       9.8 มีความสมดุลดีระหวางสิ่งที่ตองใชสอบกับส่ิงที่นักเรียนตองการ 
       9.9 หนังสือเรียนเตรียมเพื่อการสอบโดยเฉพาะ 
       9.10หนังสือเรียนใชวิธีการ “สไปเริล” (spiral) คือ ใหเร่ืองที่เรียนไดมีการ
ทบทวนและนํากลับมาใชอีกครั้งในบริบทที่แตกตางกัน 
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 59-61)  มีเกณฑวา 
       9.11 เนื้อหาเรียงลําดับตามปจจัยตางๆ ดังนี้ 
          - โครงสราง  
          - หนาที่ทางภาษา  
          - หัวขอ  
          - ทักษะ  
          - พื้นฐานความซับซอน  
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          - ความสามารถของผูเรียน  
          - การใช  
       9.12 การเรียงลําดับถูกตองสําหรับครูและนักเรียน    
       9.13 การจัดลําดับและการดําเนินหัวขอตอไปเหมาะสมกับนักเรียน  ทําให
นักเรียนทํางานจนเสร็จสมบูรณตามที่ประมวลการสอนกําหนด  
       9.14 มีการนํากลับมาเรียนและทบทวนบทเรียนเพียงพอ  
       9.15 มีสวนอางอิงสําหรับไวยากรณและอ่ืนๆ    และบางสวนของหนังสือ
เรียนเหมาะสําหรับการศึกษาเปนรายบุคคล  
       9.16 หนังสือเรียนใชงายเพราะมีการวางรูปแบบชัดเจน 
       9.17 ขอบเขตของการนําเสนอและฝกฝน มีดังตอไปนี้  
          - สัมพันธกับส่ิงที่ผูเรียนรูแลวและสิ่งที่ไดสอนไปแลว 
          - การควบคุมและเรียงลําดับอยางเหมาะสม 
          - ตัวอยางของกฎไวยากรณที่เรียน 
       9.18 หัวขอภาษาใหม (the new language items) ไดรับการนํากลับมาใช 
(recycle) เพียงพอ 
       9.19 การแบงหนวย (staging) ขององคประกอบทางภาษาเปนแบบดังนี้  
          - แบบพื้นๆ  (shallow)  
          - แบบปานกลาง (average) 
          - แบบลึก (steep) 
          - การแบงหนวยและการลําดับเนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียน 
       9.20 การเดินเรื่องของเนื้อหาเปนลักษณะดังนี้ 
          - แบบเปนเสนตรง 
          - แบบไมเปนเสนตรง 
       9.21 ในหนังสือเรียนมีจัดสวนทักษะการเรียน (study skill)   เชน สวนที่
แนะนําการใชพจนานุกรม หนังสือไวยากรณ เปนตน 
       9.22 สวนของทักษะการเรียนครอบคลุมแงตอไปนี้  
          - การสะทอนเทคนิคการเรียน 
          - คําแนะนําดานการพัฒนาทักษะการเรียน 
      - การอางอิงทักษะ  
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          - อ่ืนๆ 
     เออร (Ur 1996 : 186)   มีเกณฑวา 
       9.23 เนื้อหาถูกจัดลําดับตามความยาก-งายอยางชัดเจน 
     ไบรด (Byrd 2001 : 425) มีเกณฑวา 
       9.24 การเรียงลําดับของเนื้อเรื่องเรียงจากหัวขอหรือแกนเรื่องเรียบเรียง 
ตามลําดับจริง (logical sequence) 
       9.25 เนื้อหาจัดลําดับตามความตองการของนักเรียนหรือประมวลการสอน 
     กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 
2006 : 2,7)  มีเกณฑวา 
       9.26 หนังสือเรียนมีการเรียงลําดับที่ดี งายตอทบทวนของนักเรียน 
       9.27 หนังสือเรียนจัดสวนและใหคําแนะนําอยางมีประสิทธิภาพดานการใช
พจนานุกรม คอมพิวเตอรชวยสืบคนขอมูล 
 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง การออกแบบและการเรียงลําดับ ประกอบดวย เกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2548 : 15-16) แกรนท  (Grant 1987 : 122-
126)  คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 59-61)  เออร (Ur 1996 : 186)  ไบรด (Byrd 2001 : 
425)  และกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 2006 : 2,7) 
กลาวถึงการออกแบบและเรียงลําดับของบทเรียน  ทั้งดานเนื้อหา  กิจกรรมหรือแบบฝกหัดที่บรรจุ
อยูในหนังสือเรียน โดยพิจารณาดานลักษณะ ความตอเนื่อง ความเหมาะสมของบทเรียน 
นอกจากนี้ยังมีลักษณะการดําเนินหัวขอทางภาษา  และจัดสวนอื่นๆ รวมในบทเรียน เชน สวน
ทดสอบหรือสวนทักษะทางการเรียน เปนตน 
 10. องคประกอบอื่นๆ (impressionistic overview) มีเกณฑของบุคคลซึ่ง
ประกอบดวยเกณฑเปนรายขอ  ดังตอไปนี้  
     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2548 : 17)  มีเกณฑวา 
       10.1 ลักษณะรูปเลมมั่นคง แข็งแรง เย็บเลมแนนหนา 
       10.2 ปกของหนังสือเรียนควรมีสีสันดึงดูดความสนใจ  และแสดง
ความสําคัญของหนังสือเรียนเลมนั้น 
       10.3 ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
       10.4 ตัวอักษรในแตละบรรทัด ควรมีความยาวพอเหมาะ มีชองวางระหวาง 
บรรทัดที่นักเรียนสามารถกวาดสายตาไดสะดวกขณะอาน 
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       10.5  ตัวพิมพที่ใชควรมีขนาดตางๆ กัน เพื่อเนนความสําคัญเมื่อจะข้ึน
หัวขอตอนหรือ บทใหมหรือเมื่อกลาวถึงชื่อเร่ือง หรือศัพทเฉพาะ 
       10.6 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง มีคําอธิบายชัดเจน 
       10.7 ภาพประกอบสอดคลองกับวัย  ความสนใจ   และเกี่ยวพันกับ
ประสบการณของผูเรียน 
       10.8 ภาพประกอบควรมีขนาดพอเหมาะกับหนากระดาษ นาสนใจ วางไว
ถูกที่ สัมพันธกับเนื้อหา มีความชัดเจนและสวยงาม 
       10.9 ภาพประกอบควรตรงกับจุดมุงหมายของเนื้อเร่ือง  มีความสําคัญเพียง
เร่ืองเดียว ภาพประกอบควรทันสมัยมีจุดสนใจในภาพที่ใหญ สะดุดตา มีความหมายงาย ไมมี
รายละเอียดยุงยาก ซับซอน 
       10.10 ภาพประกอบควรมีสีสัน  เพราะใหความเปนจริงไดดีกวาภาพขาวดํา
จึงดึงดูด ความสนใจไดมากกวาทําใหเรียนรูไดรวดเร็วขึ้น 
       10.11 ภาพประกอบควรมีจํานวนมากพอเพียงในการทําความเขาใจ
ความคิดรวบยอดที่สําคัญ 
       10.12 คําบรรยายใตภาพควรเขียนใหสมบูรณ 
     แกรนท (Grant 1987 : 122-124)  มีเกณฑวา 
       10.13  ลักษณะทางกายภาพมีความเหมาะสม เชน มีความคงทน เปนตน 
       10.14 เนื้อหาและรูปเลมโดยรวมนาพึงพอใจ 
       10.15 หนังสือเรียนดึงดูดความสนใจ 
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 4,30,103)  มีเกณฑวา 
       10.16 ราคาของชุดหนังสือราคา และมีคุณภาพสมราคา 
       10.17 หนังสือแข็งแรงและทนทาน รูปลักษณดึงดูด 
       10.18 หนังสือเรียนหาไดงาย  และสามารถสั่งซื้อหนังสือเพิ่มไดในระยะเวลา
อันสั้น 
       10.19 มีดัชนีหัวขอภาษา 
       10.20 มีรายการคําศัพทใหม 
       10.21 ภาพถูกใชอยางกวางขวางในสื่อการเรียน 
       10.22 ภาพนําเสนออยางเหมาะสมและดึงดูด 
       10.23 รูปแบบของภาพ เชน ภาพถาย ลายเสน การตูน เปนที่ยอมรับแกผูใช 
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       10.24 ภาพใชเปนสวนที่ทําใหส่ือการสอนสมบูรณ  หรือเปนสวนตกแตงที่
ควรมีเทานั้น 
       10.25 ภาพประกอบที่เปนภาพวาด เชน ภาพสถานที่ ทิวทัศนหรือส่ิงของ 
วาดไดอยางสมจริงและดึงดูดนักเรียน 
       10.26 หนังสือเรียนใชภาพเปนสวนใหญในการสื่อความหมายอธิบาย  และ 
สาธิตการทํากิจกรรมบางอยาง 
       10.27 คํานํา ไดอธิบายชัดเจนถึงจุดมุงหมายสาระสําคัญ  และขอบเขตของ
หนังสือ  ตลอดจนวิธีการใชหนังสือเรียนเลมนั้น 
       10.28 สารบัญแสดงรายละเอียด เชน  แสดงบทหรือหัวขอใหญ  หัวขอรอง 
หัวขอยอย และรายละเอียดอื่นๆ  อยางชัดเจนและงายตอการดู 
     เออร (Ur 1996 : 186)  มีเกณฑวา 
       10.29 รูปลักษณหนังสือเรียนสวยงาม ดึงดูด งายตอการอาน 
       10.30 ความเหมาะสมของสื่อที่มองดวยตา 
       10.31 หนังสือหาไดงายในทองถิ่น 
     ไบรด (Byrd 2001 : 425-426)  มีเกณฑวา 
       10.32 ภาพประกอบชวยทางดานการฝกอานและสะกดคําเพราะภาพจะ
บรรยายใหเห็นสิ่งของและการกระทําจริงไดอยางกระจาง 
       10.33 ภาพประกอบชัดเจน งายและไมมีรายละเอียดที่ไมจําเปนซึง่อาจสราง
ความสับสนแกผูเรียน 
       10.34 ภาพประกอบพิมพใกลกับขอความเพียงพอและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
เนื้อหาเพื่อใหนักเรียนเขาใจขอความ 
       10.35 ปกหนังสือทนทานเพียงพอตอการใช 
       10.36 ขอความ ปก รูปลักษณของหนากระดาษ และการเย็บเลมดึงดูด
สายตา 
       10.37 ขนาดของหนังสือสะดวกแกนักเรียนในการพกพา 
       10.38 ขนาดของตัวอักษรเหมาะกับผูเรียนที่ใชหนังสือ 
     กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 
2006 : 10-11)  มีเกณฑวา 
       10.39 ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง และ เสนบอกชวงเวลา (timelines 
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สัมพันธกับเนื้อหาและนําเสนอใหรูปแบบที่หลากหลาย 
       10.40 ตัวหนังสือตองดูไมยาก สะอาดตา  
       10.41 หนังสือเรียนมีความคงทน ดึงดูด และพิมพดวยกระดาษคุณภาพดี 
อีกทั้งรูปแบบการพิมพ การจัดวาง เหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน 
       10.42 รูปแบบการวางเนื้อหามีความหลากหลาย เชน การใชตัวหนา การ 
อธิบายคําศัพทอยางตรงประเด็น เปนตน ชวยใหนักเรียนสามารถจัดเรียงและประมวลเนื้อหาได 
       10.43 มีอภิธานคํา (glossaries) บรรณานุกรม ดัชนี ภาคผนวก และตาราง
เนื้อหา ประกอบอยูในหนังสือเรียน ซึ่งงายตอการใชและเปนที่เขาใจของครูและนักเรียนอยาง
กระจาง 
 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง องคประกอบอื่นๆ ประกอบดวย เกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2548 : 17) แกรนท  (Grant 1987 : 122-124) คันนิ่งส
เวิรธ (Cunningsworth 1995 : 2,30,103)  เออร (Ur 1996 : 186)  ไบรด (Byrd 2001 : 425-426)  
และกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 2006 : 10-11) 
 องคประกอบอื่นๆ หมายถึงองคประกอบภายนอกที่สามารถมองเห็นไดดวยสายตา ซึ่ง
พิจารณาทั้งคํานํา สารบัญ หัวขอใหญและยอย ดัชนีตางๆ อภิธานคํา ความเหมาะสม ชัดเจน 
ดึงดูดของหนังสือโดยรวม อันไดแก ภาพประกอบ แผนผัง แผนภูมิ ตัวอักษรที่ใช กระดาษ ขนาด             
การออกแบบรูปเลม  รวมทั้งราคาและความสะดวกในการหาซื้อหนังสือดวย 
 11. สื่อเสริมประกอบการเรียน (supplementary)  มีเกณฑของบุคคลซึ่งประกอบ 
ดวยเกณฑเปนรายขอ  ดังตอไปนี้  
     แกรนท (Grant 1987 : 124)  มีเกณฑวา 
       11.1 มีส่ือประกอบ เชน เทป หนังสือแบบฝกหัด และภาพ 
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 68,106)  มีเกณฑวา 
       11.2 มีเทปประกอบการฟง 
       11.3  ส่ิงที่ฟงจากเทปเปนประเภท ดังตอไปนี้ 
           -  เร่ืองราวตางๆ เชน ความรูทั่วไป ประวัติ บุคคลหรือสถานที่ เปนตน 
          - บทสนทนา 
          - การฝกออกเสียง  
       11.4  ส่ือการฟงเหมาะสมกับระดับภาษาและความสนใจของนักเรียน    
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อยางมาก 
       11.5 ส่ือที่บันทึกลงในเทปประกอบโดยพิจารณาในแงตอไปนี้ 
          - คุณภาพเสียง (sound quality) 
          - ความเร็วของการพูด (speed of delivery) 
          - สําเนียง (accent) 
          - ความสมจริง (authenticity) 
       11.6 มีส่ือวีดิทัศนสําหรับการฟงเทานั้น หรือทั้งเพื่อฟงและดู 
       11.7 เนื้อหาในสื่อวิดีทัศนมีการใหในบริบทที่มีความหมายและแสดงสีหนา
ทาทาง 
       11.8 ส่ือการฟงไดรับการบันทึกเปนอยางดี มีความสมจริงเทาที่จะเปนได  
เขากันไดกับพื้นความรูเดิม      
       11.9 มีส่ือเสริมสําหรับการเรียนอยางอิสระซ่ึงเปนสื่อที่สอนแลว เชน หนังสือ
แบบฝกหัด เทปของนักเรียนสําหรับการศึกษาที่บาน ส่ือการอานเพิ่มเติม  
       11.10 มีคําแนะนําถึงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับส่ือเสริมประกอบ 
       11.11 มีเนื้อเร่ืองที่ถอดออกมาจากเทป (tape script) 
       11.12 มีการเฉลยคําตอบเพื่อการตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) 
     เออร (Ur 1996 : 186)  มีเกณฑวา 
       11.13 มีเทปประกอบการฟง 
     กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 
2006 : 5)  มีเกณฑวา 
       11.14 เนื้อเร่ืองในสื่อการฟงสงเสริมการพัฒนาและบูรณาการภาษาพูดกับ
ภาษาเขียน 
 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง ส่ือเสริมประกอบ ประกอบดวย แกรนท  (Grant 1987 : 
124)  คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 68,106)  เออร (Ur 1996 : 186)  และกรมการศึกษา
แหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 2006 : 5)  
 ส่ือเสริมประกอบในที่นี้คือ ส่ือประกอบการฟง ไดแก เทปประกอบการฟง และส่ือวีดิ
ทัศน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง ความเร็วในการพูด คําแนะนําในการใชส่ือประกอบการฟง 
รวมถึงการใหเนื้อเร่ืองที่ถอดออกมาจากเทป และเฉลยดวย 

อยางไรก็ตาม จากการวิจัยครั้งนี้ ชุดหนังสือที่ผูวิจัยทาํการศึกษานั้น  ส่ือประกอบการ 
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ฟง มีเพียงเทปประกอบการฟงเทานั้น ไมมีส่ือวีดิทัศน ดังนั้นเกณฑบางขอที่กลาวถึงการวิเคราะห
ส่ือวีดิทัศน   ผูวิจัยจึงไมเลือกใชในแบบประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของผูวิจัย 
 12. คูมือครู (teachers’ book)  มีเกณฑของบุคคลซึ่งประกอบดวยเกณฑเปนรายขอ  
ดังตอไปนี้  
     คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 4,115)  มีเกณฑวา 
       12.1 คําแนะนําสําหรับครูผูใชหนังสือเรียนมีเพียงพอ และคูมือสอดคลองกับ
หนังสือเรียน 
       12.2 คูมือครูครอบคลุมเทคนิคการสอน หัวขอภาษา เชน กฎไวยากรณ และ
ขอมูลเฉพาะทางวัฒนธรรม 
       12.3 คูมือครูยืดหยุน 
       12.4 คูมือครูใหเทคนิคการสอนที่เปนประโยชนสําหรับครูผูมีประสบการณ
นอยใหเกิดความเขาใจมากขึ้น 
       12.5 คูมือครูเหมาะสมกับครูที่เปนเจาของภาษาและไมใชเจาของภาษา 
       12.6 คูมือครูใหรายละเอียดขอมูลของหัวขอภาษาที่ครูจะสอน 
       12.7 คูมือครูใหใหแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการสอนพอเพียง 
       12.8 มีคําอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมใหครูที่ไมคุนเคยกับวัฒนธรรมนั้นเชน 
รูปแบบชีวิตของชาวอังกฤษ   ซึ่งตองตีความและใชใหเหมาะสมกับสถานการณที่สรางขึ้นใน
หนังสือเรียน  
       12.9 คําแนะนําที่ใหเปนวิธีที่เหมาะสมเมื่อครูตองการ 
       12.10 ในคูมือครูอธิบายจุดประสงคของแตละหนวยหรือบทเรียนชัดเจน 
       12.11 คูมือครูอธิบายหัวขอภาษาใหมอยางชัดเจนในแงของรูปแบบและ
ความหมายหรือการใช 
       12.12 คูมือครูนําเสนอการวางแผนโครงรางของแตละหนวยหรือบทเรียน 
       12.13 กระบวนการสอนในคูมือครูอธิบายอยางชัดเจน 
       12.14 ปญหาการเรียนไดมีการคาดการณและใหคําแนะนําไว 
       12.15 คูมือครูอธิบายและใหคําแนะนําขอมูลจากหนังสือเรียน 
       12.16 มีการใหรายละเอียดเหมือนกันทุกหนวยหรือใหเพียงหนวยตัวอยาง 
       12.17  เนื้อหาของคูมือครูสัมพันธกับสวนที่เกี่ยวของของหนังสือเรียน 
       12.18 คูมอืครูมีคําแนะนําใหเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการตรวจสอบงานอยาง 
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ไมเปนทางการของนักเรียน 
       12.19 มีเฉลยแบบฝกหัดและกิจกรรมอ่ืนใหไว 
       12.20 คูมือครูมีแบบทดสอบความกาวหนาทางการเรียน  พรอมทั้ง
คําแนะนําดานเวลาและวิธีการใช รวมถึงวิธีการติดตามผลดวย 
       12.21 คูมือครูแนะนําการสงเสริมโดยสรางแรงจูงใจของนักเรียนสูงขึ้น 
       12.22 คูมือครูสงเสริมใหครูจดบันทึกการสอนและความคิดของตน  
       12.23 คูมือครูมีแนวทางสําหรับประเมินถึงความเหมาะสมของบทเรียน
สําหรับการสอนของครูและนักเรียน  
     เออร (Ur 1996 : 186)  มีเกณฑวา 
       12.24 คูมือครูคําแนะนําอยางพอเพียงตอครู เพื่อจะไดไมตองเตรียมการ
สอนหนักเกินไป 
     ไบรด (Byrd 2001 : 426) แบงเกณฑวิเคราะหคูมือครูเปนแงมุมตางๆ ดังนี้ 
       ลักษณะทั่วไป 
       12.26 คูมือชวยใหครูเขาใจคําชี้แจงตางๆ  เชน จุดประสงค วิธีการสอนของ
หนังสือเรียน  
       12.27 คูมือครูไดแนะแนวครูถึงทุกชุดประมวลการสอนสําหรับระดับช้ันนั้น 
       12.28 ดัชนีของคูมือแนะครูถึงคําศัพท โครงสราง และหัวขอที่พบใน   
หนังสือเรียน 
       12.29 คูมือครูมีคําตอบที่ถูกตองหรือคําตอบที่แนะนําไวสําหรับแบบฝกหัด
ทั้งหมดในหนังสือเรียน 
       12.30 คําชี้แจงสําหรับลําดับไวยากรณที่ใหมาอธิบายไวอยางชัดเจน 
       ประเภทและจํานวนของแบบฝกหัดเสริมสําหรับทักษะทางภาษาแตละ
ทักษะ 
       12.31 คูมือครูเสนอสื่อสําหรับฝกนักเรียนในการฟงและเขาใจภาษาพูด 
       12.32 คูมือครูเสนอสื่อสําหรับฝกนักเรียนในการพูดแสดงความคิดเห็น 
       12.33 คูมือครูแนะนําการฝกพูดอยางเพียงพอและหลากหลายเพื่อเสริม 
ไวยากรณที่ไดนําเสนอในหนังสือเรียน 
       12.34 คูมือครูเสนอแนะการฝกซ้ําๆ และแบบฝกหัดที่ซึ่งครูสามารถชวย
ใหนักเรียนสะสมคําศัพทของตนเองได   
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       12.35 คูมือครูใหคําถามเพื่อชวยครูทดสอบการอานเพื่อความเขาใจของ
นักเรียน 
       12.36 คูมือครูใหส่ือตางๆ ที่จัดเรียงลําดับมาแลวจํานวนมากพอสําหรับการ
ฝกเขียนเพิ่มเติม 
       คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสอน 
       12.37 คูมือครูชวยแนะนําครูถึงบทเรียนใหมแตละประเภท 
       12.38 คูมือครูมีคําแนะนําที่จะชวยครูทบทวนบทเรียนเดิมและแนะนํา    
บทเรียนใหม 
       12.39 คูมือครูมีคําแนะนําในการฝกสําหรับการสอนออกเสียงและเสียง   
สูง-ต่ํา 
       12.40 คูมือครูมีคําแนะนําที่ชวยครูนําเสนอบทอานบทใหม 
       12.41 คูมือครูใหแนวทางแกครูสําหรับการนําเสนองานเขียนหลายๆประเภท 
       12.42 คูมือครูใหแนวทางแกครูสําหรับการประเมินผลงานเขียนและระบุ
ขอผิดพลาดใหญที่สุดของนักเรียน 
       12.43 คูมือครูแนะนําครูเรื่องการใชส่ือโสตทัศนูปกรณ 
       ขอมูลภูมิหลังทางภาษาศาสตร 
       12.44 คูมือครูใหขอมูลเปรียบเทียบกันเกี่ยวกับปญหาการออกเสียงที่  
คลายคลึงกัน 
       12.45 คําศัพทและโครงสรางหรือไวยากรณภาษาอังกฤษไดรับการอธิบาย  
อยางดี 
       12.46 คูมือครูมีรายการคําศัพทที่มาจากรากศัพทเดียวกัน ไดแก ทั้งราก
ศัพทที่ถูกและผิด นําเสนอแกครู  
       12.47 คูมือครูใหขอมูลเกี่ยวกับไวยากรณที่จะชวยครูอธิบายรูปแบบ
ไวยากรณในบทเรียนและคาดการณถึงปญหาที่นาจะเกิด เชน ขอมูลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบ
และการวิเคราะหความผิดพลาด 
 กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 2006 
: 3-6, 10-11) มีเกณฑวา 
       12.48 คูมือครูใหเทคนิคการสอนสําหรับการเตรียมการพัฒนา สงเสริม และ
ตอบสนองกลยุทธทางการเรียนของนักเรียน 
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       12.49 คูมือครูนําเสนอแนวทางหลากหลายเพื่อใหครูสามารถนาํสาระสาํคญั 
ขอมูล หรือทักษะ กลยุทธตางๆ ไปขยายตอหรือประยุกตใชได 
       12.50 คูมือครูแนะนําเกี่ยวกับข้ันตอนการพัฒนาทักษะการเขียนของ
นักเรียนรวมกับกลยุทธทางการสอนของครู 
       12.51 คูมือครูเสนอกลยุทธหรือการสอบวัดความกาวหนาของนักเรียน 
       12.52 คูมือครูมีคําแนะนําสําหรับการสอนหนาชั้น   การใชเทคโนโลยีตางๆ  
และแหลงขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหความรูดานการสอนแกครู 
       12.53 คูมือครูใหคําแนะนําสําหรับการใหคําปรึกษาแกนักเรียนและวิธีสอน
ใหนักเรียนฝกตรวจงานของตนเองและเพื่อนอยางไมเปนทางการกอนที่จะสงครู 
       12.54 คูมือครูใหคําแนะนําดานกลยุทธการสอนเพื่อใหนักเรียนไดทักษะการ
คิดทุกระดับตามเกณฑของ North Carolina Thinking Skill ตามหลักสูตรของ NCSCOS (North 
Carolina Standard Course of Study) 
       12.55 คูมือครูมีการจัดลําดับที่ดี ทําใหงายตอการใชและความเขาใจ 
นอกจากนี้ยังควรมีขนาดเหมาะสมและคงทน 
       12.56 คูมือครูเสนอแนะแนวทางการพัฒนา เสริมแรง และทบทวนเพื่อให
นักเรียนสะสมคําศัพทของตนเอง รวมถึงการฝกซ้ําๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะทางภาษาทั้งสี่และ
เขาใจสาระสําคัญในเรื่องที่เรียน 
       12.57 คูมือครูสนับสนุนและแนะนําการใชกลยุทธ เทคนิคการสอนที่
หลากหลายสําหรับความแตกตางของนักเรียนรายบุคคลและความสามารถทางภาษาที่จํากัดอีก
ดวย 
       12.58 คูมือครูใหคําแนะนําดานตางๆ ไดแก กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ในบทเรียน (scaffolding) การวัดและประเมินผล (evaluation)  การซอมเสริม (remediation)  ผล
ยอนกลับ (feedback) และแรงจูงใจ (motivation) 
       12.59 คูมือครูใหแนะนําเกี่ยวกับการบูรณาการบทเรียนภาษาอังกฤษกับ
วิชาอื่นๆ 
 ขอเหมือนดานประเด็นเรื่อง คูมือครู ประกอบดวย เกณฑของคันนิ่งสเวิรธ 
(Cunningsworth 1995 : 4,115)  เออร  (Ur 1996 : 186)  ไบรด  (Byrd 2001 : 426)  และ
กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 2006 : 3-6,10-11) 
สวนใหญแลวเกณฑดังกลาวพิจารณาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนของครู (ซึ่งไมใชกรณีเดียวกับกับวิธี
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สอนที่กลาวถึงในหนังสือเรียน) คําแนะนําสําหรับครูดานแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ยังใหคําอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ครูตองสอน
ในหนังสือเรียน เชน ดานไวยากรณ คําศัพท การออกเสียง และดานวัฒนธรรม   
 ขอสังเกตคือ เกณฑวิเคราะหคูมือครูของไบรด  (Byrd 2001 : 425-426)  จะแบง
เกณฑการวิเคราะหคูมือครูออกเปนแงมุมตางๆ อยางชัดเจน คือ ลักษณะทั่วไป ประเภทและ
จํานวนของแบบฝกหัดเสริมสําหรับทักษะทางภาษาแตละทักษะ คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสอน 
และขอมูลภูมิหลังทางภาษาศาสตร  ในขณะที่เกณฑของคนอื่นกลาวถึงแงมุมเหลานี้โดยรวม มิได
นําเสนอในลักษณะเชนเดียวกับไบรด  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเกณฑของไบรดแลว ก็พบวา
มิไดใหความหมายแตกตางกับเกณฑของคนอื่นแตอยางใด 
 จะเห็นไดวาเมื่อทําการสังเคราะหเกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของทั้ง 6 
คนแลว จะไดขอเหมือนประกอบดวย 12 ประเด็น คือ จุดประสงคและวิธี หัวเรื่อง เนื้อเร่ือง เนื้อหา
ทางภาษา ทักษะ  บริบททางสังคมและวัฒนธรรม วิธีสอน แบบฝกหัดและกิจกรรม การออกแบบ
และการเรียงลําดับ องคประกอบอื่นๆ ส่ือเสริมประกอบการเรียน และคูมือครู   
 เกณฑสวนใหญก็มีการวิ เคราะหประเด็นเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  ซึ่งอาจมี
รายละเอียดบางสวนแตกตางกันออกไปบางตามแตผูสรางเกณฑจะกําหนด ดังนั้นถาผูสรางเกณฑ
ตองการทราบหรือใหน้ําหนักเรื่องใดมากกวา ก็มักจะมีรายละเอียดปลีกยอยที่ประเด็นนั้น ดังนี้ 
  1. เกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนของเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (2548 : 15-17) เนนความสอดคลองระหวางหนังสือเรียน  กิจกรรมหรือ
แบบฝกหัดกับหลักสูตรตามกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ
กําหนดเอาไว   รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงคและองคประกอบอื่นๆ ของหนังสือเรียนอีกดวย  
 2. แกรนท (Grant 1987 : 122-126) เนนที่หนังสือเรียนกับการสอบเปนพิเศษ  และ
วิธีการสอน   
 3. คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 4,115) มีประเด็นในการวิเคราะหดานเนื้อหา
ทางภาษาที่ละเอียดมากกวาเกณฑของคนอื่นๆ โดยแบงประเด็นเปนแตละแงมุม คือ ไวยากรณ 
คําศัพทเสียง ระดับวาทกรรม ซึ่งรวมไปถึงลีลาทางภาษา คําศัพทภาษาอังกฤษแบบอเมริกากับ
อังกฤษ  และดานทักษะทางภาษาทั้งสี่ ในขณะที่เกณฑของคนอื่นพูดโดยภาพรวมเทานั้น   
 4. เออร (Ur 1996 : 186) พูดถึงประเด็นตางๆ โดยภาพรวม เนนเพียงความคลองดาน
ทักษะทางภาษา สวนทบทวนเทานั้น แตก็ไมละเอียดมากนัก  

5. ไบรด (Byrd 2001 : 426) นั้น มีจุดเดนที่การนาํเกณฑเกี่ยวกับเนื้อหาทางภาษามา 
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พิจารณารวมกับเนื้อเร่ือง แบบฝกหัดหรือกิจกรรม ลักษณะการลําดับบทเรียนอีกทั้งยังให
ความสําคัญกับคูมือครูในแงมุมตางๆ ดวย   
 6. กรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนา (Department of Public Instruction 2006 : 
3-6,10-11) เนื่องจากเปนเกณฑที่ใชประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษอันเปนของเจาของภาษา 
เกณฑจึงเกี่ยวของกับการบูรณาการทักษะทางภาษาเปนสวนใหญ และเนนที่การสะกดคําดวย 
นอกจากนี้ยังมีการแนะนําเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลความกาวหนาสําหรับครูประเมินนักเรียน
และนักเรียนประเมินตนเอง  พรอมทั้งคํานึงถึงดานแรงจูงใจ ผลยอนกลับ และการเสริมแรงแก
นักเรียน 
 อยางไรก็ตาม แมวาจะมีประเด็นขอเหมือนจํานวนมาก แตเกณฑวิเคราะหหนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษก็ยังมีบางประเด็นที่ตองจัดอยูในขอแตกตางเชนกัน ซึ่งผูวิจัยตองการแสดง
ประเด็นที่แตกตางโดยสิ้นเชิง เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นในเกณฑวิเคราะหหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษของคนอื่นๆ   
 
ขอแตกตาง 
 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตขอแตกตางในที่นี้วา ขอแตกตางคือ ประเด็นที่แปลกแยกจาก
เกณฑทั้งหมดโดยสิ้นเชิง แมวาชื่อประเด็นที่แตกตางอาจมีการกลาวถึงในฐานะเปนองคประกอบ
ในเกณฑบางขอของขอเหมือนดังขางตน  แตในกรณีขอแตกตางนี้ ประเด็นจะกลาวถึงการ
วิเคราะหตัวประเด็นนั้นๆ โดยตรง มิใชนํามาเพื่อพิจารณาและวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  
ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดใหประเด็นที่มีลักษณะดังกลาวอยูในขอแตกตาง   
 ในทํานองเดียวกันกับขอเหมือน  ผูวิจัยนําเสนอขอแตกตางโดยเริ่มจากการอางอิงชื่อ
เจาของเกณฑวิเคราะหหนังสือ จากนั้นจึงระบุประเด็นที่แตกตาง และแสดงเกณฑแตละขอใน
ประเด็นนั้นๆ จากเกณฑของบุคคลนั้นๆ   ขอแตกตางมีดังตอไปนี้ 
 คันนิ่งสเวิรธ (Cunningsworth 1995 : 111-149) มีประเด็นดานการวิเคราะห
หนังสือเรียนที่แตกตางจากเกณฑของคนอื่นๆ ดังนี้ 
 1. บทบาทของครู  (teacher’s role) (Cunningsworth 1995 : 111)  มีเกณฑดังนี้ 
 1.1 หนังสือเรียนพิจารณาบทบาทของครูมีฐานะ ดังตอไปนี้  
 1.1.1 ผูแนะแนวทาง (guide) 
 1.1.2 ที่ปรึกษา (mentor) 
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 1.1.3 ผูอํานวยความสะดวก (facilitator) 
 1.1.4 ผูจัดการการเรียน (manager of learning) 
 1.1.5 ผูอํานวยการ (director) 
 1.1.6 ผูตรวจสอบ (monitor) 
 1.2 หนังสือเรียนคํานึงถึงหนาที่พิเศษของครูในแงการสอน เชน การแนะแนวทาง 
ตรวจสอบและสงเสริมนักเรียน อธิบายปญหา ตอบคําถาม  
 2. สื่อสําหรับภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคเฉพาะ  (ESP materials)  
(Cunningsworth 1995 : 135)  มีเกณฑดังนี้ 
 2.1 ส่ืออางอิงจากการวิเคราะหความตองการของนักเรียนอยางระมัดระวัง 
 2.2 จุดประสงคของสื่อสําหรับภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคเฉพาะเจาะจง ในแง
ดังตอไปนี้  
 2.2.1 ในแงเนื้อหา 
 2.2.2 ในแงการปฏิบัติ 
 2.3 เนื้อหาเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน และมีความนาเชื่อถือ 
 2.4 สวนของ “แกน” (theme) ของภาษาเฉพาะทางสัมพันธกับเนื้อหาวิชานั้น 
 2.5 ผูเรียนไดรับการเตรียมทักษะและกลยุทธซึ่งจะชวยใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพดวยภาษาอังกฤษในสถานการณการทํางาน 
 2.6 ความสมดุลระหวางหัวขอภาษาเนื้อหาเฉพาะ (subject-specific 
language) เชน ไวยากรณ คําศัพท โครงสรางระดับขอความ เปนตน  และทักษะกับกลยุทธการ
ปฏิบัติงานในการใชภาษา 
 2.7 ส่ือคํานึงถึงความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนจึงเปนลักษณะวิธีการแบบ 
รวมมือ (collaborative approach)  
 2.8 ส่ือยืดหยุนอยางมีประสิทธิภาพสําหรับงานภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค
เฉพาะ 
 2.9 ส่ือสามารถใชสําหรับการศึกษารายบุคคล  และนักเรียนไดรับแนวทาง
เกี่ยวกับวิธีใชส่ือในแนวทางการศึกษารายบุคคล 
 2.10 กิจกรรมการเรียนสะทอนสถานการณในชีวิตจริงผานขอบเขตของกิจกรรม
ตางๆ  เชน ผานกิจกรรมที่เนนภาระงานและเนนทักษะ 
 2.11 กิจกรรมการเรียนมีผลลัพธหรือผลิตผลซึ่งจะชวยผูเรียนประเมินการใช 
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ภาษาของตนได  
 3. การระบุเปาหมายและวิเคราะหสถานการณการเรียน-การสอน (Specifying 
aims and analyzing the learning/ teaching situation) (Cunningsworth 1995 : 149) 
ประกอบดวย 
 3.1 เปาหมายและจุดประสงค 
 3.1.1  เปาหมายของโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
 3.1.2 จดบันทึกจุดประสงคที่เจาะจง เชน ในแงของหัวขอภาษา หนาที่ 
หัวขอ ทักษะ เปนตน 
 3.1.3 มีประมวลการสอนโดยละเอียด ประกอบดวย  ไวยากรณ  หนาที่ 
หัวขอ ทักษะ  
 3.1.4 มีหนังสือเรียนอื่นๆ ที่ไดรับการแนะนําใหใชในชั้นเรียน 
 3.1.5 จากขอ 3.1.4  ถาหนังสือเรียนอื่นๆ ไดรับการแนะนํา หนังสือนั้นอาจ
งายตอการเปลี่ยน จําเปนตองพิจารณาความตองการจากครูและโรงเรียนดวย 
 3.1.6 ความสําเร็จของเปาหมายและจุดประสงคสามารถวัดได เชน การ
สอบเปนครั้งคราว หรือการสอบเมื่อจบรายวิชา หรือแลวการสอบเนนภาษาอังกฤษในดานเฉพาะ  
พรอมทั้งตองพิจารณาวิธีใชแบบทดสอบ เชน แบบตัวเลือก สอบปากเปลา อีกดวย 
 3.1.7 คํานึงถึงจุดประสงคที่เจาะจงโดยเฉพาะหรือพิเศษซึ่งจําเปนตองให
ความสําคัญอยางยิ่ง 
 3.2 สถานการณการเรียน/การสอน (The teaching/ learning situation) 
 3.2.1 สถานภาพและบทบาทของภาษาอังกฤษในประเทศของผูเรียน 
 3.2.2 จุดประสงคหลักของการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับความเขมขนของ
วิชา จํานวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษตอสัปดาห 
 3.2.3 แหลงขอมูลที่หาไดในโรงเรียน/วิทยาลัย ซึ่งพิจารณาในแงส่ือและ
อุปกรณการเรียน 
 3.2.4 ขนาดของชั้นเรียน/กลุม  
 3.2.5 ลักษณะเหมือนกันของชั้นเรียน/กลุมดานระดับ ความสามารถ อายุ
ฯลฯ  
 3.2.6 ส่ิงที่เปนคานิยมเดนชัดของระบบการศึกษา  เชน เนนความรูหรือ
ความเขาใจหรือทักษะปฏิบัติ เนนการพัฒนารายบุคคลของผูเรียน  หรือเตรียมตัวเพื่ออยูใชชีวิตใน 
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สังคมนั้น เปนตน 
 3.3 ผูเรียน (learner) 
 3.3.1 อายุของผูเรียน 
 3.3.2 ระดับภาษาอังกฤษของผูเรียน 
 3.3.3 ประสบการณการเรียนเดิมที่ผูเรียนมีในภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศ 
 3.3.4 ความคาดหวังของผูเรียนมีตอแนวทางที่ตนไดรับการสอน 
 3.3.5  รูปแบบการเรียนที่ผูเรียนพึงพอใจ 
 3.3.6  ทัศนคติและแรงจูงใจของผูเรียน 
 3.3.7 ความสนใจของผูเรียน 
 3.4 ครู (teacher) 
 3.4.1 บทบาทที่ไดรับการยอมรับของครูในระบบการศึกษา 
 3.4.2 ความสามารถภาษาอังกฤษของครู ในกรณีที่ครูไมใชเจาของภาษา 
 3.4.3 ความเขาใจโครงสรางภาษาอังกฤษของครู 
 3.4.4 วิธีสอนที่ครูประยุกตใชเปนประจํา 
 3.4.5 อิสระของครูมีตอเนื้อหาและวิธีการสอนที่หลากหลาย 
 3.4.6 การแสดงปฏิกิริยาของครูในการยอมรับความคิดริเร่ิมสวนบุคคล 
 3.4.7 สิทธิของครูในการประยุกตหรือเสริมส่ือการสอนในเหมาะกับ
นักเรียนของตน รวมทั้งเวลาและความเชี่ยวชาญในการทําสื่อเหลานั้นยามจําเปน 
 ขอแตกตางของคันนิ่งเวิรธไดแก ดานบทบาทของครู   ส่ือสําหรับภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดประสงคเฉพาะ การระบุเปาหมายและวิเคราะหสถานการณการเรียน/การสอน อันประกอบดวย 
เปาหมายและจุดประสงค สถานการณการเรียน/การสอน  ผูเรียน และครู  ซึ่งพิจารณาในลักษณะ
ที่เนนที่ตัวของสิ่งดังกลาว มิใชเนนที่หนังสือเรียน คูมือครู หรือส่ือเสริมประกอบดังประเด็นอื่นที่
แสดง   จุดรวมเดียวกัน  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเห็นวา ประเด็นที่ตางกันเหลานี้ไมเกี่ยวของกับ
การศึกษาครั้งนี้ของผูวิจัยนัก จึงมิไดบรรจุประเด็นเหลานี้ลงในแบบวิเคราะหหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษของผูวิจัย นอกจากนี้ดานตางๆ ดังกลาว มีประเด็นที่มุงเนนสื่อเฉพาะทาง  และ
เกณฑที่คํานึงถึงพฤติกรรมของตัวบุคคลอีกดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาอยางถี่ถวน เกณฑเกี่ยวกับตัว
บุคคลเหลานี้ เปนประเด็นเปด ไมมีคําตอบที่แนนอน 
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8-9)  มีประเด็นดานการวิเคราะหหนังสือเรียนที่แตกตางจากเกณฑของคนอื่นๆ ดังนี้ 
 ลายมือ (Handwriting) มีเกณฑดังนี ้
 1. มีกลยุทธการสอนฝกลายมือที่ดีนําเสนอในคูมือครู 
 2. ข้ันตอนการพัฒนาในดานลายมือกลาวไวในคูมือครูอยางชัดเจน 
 3. เนื้อหาสาระลําดับการฝกการคัดลายมือเฉพาะตัวอักษรเดี่ยวๆ กอนการฝกคัดเปน
ขอความ 
 4. มาตรฐานของลักษณะตัวอักษรและลายมือที่อานงายแสดงใหเห็นจากเนื้อหาสาระ
ทั้งหมดจากหนังสือเรียน 
 5. การประเมินลายมือไดรับการสงเสริมใหประเมินผานวิธีประเมินตางๆ ไดแก การ
ประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน และครูประเมิน 
 6. เนื้อหาสาระและแบบฝกหัดหรือกิจกรรมมุงเนนถึงความสําคัญของลายมือวา
ลายมือนั้นตองใชในทุกสาขาวิชาและเปนทักษะที่ติดตัวไปตลอดชีวิต 
 7. มีคําแนะนําเกี่ยวกับประเภทของกระดาษสําหรับการฝกลายมือซ่ึงใชในระดับช้ัน
เรียนที่แตกตางกัน 
 8. หนังสือเรียนไดกลาวถึงปญหาทั่วไปเกี่ยวกับลายมือของนักเรียน รวมทั้งเสนอแนะ
วิธีการปรับปรุงแกไขอีกดวย 
 9. หนังสือเรียนไดมีการกลาวถึงกลยุทธตางๆ  สําหรับนักเรียนถนัดซายดวย 
 แมวาเกณฑของกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไลนาจะกลาวถึงหนังสือเรียนหรือ
คูมือครูดวย แตในความเปนจริง เห็นไดชัดวา เกณฑแตละขอเนนเกี่ยวกับลายมือ มิไดเกี่ยวของกับ
หนังสือเรียนหรือคูมือเทาใดนัก อีกทั้งเกณฑของบุคคลอื่นยังมิไดกลาวถึงประเด็นเกี่ยวกับลายมือ 
ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดใหประเด็นดังกลาวอยูในขอแตกตาง 
 จากขางตน  จะเห็นไดวาเมื่อทําการสังเคราะห เกณฑวิ เคราะหหนังสือเ รียน
ภาษาอังกฤษของทั้ง 6 คนแลว จะพบทั้งขอเหมือนและขอแตกตาง ผูวิจัยขอสรุปอีกครั้งคือ 
 ขอเหมือน 12 ประเด็น ประกอบดวยจุดประสงค หัวเรื่อง เนื้อเร่ือง เนื้อหาทางภาษา 
ทักษะ  บริบททางสังคมและวัฒนธรรม วิธีสอน แบบฝกหัดและกิจกรรม การออกแบบและการ
เรียงลําดับ องคประกอบอื่นๆ ส่ือเสริมประกอบการเรียน และคูมือครู   
 ขอแตกตางประกอบดวย 4 ประเด็นใหญ ประกอบดวย 3 ประเด็นแรกเปนเกณฑของ     
คันนิ่งเวิรธไดกลาวถึงดานบทบาทของครู   ส่ือสําหรับภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคเฉพาะ  การ
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ระบุเปาหมายและวิเคราะหสถานการณการเรียน/การสอน อันประกอบดวย เปาหมายและ
จุดประสงค สถานการณการเรียน/การสอน  ผูเรียน และครู  
 สวนประเด็นใหญอีก 1 ประเด็นเปนเกณฑของกรมการศึกษาแหงรัฐนอรธแคโรไล
กลาวถึงประเด็นดานลายมือ  ในขณะที่เกณฑของบุคคลอื่นมิไดกลาวถึงประเด็นเกี่ยวกับลายมือ 
ดังนั้นประเด็นนี้จึงเปนประเด็นที่แปลกแยก  อีกทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 ของ
ประเทศไทย     ไมเนนที่การคัดลายมือภาษาอังกฤษเทาใดนัก ผูวิจัยจึงไมนําประเด็นดานลายมือ
มาศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ 
 การสรางแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของผูวิจัยนั้น ประกอบดวย 3 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 หนังสือเรียน ตอนที่ 2 ส่ือประกอบการเรียน และตอนที่ 3 คูมือครู  ผูวิจัยไดใชขอ
เหมือนที่สังเคราะหมาจากเกณฑวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของบุคคลทั้งหมดขางตน มา
ประยุกตเพื่อสรางแบบวิเคราะหหนังสือเรียน  สวนทางดานประเด็นทักษะทางภาษานั้น ผูวิจัย
นําไปประยุกตรวมกับแบบฝกหัดและกิจกรรมในหนังสือเรียน  และเกณฑรายขอที่เกี่ยวกับทักษะ
การอานและเขียน รวมถึงการสะกดคํา ผูวิจัยจะนําไปเปนสวนหนึ่งของแบบวิเคราะหเกี่ยวกับ
หนังสือแบบฝกหัดดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบวิเคราะหหนงัสือเรียนภาษาองักฤษ 
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แบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 
 
ชื่อหนังสือ ……………………………………… 
สํานกัพิมพ  ……………………………………… 
ปที่พิมพ ………………………………………….. ครั้งที่พิมพ  ………………………………… 
ราคาหนังสือ  ……………………………………… 
 
คําอธิบาย 
 1. แบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมีทั้งหมดจํานวน 12 หนา ประกอบดวย     
3 สวน ดังนี้ 
 1.1 สวนที่ 1 หนังสือเรียน ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1  ดานเนื้อหาสาระ 

 ตอนที่ 2  แบบฝกหัด/กิจกรรม 
 ตอนที่ 3  รูปแบบการนาํเสนอ 
 1.2  สวนที่ 2 ส่ือเสริมประกอบการเรียน ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก 

  ตอนที่ 1  หนงัสือแบบฝกหัด  
  ตอนที่ 2  เทปประกอบการฟง 

 1.3 สวนที ่3 คูมือครู 
 2. ทําเครื่องหมาย (   ) ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 3. ระดับคาความคิดเหน็ มีดงันี ้

  เห็นดวยมากทีสุ่ด   = 5       
  เห็นดวย   = 4     
  ไมแนใจ   = 3     
  ไมเห็นดวย   = 2    
  ไมเห็นดวยที่สุด  = 1 
  ไมปรากฏ/ไมใช  = 0 
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สวนที่ 1 หนงัสือเรียน (Textbook/ Student’s book) 
คะแนน 

รายการ 
5 4 3 2 1  0 

ตอนที่ 1  ดานเนื้อหาสาระ (Content) 
1. จุดประสงค  (objectives) 
1.1 หนังสือเรียนครอบคลุมสาระการเรียนรูตามทีห่ลักสตูร
ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธกิารกาํหนดเอาไว 

       

1.2 จุดประสงคของหนงัสือเรียนเกีย่วกบัการแนะนาํและใช     
หนงัสือเรียนชดัเจน 

       

1.3 จุดประสงคเปนไปตามประมวลการสอนในแนวทางการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

       

1.4 จุดประสงคหนงัสือเรียนเหมาะกับสถานการณการเรยีนหรือการ
สอนของครูและนักเรยีนที่แตกตางกัน   

       

 
2. หัวเรื่อง  (topics) 
2.1 หวัเรื่องมคีวามนาสนใจ  

       

2.2 หวัเรื่องมคีวามหลากหลาย        
2.3 หวัเรื่องทีน่ําเสนอชวยเพิ่มความเขาใจ (awareness) และสราง      
ประสบการณดานภาษาของนกัเรียน 

       

2.4 หวัเรื่องตรงกับสภาพการใชภาษาในบริบททีน่ักเรียนเกี่ยวของ        
2.5 หวัเรื่องเหมาะสมกับกลุมวัยของผูเรียน        
 
3. เนื้อเรื่อง (Subject matter) 
3.1 เนื้อเร่ืองมคีวามสัมพันธกับจุดมุงหมายของหลกัสูตร
ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธกิาร  

       

3.2 เนื้อเร่ืองเหมาะสมกับหวัขอ         
3.3 เนื้อเร่ืองถกูตองและทนัสมัย ทําใหนกัเรียนสามารถนําความรู    
ที่ไดไปใชในชีวิตประจําวนัไดอยางเหมาะสม 
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คะแนน 
รายการ 

5 4 3 2 1  0 

3.4 เนื้อเร่ืองมกีารใชภาษาเหมาะสมกับสถานการณจริง         
3.5 เนื้อเร่ืองชวยเพิ่มพนูความรูที่มีอยูเดิมของนักเรียน        
3.6 เนื้อเร่ืองมคีวามยาก-งายเหมาะสมกบัระดับของนกัเรียน        
3.7 เนื้อเร่ืองบรูณาการกับเนือ้หาวิชาอืน่ๆ        
3.8 ประโยค ยอหนาและการลําดับความของบทอานมคีวามสัมพันธ
ซึ่งกนัและกนั 

       

3.9 ตัวอยางของบทอานและบทสนทนาซึง่นาํเสนอในหนังสือเรียน
เปนตัวอยางทีด่ีดานการใชภาษาแกนักเรียน ทั้งเร่ืองการใชสันธาน
(conjunction) การอางอิง(reference) สรรพนาม(pronoun)         
การแทนคํา(substitution)   ประโยค หรือคําศัพท 

       

 
4. เนื้อหาทางภาษา  (language content)  
- ไวยากรณ (grammar) 
4.1 หนังสือเรียนครอบคลุมไวยากรณหลกัๆ ของระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ตามที่กระทรวงศกึษาธิการกาํหนดไว  

       

4.2  ไวยากรณนําเสนอในกรอบการใชทีเ่ล็กพอเพื่อใหงายตอ       
การเรียน 

       

4.3 มีการอธิบายไวยากรณอยางชัดเจน          
4.4 ไวยากรณแสดงรูปแบบภาษา (language form) / โครงสราง   
ทางภาษา (structure) อยางชัดเจน 

       

4.5  ไวยากรณเนนที่การใชภาษา (language use) /ความหมาย 
(meaning)   

       

4.6 ไวยากรณนําเสนอทัง้รูปแบบภาษาและการใชภาษาอยาง   
สมดุลกัน        

4.7 ไวยากรณเร่ืองใหมที่นาํเสนอสัมพนัธกบัไวยากรณทีน่ักเรียนรูจัก
อยูแลว 
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คะแนน 
รายการ 

5 4 3 2 1  0 

4.8 หนังสือเรียนมกีารอธิบายความหมายอื่นๆ ของรูปแบบไวยากรณ
ที่มากกวาหนึง่ความหมาย เชน Present continuous  

       

4.9 ไวยากรณนําเสนอในสถานการณที่มีความหมาย         
4.10 ไวยากรณที่นาํเสนอเปนโครงสรางประโยคที่ใชในชีวิตประจาํวนั        
 
- คําศัพท (vocabulary) 
4.11 ส่ือการเรยีนคําศพัทอยูในหนังสือเรียนอยางเดนชัด 

       

4.12 ส่ือสําหรบัการเรียนคําศัพทมีปริมาณที่เหมาะสมสําหรับ
นักเรียน 

       

4.13 ส่ือสําหรบัการเรียนคําศัพทเนนการพัฒนาคําศพัทและกลยทุธ
การเรียนรายบุคคล 

       

4.14 มีการอธบิายความหมายของคําศพัทอยางชัดเจน        
4.15 จํานวนคําศัพทใหมมปีริมาณเหมาะสมกับระดับของนักเรียน        
4.16 คําศัพทนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับวยัและความสนใจ
ของนักเรียน 

       

4.17คําศัพทนาํเสนอพรอมกบับริบทตางๆ ประกอบกัน        
 
- เสียง (phonology) 
4.18 มีการฝกออกเสียงใหถกูตองเพื่อชวยหลีกเลี่ยงการเขาใจผิด  

       

4.19 มีการฝกออกเสียงระดบัคํา ไดแก พยัญชนะ สระ และการเนน
เสียงบนพยางค 

       

4.20 มีการฝกออกเสียงระดบัประโยค ไดแก การเนนเสยีง การเชื่อม
เสียง และการใชระดับเสียงสูง-ต่ํา        

4.21 มีการฝกออกเสียงระดบับทสนทนา         
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คะแนน 
รายการ 

5 4 3 2 1  0 

5. บริบททางสังคมและวฒันธรรม  (social and cultural  
context) 
5.1 เนื้อหาสาระเหมาะสมกบัวัฒนธรรมของครูและนักเรียนไทยผูใช
หนงัสือ  

       

5.2 นักเรียนไทยสามารถเขาใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชนชาติเจาของภาษาในหนงัสือเรียนไดเปนอยางด ี

       

5.3 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงบริบททางสงัคมและวัฒนธรรมที่
นําเสนอในหนงัสือเรียนสูสังคมและวัฒนธรรมของตนเองได 

       

5.4 หนังสือเรียนเปดโอกาสใหใชส่ือจริง (authentic materials) 
จํานวนมากเพยีงพอ เพื่อที่จะทําใหนกัเรียนสามารถรับรูวา      
หนงัสือเรียนสมัพันธกับชีวิตจริง  

       

5.5 ความสัมพันธทางสงัคมที่นาํเสนอในหนงัสือเรียนเปนความจริง
ในสังคม 

       

 
6. วธิีสอน (Methodology) 
6.1 วิธีสอนและวิธีการที่แนะนําเหมาะสมแกครู นักเรยีน และชั้นเรียน 

       

6.2 แมวาจะไมมีครูสอน นักเรียนก็สามารถใชหนังสือเรียนไดดวย
ตนเอง  

       

6.3 วิธกีารสอนงายตอการปรับใชเมื่อยามจําเปน เชน ในยามที่ครู   
ไมมีอุปกรณใดๆ แตมีเพียงแคหนังสือเรียนก็สามารถนาํเนื้อหาหรือ
กิจกรรมในหนงัสือมาปรับใชได  

       

6.4 วิธีสอนในหนงัสือเรียนชวยใหครูไมตองเตรียมการสอนมาก         
6.5 วิธีสอนที่ใชเหมาะสมกับสถานการณการเรียนการสอน        
6.6 หนังสือเรียนเสนอทางเลือกของกิจกรรมการเรียนเพิม่เติมแกครู        
6.7 วิธีสอนสงเสริมใหนกัเรียนไดใชภาษาองักฤษ        

6.8 วิธีสอนสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร        
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คะแนน 
รายการ 

5 4 3 2 1  0 

6.9 วิธีสอนสงเสริมใหนกัเรียนฝกภาษาอังกฤษดวยตนเอง        

 
 
ตอนที่ 2  แบบฝกหัด/กจิกรรม (exercises/activities) 
1. แบบฝกหัดหรือกิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของ
บทเรียน 

       

2. แบบฝกหัดหรือกิจกรรมการสื่อสารมีเพยีงพอเพื่อใหนกัเรียน
สามารถผลิตและใชภาษาไดอยางอิสระ 

       

3. แบบฝกหัดหรือกิจกรรมเหมาะสมกับระดับและความสนใจของ
นักเรียน   

       

4. แบบฝกหัดหรือกิจกรรมเปนแบบบูรณาการภาษาองักฤษกับ     
วิชาอืน่ๆ  

       

5. กิจกรรมชวยเสริมสรางและสงเสริมลักษณะนิสัย เจตคติและ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของนกัเรียนได 

       

6. ประเภทและรูปแบบของแบบฝกหัด/กิจกรรมมีความหลากหลาย        
7. ภาระงานมคีวามยืดหยุนตอรูปแบบการเรียน  ความสนใจ และ
ระดับของนักเรียนที่แตกตางกัน  

       

8. คําสัง่ของภาระงาน กิจกรรม แบบฝกหัดชัดเจน        
9. แบบฝกหัดเพื่อความคลองทางทักษะการฟงเหมาะสมกับนักเรียน        
10. กิจกรรมกอนฟงชวยใหนักเรียนสามารถเดาเรื่องที่กาํลังจะฟงได
บางสวน 

       

11. คําถามและกิจกรรมหลงัฟง ชวยใหนักเรียนเขาใจกับเร่ืองที่ฟง
มากขึ้น 

       

12. เร่ืองทีน่ักเรียนฟงไดนําเสนอในสถานการณที่มีความหมายตรง
กับเร่ืองนัน้ๆ     

       

13. แบบฝกหดั/กิจกรรมการฟงมีจาํนวนมากเพียงพอใหนกัเรียน        
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คะแนน 
รายการ 
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ฝกฝนจนเกิดความคลองทางทักษะการฟง สามารถฟงแลวเขาใจเรื่อง
ในเทปได 

       

14. กิจกรรมเพื่อเพิ่มความคลองทางทักษะการพูดเหมาะสมกับ
นักเรียน 

       

15. กิจกรรมทกัษะการพูดมกัเปนลกัษณะแบบควบคุม        
16. กิจกรรมการฝกพูดมีจาํนวนมากเพียงพอจนชวยใหนักเรียน
สามารถใชภาษาไดอยางอิสระ 

       

17. แบบฝกหดัเพื่อเพิ่มความคลองทางทกัษะการอานเหมาะสมกับ
ระดับนักเรียน 

       

18. คําถามกอนการอาน (pre-reading) เปนการเตรียมพรอม
นักเรียนเพราะชวยใหเขาใจเรื่องมากขึน้ 

       

19. คําถามหลังการอานเพือ่ทดสอบความเขาใจ เปนคาํถามตรงๆ         
20. บทอานในกิจกรรมการอานใชเพื่อแนะนําหวัขอทางภาษาใหมๆ 
เชน ไวยากรณหรือคําศัพทใหม เปนตน 

       

21. บทอานในกิจกรรมการอานมาจากเอกสารจริง (authentic 
materials)  

       

22. แบบฝกหดัชวยพฒันาความเขาใจและทดสอบความรูของ
นักเรียนเกีย่วกับการจับใจความสาํคัญ (main ideas) รายละเอียด 
(details) และการลําดับความคิด (sequence of ideas)  จากเรื่อง   
ที่เรียนได 

       

23. แบบฝกหดั/กิจกรรมการอานมีจาํนวนมากเพยีงพอที่จะฝกฝนให
นักเรียนสามารถอานเนื้อเร่ืองไดคลองขึ้น 

       

24. แบบฝกหดัเพื่อเพิ่มความคลองทางทกัษะการเขียนเหมาะสมกับ
นักเรียน 

       

25. แบบฝกหดัเปนการฝกฝนงานเขยีนประเภทที่แตกตางกนั       
เชน การเติมประโยคใหสมบูรณ การสะกดคํา  และเขียนตามคําบอก   
เปนตน  
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26. แบบฝกหดัทักษะการเขยีนมกัอยูในระดับคําและประโยค        
27. แบบฝกหดัทักษะการเขยีนมีจาํนวนมากเพียงพอที่จะฝกฝนให
นักเรียนสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารตามระดับความรูของตนได 

       

28. แบบฝกไวยากรณชวยใหนกัเรียนนาํสิง่ที่เรียนไปใชไดจริง        
39. แบบฝกคาํศัพทมีจํานวนมากเพยีงพอที่จะทําใหนกัเรียนมีคลงัคาํ
มากขึ้น 

       

30. แบบฝกการฝกออกเสียงมีความชัดเจนที่จะทาํใหนกัเรียน
สามารถออกเสียงไดอยางถกูตอง ไมสรางความสับสนแกผูฟง 

       

31. กิจกรรมตามจริง (realistic activities) ชวยสงเสริมทกัษะและ 
กลยุทธการสือ่สารใหนกัเรียนสามารถนาํไปใชส่ือสารในชีวิตจริงได 

       

32.แบบฝกหัด/กิจกรรมสวนใหญมีลักษณะเปนทักษะสมัพันธ         
33. แบบฝกหดั/กิจกรรมเปนประเภทกระตุนความคิดใหนกัเรียน
แสดงความคดิเห็น 

       

34. แบบฝกหดั/กิจกรรมเปนลักษณะกิจกรรมสงเสริมใหนกัเรียนมี
ปฏิสัมพันธหรือทํางานรวมกนั 

       

35. แบบฝกหดั/กิจกรรมเพิม่ความยากของทักษะทางภาษาให
สอดคลองกับความกาวหนาทางดานไวยากรณและคําศัพทของ
นักเรียน 

       

 
 
ตอนที่ 3   รปูแบบการนาํเสนอ 
1. การออกแบบและจัดลาํดับ (grading) 
1.1 รูปแบบการนําเสนอของหนังสือเปนแบบการเสริมแรง 
(reinforcement) และการนาํกลับมาใช (recycling) เสมอ เพื่อให
เร่ืองใหมที่เรียนไดมีการทบทวนและนาํกลับ มาใชอีกครั้งในบริบทที่
แตกตางกนั 

       

1.2 เนื้อเร่ืองในแตละบทคอยๆ เพิม่ความยากขึน้ไปเพื่อใหเหมาะสม        
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คะแนน 
รายการ 

5 4 3 2 1  0 

กับการพัฒนาตามความสามารถทางภาษาของนักเรียน        
1.3 โครงสรางไวยากรณคอยๆเพิ่มความซบัซอนเพื่อใหเหมาะสมกับ
การพัฒนาตามความสามารถทางภาษาของนักเรียน 

       

1.4 คําศัพทจดัเรียงลําดับอยางเปนระบบคือ จากงายไปยาก        

1.5 ความยาวของแตละบทเรียนมีความเหมาะสม        
1.6 การเรียงลาํดับงายตอการสอนของครู        
1.7 นักเรียนสามารถเขาใจการนําเสนอเนือ้หา กิจกรรมหรือ
แบบฝกหัดในหนงัสือไดโดยงาย  

       

1.8  ในหนังสอืเรียนมีการจดัสวนทักษะการเรียน (study skill) เชน 
สวนที่แนะนําการใชพจนานกุรม หนงัสือไวยากรณ เปนตน  

       

1.9 มีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลความกาวหนา (progressive test) 
ในทุกๆ บทเรยีน 

       

 
2. องคประกอบอื่นๆ (impressionistic overview) 
2.1 รูปลักษณหนงัสือเรียนโดยรวมสวยงาม ดึงดูด งายตอการอาน 

       

2.2 ภาพประกอบสอดคลองกับวยั ความสนใจ และประสบการณ
ของนักเรียน 

       

2.3 ภาพประกอบชัดเจน ไมมีรายละเอียดที่ไมจําเปนซึง่อาจสราง
ความสับสนแกนักเรียน 

       

2.4 หนังสือเรียนใชภาพเปนสวนใหญในการสื่อความหมายอธิบาย 
และสาธิตการทํากจิกรรมบางอยาง 

       

2.5 ภาพประกอบเปนสวนชวยทางดานการฝกอานและสะกดคํา 
เพราะภาพจะบรรยายใหเหน็สิ่งของและการกระทาํจริงไดอยาง
กระจาง 

       

2.6 ปกหนงัสอืทนทานเพียงพอตอการใช        
2.7 ขนาดของหนงัสือสะดวกแกนักเรียนในการพกพา        
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คะแนน 
รายการ 

5 4 3 2 1  0 

2.8 ขนาดของตัวอักษรเหมาะกับนกัเรียนทีใ่ชหนงัสือ        
2.9 หนังสือหาไดงายในทองถิน่        
2.10 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพหนังสือ        
2.11 คํานาํ ไดอธิบายชัดเจนถงึจุดมุงหมายสาระสาํคญั และขอบเขต
ของหนงัสือ    ตลอดจนวิธีการใชหนงัสือเรียน 

       

2.12 สารบัญแสดงรายละเอียด เชน แสดงบทหรือหวัขอใหญ  หัวขอ
รอง หวัขอยอย และรายละเอียดอื่นๆ  อยางชัดเจนและงายตอการด ู

       

2.13  บรรณานุกรมแสดงรายละเอียดที่หนังสือเรียนเลมนั้นๆใช
ประกอบโดยละเอียด  

       

2.14  ดัชนีคาํศัพทหรือรายการคําศัพทมคีรบตามที่นาํเสนอใน
บทเรียน 

       

2.15  ดัชนีภาษา (index of language items) มีครบตามที่นาํเสนอ
ในบทเรียน 

       

 
สวนที่ 2 สื่อเสริมประกอบการเรยีน (supplementary)  

คะแนน 
รายการ 

5 4 3 2 1  0 

ตอนที่1 หนังสือแบบฝกหดั (Workbooks) 
1. หนังสือแบบฝกหัดสอดคลองกับจุดประสงคการสอนตามที่
หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศกึษาธิการกาํหนดเอาไว 

       

2. หนังสือแบบฝกหัดสอดคลองกับเนื้อหาทุกบทในหนงัสือเรียน        

3. ลักษณะของแบบฝกหัดมคีวามหลากหลาย เชน ปริศนาอักษรไขว 
จับคูแตงประโยค ฟงเทปประกอบ เปนตน 

       

4. แบบฝกหัดมักเปนฝกฝนทักษะการเขียนและอานรวมกัน        

5. แบบฝกหัดมีการฝกและพัฒนาการสะกดคําในทุกบท        

6. แบบฝกหัดไดฝกฝนงานเขียนประเภทตางๆ  เชน การเติมประโยค        
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คะแนน 
รายการ 

5 4 3 2 1  0 

ใหสมบูรณ   การสะกดคําและเขียนตามคาํบอก การเขียนแบบแนะ
แนวทาง เปนตน 

       

7. แบบฝกหัดมักควบคุมคําตอบของนักเรยีนอยูแลว        
8. แบบฝกหัดมีจํานวนมากเพียงพอ ทาํใหนักเรียนสามารถสรุป
สาระสําคัญของเรื่องทีเ่รียนไดหลังจากทาํแบบฝกหัด 

       

9. แบบฝกหัดฝกทักษะภาษาอังกฤษโดยบรูณาการกับวชิาอื่น        
 

ตอนที่ 2 เทปประกอบการฟง 
1. เร่ืองที่ไดฟงจากเทปประกอบการฟงมีความหลากหลาย ทั้ง
ประเภทบทสนทนา  การฝกออกเสียง และเรื่องราวตางๆ เชน   
ความรูทัว่ไป ประวัติบุคคลหรือสถานที ่ฯลฯ   

       

 2. เนื้อหาในเทปประกอบการฟงเหมาะสมกับระดับภาษาและ  
ความสนใจของนกัเรียน        

3. เนื้อหาในเทปประกอบการฟงสอดคลองกับพื้นความรูเดิมของนักเรียน        
4. เทปประกอบการฟงเปนตัวอยางที่ดีดานการออกเสียงแกนกัเรียน        
5. คุณภาพเสยีงของสื่อที่บนัทกึลงในเทปประกอบการฟงชัดเจน        
6. ความเร็วของการพูดเหมาะสมกับระดับของนักเรยีน        
7. ผูพูดเปนของเจาของภาษา        
8. บทสนทนามีความสมจริง        
9.มีเนื้อเร่ืองทีถ่อดจากเทปทุกครั้ง        
10.นักเรียนสามารถศึกษาเทปประกอบการฟงเพิ่มเติมดวยตนเองได          

 
สวนที่ 3  คูมอืครู (Teacher’s book) 

คะแนน 
รายการ 

5 4 3 2 1  0 

1. เนื้อหาของคูมือครูสัมพันธกับหนังสือเรียน        
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คะแนน 
รายการ 

5 4 3 2 1  0 

2. คูมือครูอธิบายจุดประสงคของแตละบทเรียนอยางชดัเจน        
3. คูมือครูชวยใหครูเขาใจคําชี้แจง เชน จุดประสงค วธิีการสอน 
วิธีการใชหนังสือเรียนเลมนัน้ๆ 

       

4. คูมือครูมีคําอธิบายที่เอื้อตอการจัดทําประมวลการสอนสําหรับ
ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่4  

       

5. คูมือใหรายละเอียดเหมือนกนัทกุหนวย มิใชใหเพียงแคหนวยใด
หนวยหนึง่เปนตัวอยาง 

       

6. คูมือครูมีความยืดหยุน โดยเปดโอกาสใหครูสามารถปรับเปลี่ยน 
เพิ่มเติมหรือตัดออกในสิ่งทีคู่มือไดเขียนเอาไวได  

       

7. คูมือครูใหเทคนิคการสอนที่เปนประโยชนสําหรับครูผูมี
ประสบการณนอย 

       

8. คูมือครูนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปปฏิบัติตาม
ไดจริง 

       

9. คูมือครูอธิบายเกีย่วกับวฒันธรรมของเจาของภาษาอยางชัดเจน         
10.คูมือครูอธิบายรูปแบบและการใชไวยากรณในบทเรียนอยาง
ชัดเจน 

       

11. คูมือครูอธิบายคําศพัทอยางละเอียดชดัเจน            
12. คูมือครูเสนอแนะแนวทางการพัฒนา เสริมแรง และทบทวน
คําศัพท เพื่อใหนกัเรียนสะสมคําศัพทของตนเอง 

       

13. คูมือครูแนะนําวิธีสอนเร่ืองฝกออกเสยีงอยางถูกตอง        
14. คูมือครูมีสัญลักษณทางสัทศาสตรใหแกครู        
15. คูมือครูอธิบายรูปแบบไวยากรณอยางถูกตอง        
16. คูมือครูอธิบายการใชไวยากรณโดยละเอียดอยางมบีริบท        
17. คูมือครูใหเกณฑการประเมินงานเขียนของนกัเรียนที่สามารถ
นํามาใชไดจริง 

       

18. คูมือครูเสนอคําถามทดสอบความรูดานบุรุษสรรพนาม สันธาน 
และการอนุมาน 
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คะแนน 
รายการ 

5 4 3 2 1  0 

19. คูมือครูเสนอคําถามทดสอบความเขาใจของนักเรียนทกุครั้ง   
เมื่อมีการฝกอาน 

       

20. คูมือครูแนะนําขั้นตอนการพัฒนาทกัษะทางภาษาของนักเรียน
รวมกับกลยุทธทางการสอนของครูอยางสามารถปฏิบัตติามได 

       

21. คูมือครูเสนอแนะแนวทางการพัฒนา เสริมแรง ทบทวน การฝก
ซ้ําๆ เพื่อใหนกัเรียนเกิดทกัษะทางภาษาทั้งสี่และเขาใจสาระสําคัญ
ในเรื่องทีเ่รียน 

       

22. คูมือครูมีเฉลยหรือคําตอบที่แนะนําไวสําหรับแบบฝกหัดทัง้หมด        

23. คูมือครูเสนอกิจกรรมอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากในบทเรยีน        

24. คูมือครูมีแบบทดสอบความกาวหนาทางการเรียน พรอมทัง้
คําแนะนําดานเวลาวธิีการใช และวิธกีารติดตามผลอยางชัดเจน 

       

25. คูมือครูเสนอแนะแนวทางการเพิม่แรงจูงใจในการเรยีนของ
นักเรียนอยางเหมาะสมกับสถานการณการเรียนการสอน 

       

26. คูมือครูมีการคาดการณปญหาการเรียนและใหคาํแนะนาํสําหรบั
ปญหาที่จะเกดิขึ้นนั้น 

       

27. คูมือครูสงเสริมใหครูจดบันทกึการสอนและความคดิของตน 
รวมทัง้ผลยอนกลับ  (feedback) ของนักเรียน 

       

28. คูมือครูใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบูรณาการบทเรียน
ภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นๆ อยางสรางสรรค 

       

 
 

 
 

 จบแบบวิเคราะหหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษ   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับหนังสือเ รียนภาษาอังกฤษระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของครูเกีย่วกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ                     
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามชุดนีม้ีทัง้หมด 2 สวน ดงันี ้
 1.1 สวนที่ 1 ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1  ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับสาระและ
มาตรฐาน การเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ชวงชั้นที่ 2 
  ตอนที่ 2  ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับนักเรียน 
(ในมุมมองของครู) 
  ตอนที่ 3  ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับครู 

 ตอนที่ 4  การใชหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษของครู 
 ตอนที่ 5 ความพอใจของครูที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ตนใช 
 1.2  สวนที่ 2  การแสดงความคิดเหน็เพิม่เติม 
 2. โปรดตอบแบบสอบถามทกุสวน 
 3. ตอนที่ 1,2,3 และ 5 เปนการสอบถามความคิดเห็นของทานที่มีตอหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษที่ทานใช 
 **4. เฉพาะ ตอนที่ 4 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของครู เทานั้น ที่เปนการ
สอบถามความบอยของการใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของทาน  
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของครูเกีย่วกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ                     
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4 

 
สวนที่ 1 ทาํเครื่องหมาย (   ) ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  
 
ชื่อหนังสือเรยีนภาษาอังกฤษที่ทานใช :  ............................................................................. 

 
รายการ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม 
เห็น
ดวย
ที่สุด 

ตอนที่ 1  ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับสาระและมาตรฐาน   การ
เรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ชวงชัน้ที่ 2 

  

1.1 หนังสือเรียนมีเนื้อหาสอดคลองกับ
หลักสูตร    

     

1.2 หนังสือเรียนมีเนื้อหาสอดคลองกับ
จุดประสงครายวิชา 

     

1.3 เวลาของการสอนที่หลกัสูตรกําหนดพอดี
กับเนื้อหาในหนังสือเรียน 

     

1.4 เนื้อหามีเร่ืองราวเหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 

     

1.5 เนื้อหาและกิจกรรมมีจาํนวนเหมาะสมกับ
การเรียนการสอนและระดับของนักเรียน 

     

1.6 ระดับความยาก-งายของคําศัพท ใน
หนงัสือเรียนมคีวามสอดคลองเหมาะสมกบั
หลักสูตร 

     

1.7 ระดับความยาก-งายของไวยากรณ ใน
หนงัสือเรียนมคีวามสอดคลองเหมาะสมกบั 
หลักสูตร 

     

1.8 คําศัพท และไวยากรณ ในหนังสือเรียนม ี      
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รายการ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม 
เห็น
ดวย
ที่สุด 

ครบตามที่หลกัสูตรกําหนดไว      
1.9 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษเลมที่ทานใช
เหมาะสมกับการเรียนการสอนตามหลักสตูร
ปจจุบัน 

     

ตอนที่ 2  ความสอดคลองระหวางหนังสอืเรียนภาษาอังกฤษกับนกัเรียน             
(ในมุมมองของครู) 

2.1 เนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจ วยั และ
ระดับของนักเรียน 

     

2.2 เนื้อหาไดสรางเสริมประสบการณทาง
ภาษาใหมๆ แกนักเรียน 

     

2.3 กิจกรรมในหนังสือชวยพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษของนกัเรียนเพื่อใชในชีวิต
จริงได 

     

2.4 หนังสือเรียนเหมาะสมกับความแตกตาง
ดานระดับความรูและวัฒนธรรมของนักเรยีน 

     

2.5 โดยภาพรวม หนงัสือเรียน หนงัสือ
แบบฝกหัด เทปมีระดับความยาก-งาย
เหมาะสมกับนักเรียน 

     

2.6 ทานคิดวานักเรียนมีความสุขกับการเรยีน
และทํากิจกรรมตามหนงัสือเรียน 

     

ตอนที่ 3  ความสอดคลองระหวางหนังสอืเรียนภาษาอังกฤษกับครูเอง 

3.1 หนังสือเรียนมีประโยชนตอวิธีสอนและการ
ทํากจิกรรมของทาน 

     

3.2 หนังสือเรียนสอดคลองกับสภาพการสอน
ของทาน 
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รายการ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม 
เห็น
ดวย
ที่สุด 

3.3 หนังสือเรียนและคูมือครูสอดคลองกับ
ความตองการบรรลุเปาหมายหลักสูตรของทาน 

     

3.4 คูมือครูใหคําแนะนําที่ดีและชัดเจนแกทาน      
3.5 คําอธิบายเพิ่มเติมดานวฒันธรรมของ
เจาของภาษาจาก    หนังสือเรียนหรือคูมือครูมี
ความชัดเจนถกูตอง 

     

3.6 ทานคุนเคยกับวฒันธรรมที่สอดแทรกเขา
มาในบทเรียน      

     

3.7 เนื้อหาที่บรรจุลงในหนังสือเรียนเหมาะสม
กับเวลาการสอน 

     

 คําชี้แจง เฉพาะตอนที ่4 สอบถามความบอยในการใชหนังสอืเรียนของทาน   
 

รายการ 
ทุก 
วัน 

4 
ครั้ง/ 
สัป- 
ดาห 

2-3 
ครั้ง/ 
สัป- 
ดาห 

1  
ครั้ง/ 
สัป- 
ดาห 

ไม
ใช
เลย 

ตอนที่ 4  การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของคร ู
4.1 ทานใชหนงัสือเรียนในการสอนนกัเรียนใน
หองเรียน 

     

4.2 ทานใชหนงัสือเรียนเปนหลัก และมีส่ือการ
สอนอยางอื่นรวมดวย 

     

4.3 ทานใหนกัเรียนทาํกิจกรรม/แบบฝกหัด
ทั้งหมดจากหนังสือเรียนและหนังสือ
แบบฝกหัด 

     

4.4 ทานใชเทปประกอบการฟงในกิจกรรมการ
ฟง 
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รายการ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม 
เห็น
ดวย
ที่สุด 

ตอนที่ 5 ความพอใจของครูที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษทีต่นใช 
5.1 หนังสือเรียนสวยงามและดึงดูดใจ      
5.2 ภาพประกอบชัดเจนและชวยทานลดการ
อธิบายได 

     

5.3 หนังสือเรียนชวยลดเวลาการเตรียมการ
สอนของทาน 

     

5.4 ทานพอใจกับชุดหนังสือ ซึ่งประกอบดวย 
หนงัสือเรียนคูมือครู หนงัสือแบบฝกหัด และ
เทป 

     

5.5 ทานพอใจกับผลการเรียนของนกัเรียนจาก
การใชหนังสือเรียนเลมทีท่านใชปจจุบนั 

     

5.6 ชุดหนังสอืนี้ดีมากสาํหรับทานและนกัเรียน      
 
 
สวนที่ 2  โปรดแสดงความคิดเห็นดังตอไปนี ้
1. ส่ิงใดในชุดหนงัสือทีท่านประทับใจที่สุด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
2. อุปสรรคตอการใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของทานคืออะไร 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
3. ทานคิดวาขอเดนของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ทานใชคืออะไร 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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4. ทานคิดวาขอดอยของหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษที่ทานใชคืออะไร 
 ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
5. ทานมีการปรับเนื้อหา/กจิกรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษอยางไร 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
6. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
 
 
        

                       ขอขอบคุณทีใ่หความรวมมอื 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ             
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามชุดนีม้ีทัง้หมด 2 สวน ดงันี ้
 1.1 สวนที ่1 ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก 

 ตอนที่ 1  ความสอดคลองระหวางหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับนักเรียน 
 ตอนที่ 2  การใชหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียน 

  ตอนที่ 3  ความพอใจของนกัเรียนที่มีตอหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ใช 
 1.2  สวนที่ 2  การแสดงความคิดเหน็เพิม่เติม 
 2. โปรดตอบแบบสอบถามทกุสวน 
 3. ตอนที่ 1 และ 3  เปนการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษที่นักเรียนใช 
 **4. เฉพาะ ตอนที่ 2 การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน เทานั้นที่เปน
การสอบถามวา นักเรียนใชหนังสือเรียนบอยเพียงใด   
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ             
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4 

 
สวนที่ 1 ทาํเครื่องหมาย (   ) ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากทีสุ่ด  

 
ชื่อหนังสือเรยีนที่นักเรียนใช :  ..................................................................................... 
 

 
รายการ 

เห็น
ดวย
มาก  
ที่สุด 

เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

ไม    
เห็น
ดวย 

ไม 
เห็น
ดวย  
ที่สุด 

ตอนที่ 1  ความสอดคลองระหวางหนังสอืเรียนภาษาอังกฤษกับตัวนักเรยีนเอง 
 

1.1 นักเรียนเขาใจคําอธิบายในหนังสือเรียน      

1.2 นักเรียนเขาใจตัวอยางประโยค
ภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน 

     

1.3 เนื้อหาที่เรียนในชั้นป.4 เปนเนื้อหาที่
นักเรียนไดเรียนมาบางแลวเมื่ออยูป.1-ป.3 

     

1.4 นักเรียนอานเนื้อเร่ืองภาษาอังกฤษ
เขาใจ 

     

1.5 นักเรียนเขาใจเนื้อเร่ืองในเทปประกอบ    
หนงัสือเรียน 

     

1.6 นักเรียนคดิวาเรื่องที่เรียนในหนงัสือยาก      

1.7 นักเรียนไดความรูใหมๆ จากหนังสือ
เรียน 

     

 

 คําชี้แจง เฉพาะตอนที ่2 สอบถามวา นักเรียนใชหนังสือเรยีนบอยเพียงใด   
 

 
รายการ 

ทุก 
วัน 

4 
ครั้ง/ 

สัปดาห 

2-3 
ครั้ง/ 

สัปดาห 

1  
ครั้ง/ 

สัปดาห 

ไม  
เลย 

ตอนที่ 2  การใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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รายการ 

ทุก 
วัน 

4 
ครั้ง/ 

สัปดาห 

2-3 
ครั้ง/ 

สัปดาห 

1 
ครั้ง/ 

สัปดาห 

ไม 
เลย 

2.1 นักเรียนใชหนงัสือเรียนในการทํา
การบาน 

     

2.2 นักเรียนอานหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อทบทวนบทเรียน 

     

2.3 นักเรียนทาํแบบฝกหัดจากหนงัสือ
แบบฝกหัด 

     

2.4 นักเรียนทองคําศัพทในหนงัสือเรียน      

2.5 เมื่ออยูนอกหองเรียน นกัเรียนฟงเทป 
ภาษาอังกฤษตามหนังสือเรียนดวยตนเอง 

     

 
 

รายการ 
เห็น
ดวย
มาก  
ที่สุด 

เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

ไม    
เห็น
ดวย 

ไม 
เห็น
ดวย  
ที่สุด 

ตอนที่ 3 ความพอใจของนักเรียนที่มตีอหนังสือเรยีนภาษาอังกฤษที่ใช 
 

3.1 หนังสือเรียน มีรูปภาพสวยงาม      

3.2 รูปภาพชวยใหนกัเรียนเขาใจสิ่งที่ครู
สอนงายขึ้น 

     

3.3 นักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษจาก
หนงัสือเรียน 

     

3.4 นักเรียนสนุกเวลาทํากิจกรรม
ภาษาอังกฤษ  

     

3.5 นักเรียนชอบทําแบบฝกภาษาอังกฤษ
ในหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝกหัด 

     

3.6 นักเรียนชอบหนงัสือเรียนภาษาอังกฤษ
ที่ใชในตอนนี ้
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สวนที่ 2   โปรดแสดงความเห็นดงัตอไปนี ้
1. นกัเรียนชอบอะไรมากที่สุดในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเลมนี ้
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
2. นกัเรียนไมชอบอะไรมากที่สุดในหนงัสอืเรียนภาษาองักฤษเลมนี ้
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
3. กิจกรรมใดที่นกัเรียนชอบที่สุด เพราะอะไร 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
4. กิจกรรมใดที่นกัเรียนไมชอบที่สุด เพราะอะไร 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
5. ส่ิงอืน่ๆ ที่นกัเรียนอยากกลาวถงึ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 

 
 

 
          ขอบคณุที่ใหความรวมมือ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 

 คาดัชนีความสอดคลองของแบบวิเคราะหหนงัสือเรียนภาษาองักฤษ 
 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษระดันชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 
 

ตารางที่ 26 คาดัชนีความสอดคลองของแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษในสวนที่ 1 
หนงัสือเรียน  ตอนที่ 1  ดานเนื้อหาสาระ 

ตอนที่ 1 คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

1.1 1 1 1 1 
1.2 1 1 1 1 
1.3 1 1 1 1 
1.4 1 1 1 1 
          

2.1 1 1 1 1 
2.2 1 1 1 1 
2.3 0 1 1 0.67 
2.4 1 1 1 1 
2.5 1 1 1 1 
          

3.1 1 1 1 1 
3.2 1 1 1 1 
3.3 0 1 1 0.67 
3.4 1 1 1 1 
3.5 1 1 1 1 
3.6 1 1 1 1 
3.7 1 1 1 1 
3.8 1 1 1 1 
3.9 1 1 1 1 
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ตารางที่ 26 (ตอ) 
ตอนที่ 1 คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

4.1 1 1 1 1 
4.2 1 1 1 1 
4.3 1 1 1 1 
4.4 1 1 1 1 
4.5 0 1 1 0.67 
4.6 1 1 1 1 
4.7 1 1 1 1 
4.8 1 1 0 0.67 
4.9 1 1 1 1 
4.10 1 1 1 1 
4.11 1 0 1 0.67 
4.12 0 1 1 0.67 
4.13 1 1 1 1 
4.14 1 1 1 1 
4.15 1 1 1 1 
4.16 1 1 1 1 
4.17 1 1 1 1 
4.18 1 0 1 0.67 
4.19 1 1 1 1 
4.20 1 1 1 1 
4.21 1 1 1 1 

          
5.1 1 1 1 1 
5.2 1 1 1 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
381

ตารางที่ 26 (ตอ) 
ตอนที่ 1 คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

5.3 1 1 1 1 
5.4 1 1 1 1 
5.5 1 1 1 1 
          

6.1 1 1 1 1 
6.2 1 1 1 1 
6.3 1 1 1 1 
6.4 0 1 1 0.67 
6.5 1 1 1 1 
6.6 1 1 1 1 
6.7 1 1 1 1 
6.8 1 1 1 1 
6.9 1 1 1 1 
          

 
ตารางที่ 27 คาดัชนีความสอดคลองของแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษในสวนที่ 1 

สวนที่ 1 หนังสือเรียน ตอนที่ 2  แบบฝกหัด/กิจกรรม 
ตอนที่ 2  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
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ตารางที่ 27 (ตอ) 
ตอนที่ 2  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

6 0 1 1 0.67 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 
16 1 1 0 0.67 
17 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 
20 1 1 0 0.67 
21 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 
27 1 0 1 0.67 
28 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 
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ตารางที่ 27 (ตอ) 
ตอนที่ 2  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

30 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 
          

 
ตารางที่ 28 คาดัชนีความสอดคลองของแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษในสวนที่ 1 

หนงัสือเรียน ตอนที่ 3  รูปแบบการนาํเสนอ 
ตอนที่ 3  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

1.1 1 1 0 0.67 
1.2 1 1 1 1 
1.3 1 1 1 1 
1.4 1 1 0 0.67 
1.5 1 1 1 1 
1.6 1 1 1 1 
1.7 1 1 1 1 
1.8 1 1 1 1 
1.9 1 1 1 1 
          

2.1 1 0 1 0.67 
2.2 1 1 1 1 
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ตารางที่ 28 (ตอ) 
ตอนที่ 3  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

2.3 1 1 1 1 
2.4 1 1 1 1 
2.5 1 1 1 1 
2.6 1 1 1 1 
2.7 1 0 1 0.67 
2.8 1 1 1 1 
2.9 1 1 1 1 
2.10 1 1 1 1 
2.11 1 1 1 1 
2.12 1 0 1 0.67 
2.13 1 1 1 1 
2.14 0 1 1 0.67 
2.15 1 1 1 1 

 
ตารางที่ 29 คาดัชนีความสอดคลองของแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษในสวนที่ 2 

ส่ือเสริมประกอบการเรียน ตอนที1่ หนงัสอืแบบฝกหัด 
ตอนที่ 1  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

1 1 1 1 1 
2 0 1 1 0.67 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
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ตารางที่ 29 (ตอ) 
ตอนที่ 1  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

7 1 1 0 0.67 
8 1 1 1 1 
9 0 1 1 0.67 
          

 
 
ตารางที่ 30 คาดัชนีความสอดคลองของแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษในสวนที่ 2 

ส่ือเสริมประกอบการเรียน ตอนที ่2 เทปประกอบการฟง 
ตอนที่ 2  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 0 1 1 0.67 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 0 1 0.67 
10 1 1 1 1 
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ตารางที่ 31 คาดัชนีความสอดคลองของแบบวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษในสวนที่ 3 
คูมือครู 

ตอนที่ 1  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 0 1 0.67 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 0 1 1 0.67 
11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 
13 1 0 1 0.67 
14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 
23 1 1 0 0.67 
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ตารางที่ 31 (ตอ) 
ตอนที่ 1  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

24 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 
28 1 1 0 0.67 

 
 

คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูทีม่ีตอหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4 

 
ตารางที่ 32 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที ่4 สวนที่ 1 
สวนที่ 1 คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

1.1 1 1 1 1 
1.2 1 1 1 1 
1.3 1 1 1 1 
1.4 1 1 1 1 
1.5 1 1 1 1 
1.6 1 1 1 1 
1.7 0 1 1 0.67 
1.8 1 1 1 1 
1.9 1 1 1 1 
          

2.1 1 1 1 1 
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ตารางที่ 32 (ตอ) 
สวนที่ 1 คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

2.2 1 1 1 1 
2.3 1 1 1 1 
2.4 0 1 1 0.67 
2.5 1 0 1 0.67 
2.6 1 1 1 1 
          

3.1 1 1 1 1 
3.2 1 1 1 1 
3.3 1 1 1 1 
3.4 1 1 1 1 
3.5 1 1 1 1 
3.6 0 1 1 0.67 
3.7 1 1 1 1 
          

4.1 1 1 1 1 
4.2 1 1 1 1 
4.3 1 1 1 1 
4.4 1 1 1 1 
          

5.1 1 1 1 1 
5.2 1 1 1 1 
5.3 1 1 1 1 
5.4 1 1 1 1 
5.5 1 1 1 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
389

ตารางที่ 32 (ตอ) 
สวนที่ 1 คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

5.6 1 1 1 1 
          

 
ตารางที่ 33 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที ่4 สวนที่ 2 
สวนที่ 2 คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่
รายการ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 คา IOC 

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

 
คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษระดันชั้นประถมศึกษาปที ่4 
 
ตารางที่ 34 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอเรียน

หนงัสือภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศกึษาปที ่4 สวนที่ 1 
สวนที่ 1 คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่ 
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

1.1 1 1 1 1 
1.2 1 1 1 1 
1.3 1 1 1 1 
1.4 1 1 1 1 
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ตารางที่ 34 (ตอ) 
สวนที่ 1 คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่ 
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

1.5 1 1 1 1 
1.6 0 1 1 0.67 
1.7 1 1 1 1 
          

2.1 1 1 1 1 
2.2 1 1 1 1 
2.3 1 1 1 1 
2.4 1 0 1 0.67 
2.5 0 1 1 0.67 
          

3.1 1 1 1 1 
3.2 1 1 1 1 
3.3 1 1 1 1 
3.4 1 1 1 1 
3.5 1 1 1 1 
3.6 1 1 1 1 
          

 
ตารางที่ 35 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอเรียน

หนงัสือภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศกึษาปที ่4 สวนที่ 2 
สวนที่ 2 คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่ 
รายการ ขอ 1 ขอ 2  ขอ 3 คา IOC 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
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ตารางที่ 35 (ตอ) 
สวนที่ 2 คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่ 
รายการ ขอ 1 ขอ 2  ขอ 3 คา IOC 

3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
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