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51254307: สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

คําสําคัญ:  กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ/ เรื่องทองถิ่นเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม/ ทักษะทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ   
 

 ธมน ชัชวาลกิจกุล: การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม      
เพ่ือพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.เสง่ียม โตรัตน, ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน, และ รศ.วัฒนา เกาศัลย. 
321 หนา. 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-

เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียน และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  

 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน ไดนักเรียนจํานวน 30 คน 
ทําการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียน จํานวน 5 โครงงาน ใชเวลาในการเรียน 4 สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน วันละ 2 คาบเรียน โดยใช
เวลาเรียนบทเรียนละ 3 คาบ 3 บทเรียน และบทเรียนละ 4 คาบ 2 บทเรียน รวมท้ังสิ้น 17 คาบเรียน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

 การวิเคราะหขอมูลใช t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม และใชคาเฉล่ีย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมมีคาเทากับ 
81.22/77.17 ซึ่งถือวาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 75/75 

 2.  ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางสูงขึ้นหลังจากท่ีเรียนดวย
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3.  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นท่ีดีมากตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
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 TAMON CHATCHAWALKIJKUL: DEVELOPMENT OF ENGLISH PROJECT ACTIVITIES RELATED TO 

LOCAL TOPICS OF NAKHON PATHOM TO DEVELOP READING-WRITING SKILLS OF MATTHAYOMSUKSA FIVE 

STUDENTS, JOSEPH UPATHAM SCHOOL, SAMPRAN, NAKHON PATHOM. THESIS ADVISORS: ASST. PROF.               

SA-NGIAM TORUT, Ph.D., ASST. PROF. BAMRUNG TORUT, Ph.D., AND ASSOC. PROF. WATANA KAOSAL. 321 pp. 

  

 The purposes of the research were: 1) to develop and test the efficiency of English project 

activities related to local topics of Nakhon Pathom to develop reading-writing skills of Matthayomsuksa five 

students, Joseph Upatham School, Sampran, Nakhon Pathom; 2) to compare the students’ ability in English 

reading-writing before and after using English project activities, and 3) to survey the students’ opinions 

toward the English project activities.  

 The subjects consisted of 30 Matthayomsuksa five students of Joseph Upatham School, 

Sampran, Nakhon Pathom, during the second semester of the academic year 2012. The students studied 

five projects within the duration of the experimental research, which covered 17 class sessions over a four-

week period. 

 The instruments used for gathering data consisted of: 1) English project activities related to 

local topics of Nakhon Pathom; 2) an English achievement test on reading-writing, used as a pretest and 

posttest, and 3) a questionnaire on opinions toward the English project activities. 

 The paired-samples t-test was used to analyze the gathered data in order to assess the 

students’ ability in English reading-writing before and after using the English project activities. Furthermore, 

the mean and the standard deviation of items were used to evaluate the students’ opinions towards the 

English project activities. 

 The results of the study were as follows: 

 1.  The efficiency score of the English project activities was 81.22/77.17. The average score 

of the English reading-writing formative test from the 5 units was 81.22 percent and the average score of the 

posttest was 77.17 percent. Consequently, the efficiency score of the English project activities was higher 

than the expected criterion (75/75). 

 2.  The students’ ability in reading-writing after studying through the English project activities 

was significantly higher at the 0.05 level. 

 3.  The students’ opinions toward the English project activities were highly positive. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เสง่ียม โตรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง โตรัตน และรองศาสตราจารย วัฒนา เกาศัลย ที่สละ
เวลาใหคําแนะนําและเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนในการปรับปรุงแก ไขและการดําเนินการวิจัย 
คําแนะนําอันมีคาเหลานี้ไมเพียงทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณได อีกทั้งยังเปนประโยชนอยางย่ิง
ตอผูวิจัยในการดําเนินงานวิจัยตอไปในอนาคต ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 กราบขอบพระคุณอาจารย ดร. ภัทรธีรา เทียนเพ่ิมพูล และผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานง 
แกวเพ็ชร ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ รวมทั้งใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 
 กราบขอบพระคุณอาจารยสุนีตา  โฆษิตชัย วัฒน  ผู ช วยศาสตราจารย  ดร .อุบล         
สรรพัชญพงษ และ อาจารย ดร . กรรัตน ปริญญาจารย บินท ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตลอดจนการใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําซ่ึงเปนประโยชน
อยางย่ิงในการดําเนินการวิจัย และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย Dr. Donald S. Persons ที่ใหความ
อนุเคราะหในการตรวจภาษาของเคร่ืองมือวิจัย 

 กราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อาจารยจินตนา กิจบํารุง อาจารย
รัชนี ฤทธิศาสตร และคณาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ที่ใหความ
อนุเคราะหชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทดลองเคร่ืองมือวิจัย และขอขอบคุณนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภที่ใหความรวมมือในการทดลองอยางเต็มท่ี 

 ขอขอบคุณอาจารยวรางคณา ภูศิริภิญโญ อาจารยสิริธร ศิริบูรณ อาจารยณัฏฐพล        

คุปตธนโรจน คุณสุรพงษ ปตมานุรักษ เพ่ือนๆ รุนพี่และรุนนองนักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศทุกทานที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผู วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสุธี -คุณแมปุณญดา ชัชวาลกิจกุล และ
ครอบครัว ที่ใหชีวิตความปรารถนาดี ใหความชวยเหลือสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งญาติพี่นอง เพ่ือน ๆ 
ทุกทานทั้งที่เอยนามและไมไดเอยนาม และบุคคลอันเปนที่รักของขาพเจาทุกคนที่คอยใหความชวยเหลือ
และเปนกําลังใจ อันเปนพลังที่สําคัญย่ิงในการผลักดันใหงานวิจัยคร้ังนี้เสร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอมอบ
คุณคาและประโยชนแหงงานวิจัยนี้เพ่ือกราบบูชาบุพการี บรรพบุรุษ ผูมีพระคุณ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย
ตลอดจนครูอาจารยทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบันที่ไดประสาทวิชาความรูใหแกขาพเจาตราบเทา        
ทุกวันนี้และตลอดไป   
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีใชสําหรับสื่อสารและถือเปนสื่อกลางในการติดตอ 
สื่อสารดานตาง ๆ ที่แพรหลายไปทั่วโลก จะเห็นวาในปจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทในทุก ๆ ดาน 
ไมวาจะเปนทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษาดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1)      
ไดกลาวถึงความสําคัญไววา ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร การศึกษา           
การแสวงหา ความรูและการประกอบอาชีพ การเรียนรูภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญและจําเปน
อยางย่ิงในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผูที่มีความรูในเร่ืองของภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีจึงเปนผูที่
ไดเปรียบในการนําภาษาอังกฤษไปใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนและสามารถนําไปใชไดอยาง
เหมาะสม  อันจะนําไปสูการพัฒนา การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสังคมโลก จากความสําคัญดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการจึงไดเห็นความสําคัญของการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที่มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการนําภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนรูดังกลาวจะนํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศ
ตางๆ อันจะกอใหเกิดเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศและมีวิสัยทัศนที่ดีในการดําเนินชีวิต
เพื่อใหเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางขวางข้ึน  
 ในการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสารไมวาจะเปนทักษะการฟง การพูด การอานหรือการ
เขียน ลวนแลวแตเปนการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็น ความรูสึก การตีความ 
การนําเสนอขอมูลและความคิดรวบยอดในเร่ืองราวตางๆ แตถาเปรียบเทียบทักษะการเขียนกับ
ทักษะอ่ืนๆ แลวทักษะการเขียนจัดเปนทักษะที่มีความยุงยากสลับซับซอนมากกวาทักษะ อ่ืนๆ  
ดังที่ Boughey (1997: 127) ไดกลาววา ทักษะการเขียนเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นกับผูเขียนโดย
ลําพังซึ่งถึงแมวาการเขียนจะเปนผลผลิตทางภาษาเชนเดียวกับการพูดแตเน่ืองจากกระบวนการ
เรียนรูและการใชของทักษะการเขียนมีขั้นตอนที่ตองใชเวลาในการคิดที่ยาวนานกวา ซึ่งสอดคลอง
กับ จุฑารัตน คัมภีรภาพ (2540: 40) ที่กลาววา  ทักษะการเขียนเปนกระบวนการผลิตภาษาที่นาน
กวาทักษะอ่ืนๆ เพราะการเขียนเปนการเปล่ียนภาษาพูดใหเปนตัวอักษร โดยท่ีผูเขียนจะตองเลือก
และรวบรวมความคิด คําและประโยค เพื่อที่จะนํามาเรียบเรียงเปนขอความที่สามารถส่ือ
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ความหมายไดตรงตามความตองการ สวน Byrne (1991: 4-5) ไดกลาววา การเขียนเปนการ
ถายทอดความคิดไปสูภาษา ทักษะการเขียนเปนทักษะท่ียากและมีความซับซอนมาก เน่ืองจาก
การเขียนปราศจากการปฏิสัมพันธและผลยอนกลับระหวางผูอานและผูเขียน นอกจากนี้ Heaton 

(1977: 378) และ Ali (1998: 38)  ยังกลาววา ในการเรียนรูภาษาทั้ง 4 ทักษะ อันไดแก ทักษะการ
ฟง การพูด  การอาน และการเขียนน้ัน อาจกลาวไดวา ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ไดรับความ
สนใจนอยกวาทักษะอ่ืนเพราะทักษะการเขียนเปนทักษะท่ียากและซับซอนที่สุด 

 อยางไรก็ตามทักษะการเขียนก็ยังจัดเปนทักษะหน่ึงที่มีความสําคัญและมีประโยชน
สําหรับผูเรียนเปนอยางมากดังที่ จุฑารัตน คัมภีรภาพ (2540: 40) ไดกลาวถึงความสําคัญของการ
เขียนวา การเขียนเปนเคร่ืองมือที่มนุษยใชในการส่ือความหมายและถายทอดความคิดไปยังผูอ่ืน
ได การเขียนจึงไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับ Shinh 

(1986: 121) ที่กลาววา การเขียนเปนเครื่องมือที่จําเปนในการถายทอดความรูความคิด เปน
เคร่ืองมือประเมินความรูความเขาใจในสิ่ งที่ผูเรียนไดศึกษาคนควา และยังมีสวนสําคัญใน
การศึกษาตอระดับที่สูง นอกจากนี้การเขียนยังมีประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ดังที่ Raimes (1983: 3) ไดกลาววา ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศนั้น การเขียนสามารถ
ชวยสงเสริมการเรียนโครงสรางไวยากรณ  สํานวนและคําศัพท ที่ผูเรียนไดเรียนไปแลวใหเขาใจ
และใชอยางถูกตองยิ่งขึ้น ผูเรียนจะไดมีโอกาสแสดงออกทางดานความคิดที่นับเปนการเสริมสราง
การเรียนรูใหกับผูเรียนเปนอยางมาก ยิ่งผูเรียนใชความพยายามในการเขียนมากเทาใด ผูเรียนก็
จะคนพบเร่ืองใหมๆ ที่จะเขียนมากข้ึน  
 ถึงแมวาการเขียนจะมีความสําคัญดังท่ีกลาวมาแลวแตในการเรียนการสอนทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษของไทยน้ันยังถือวาไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร เพราะถาพิจารณาถึง
สาเหตุของปญหาในการเขียนแลว นอกจากความบกพรองที่เกิดจากตัวของผูเรียนเองแลว สาเหตุ
ประการหน่ึงที่มีความสําคัญมากก็คือ วิธีการสอนของผูสอนที่สวนใหญยังยึดติดกับวิธีการสอน
แบบเดิม กลาวคือ การสอนสวนใหญจะใชวิธีการบรรยาย การกําหนดกิจกรรมและใหผูเรียนปฏิบัติ
ตาม โดยท่ีผูเรียนไมมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นดังที่ บํารุง โตรัตน (2535: 60) ไดกลาววา 
ทักษะการเขียนเปนทักษะท่ีผูสอนสวนใหญจะละเลยและไมสอนแตจะมุงสอนทักษะท่ีเห็นวางาย
กวาแทนเพราะการเขียนเปนทักษะที่มักกอใหเกิดปญหากับทั้งผูสอนและผูเรียนมากท่ีสุด สําหรับ
ตัวผูสอนน้ันทักษะการเขียนนอกจากจะเปนทักษะท่ีสอนยากแลว ยังมีในเร่ืองของการตรวจงาน
หลังจากท่ีสอนไปแลวท่ีจัดวาเปนภาระท่ีหนักอยางย่ิงโดยเฉพาะหากตองสอนผูเรียนจํานวนมาก 
ซึ่งสอดคลองกับ ธนพล จาดใจดี  (2551: 1) ที่กลาววา ทักษะการเขียนถือเปนทักษะที่คอนขาง
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ยากสําหรับผูเรียนเน่ืองจากผูเรียนขาดความรูดานภาษาไมวาจะเปนในเร่ืองของโครงสราง
ไวยากรณ คําศัพท การแตงประโยค การใชคําเช่ือมตางๆ การขาดความรูเก่ียวกับเร่ืองหรือหัวขอที่
จะนํามาเขียนจนกระท่ังไมสามารถนํามาเรียบเรียงได ซึ่งสอดคลองกับ Jing (1998: 29-30) ที่
กลาววา ปญหาที่ใหญที่สุดสําหรับผูเรียนในการเขียนภาษาอังกฤษนั้น เกิดขึ้นจากการขาดความรู
ทั้งทางดานของภาษาและเนื้อหาท่ีจะนํามาเขียนเนื่องจากการสอนเขียนในชั้นเรียนสวนใหญ
ครูผูสอนควบคุมการเขียนของผูเรียนมากเกินไปและการเขียนยังเปนการเขียนแบบเนนทางดาน
รูปแบบมากกวาการส่ือความหมาย 

 จากการศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
พบวาผูเรียนยังมีความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ ดังเชนใน
งานวิจัยของ วันเพ็ญ เรืองรัตน (2549: 2) ที่กลาววา ผูเรียนสวนใหญไมสามารถเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษที่ดีได ตลอดจนไมสามารถเลือกใชโครงสรางไวยากรณและคําศัพทไดถูกตอง  อีกท้ัง
การเรียบเรียงลําดับความคิดในการเขียนประโยคน้ันมีความสับสน  ทําใหไมสามารถเขียนตาม
แนวความคิดของตนเองไดจึงเกิดความทอถอยกับงานเขียนและคิดวาการเขียนเปนส่ิงที่ยาก       
อีกประการหนึ่งก็คือโรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ผูสอนมีภาระงานมาก ทําใหการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไมหลากหลาย อีกท้ังผูสอนยังมีบทบาทมากกวาผูเรียนในการจัดการเรียนการ
สอนดวย  
 อน่ึงในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีควรมีการฝกใหผูเรียนไดใชทักษะภาษาท่ี
ควบคูกันเพื่อใหเกิดความรอบรูมากขึ้นดังที่  Widdowson (1987: 145-146) ไดกลาววา การจะ
พัฒนาทักษะทางภาษาใหมีคุณภาพท่ีดีตองอาศัยการฝกฝนทักษะตางๆ เพื่อสงเสริมกันและกัน 
เชน การฝกทักษะการเขียนก็ควรจะมีการฝกทักษะการอานรวมดวย เพราะทักษะการอานและการ
เขียนเปนทักษะที่มีความสัมพันธกัน ถาทักษะการอานดี ทักษะการเขียนก็จะดีตามไปดวย ซึ่ง
สอดคลองกับ วิจิตตรา นรสิงห (2540: 25-26) ที่กลาววา การอานเปนพฤติกรรมที่เก่ียวของกับ
กระบวนการทางสมองและกระบวนการคิดที่สัมพันธกับความรูภาษา ผูอานพยายามถอด
ความหมายของภาษาเขียนโดยใชความรูทางภาษาในการตีความ การคาดเดา และใชเปนแนวทาง
คนหาความรูความคิดของผูเขียน สวนกระบวนการเขียนก็เปนกระบวนการทางความคิดเพื่อ
ถายทอดความรูและความคิดออกมาเปนภาษาเขียน การอานกับการเขียนจึงมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด ดังนั้นผูสอนจึงควรจัดใหมีกิจกรรมที่เช่ือมโยงกันเพื่อใหผูเรียนไดนําความรูจากการ
อานไปสูกระบวนการเขียนได 
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 การแกไขปญหาดังกลาวขางตนไดมีการพยายามใชวิธีการตางๆ เขามาชวยในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนภาษาได ซึ่ง
ก็คือ แนวคิดในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child-centered 

Approach) โดยใชกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนทําภาระงานท่ีหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดนํา
ความรูที่ไดเรียนในหองเรียนถายโอนไปสูนอกหองเรียนไดดังที่ Maley (1991: 29) ไดกลาววา การ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางสามารถสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมรับผิดชอบ  
ตอกระบวนการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่เช่ือมโยงกับประสบการณชีวิตของผูเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับ Littlewood (1996: 17-18) ที่กลาววา แนวการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางนี้
สามารถชวยใหผูเรียนเห็นถึงประโยชนในการนําภาษาอังกฤษไปใชไดจริงเพราะเปนการฝกให
ผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณตางๆ จึงนับเปนส่ิงท่ีสามารถชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จใน
การเรียนรูภาษาได และยังสอดคลองกับ Nunan (1995: 10) ที่ไดกลาววา ภาระงานในหองเรียน
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในภาษาได เพราะการใหความสําคัญกับความสามารถ 
ความตองการและความสนใจของผูเรียน ตลอดจนการทํางานรวมกันของผูเรียน  ทําใหผูเรียน
สามารถใชภาษาส่ือสารไดตามเปาหมาย เน่ืองจากผูเรียนไดทราบแนวทางในการนําความรูไปใช
จริงนอกหองเรียนได 
 จากแนวคิดของการเรียนภาษาแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยการนํากิจกรรมและ
ภาระงานมาใชในการเรียนการสอนน้ีเองทําใหเปนที่มาของการนําโครงงานภาษาอังกฤษ (Project 

Work)  มาใชในการเรียนการสอน เน่ืองจากโครงงานเปนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางและเนนเน้ือหาเปนสิ่งสําคัญ ดังที่ Legutke and Thomas (1991: 158-167); Ribe and 

Vidal (1993: 5); Papandreou (1994: 41); Stoller (1997: 4) ไดกลาววา การนําโครงงานมาใช
ในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนการบูรณาการเก่ียวกับเนื้อหาของการเรียนใน
เรื่องตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษนี้เปนวิธี
สอนแนวใหมโดยใหความสนใจท่ีหัวขอมากกวาภาษาเปาหมาย  จัดเปนกิจกรรมท่ีผสมผสาน
ทักษะตางๆ เขาดวยกัน นอกจากนั้นแลวโครงงานยังจัดเปนวิธีที่สนับสนุนใหผูเรียนไดใชทักษะท่ีมี
ความหลากหลายเช่ือมโยงเขากับชีวิตจริง ซึ่งสอดคลองกับ Carmona (1991: 45) ที่กลาววา 
โครงงานภาษาอังกฤษสามารถจัดทําเปนสถานการณการเรียนรูที่หลากหลายที่ชวยใหบทเรียนมี
ความนาสนใจย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Haines (1996: 3) ที่กลาววา โครงงานภาษาอังกฤษชวยให
ผูเรียนไดประยุกตความรูไปใชในสถานการณจริงและชวยเพิ่มแรงจูงใจ ความสนใจในการเรียน  
นอกจากนี้โครงงานภาษาอังกฤษยังชวยสงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งเปนการมีสวนรวมของผูเรียนท่ี
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ใชในการติดสินใจ และยังสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถท่ีหลากหลาย เพราะนอกจากใน
เร่ืองของตัวภาษาแลวผูเรียนยังตองใชความสามารถดานอ่ืนๆ ในการทําโครงงานใหสําเร็จลุลวง 
เชน ดานความคิดสรางสรรค และยังสอดคลองกับ เบญจมาศ อยูเปนแกว (2545: 23-24) ที่กลาว
วา โครงงานเปนการสอนที่รวบรวมรูปแบบการสอนหลายรูปแบบมาบูรณาการรวมกัน เปนการ
สอนท่ีทําใหผูเรียนไดสรางผลผลิตที่มีคุณภาพจากการปฏิบัติที่เปนระบบและสามารถใชความคิด
สรางสรรคระหวางการเรียนรูโดยการแกปญหา และยังสอดคลองกับ พรรณีย บัวโต (2542: 10) ที่
ไดกลาววา การทําโครงงานภาษาอังกฤษเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกับโลก
การเรียนรูภาษาไดจริง ทั้งทางดานเนื้อหา การใชภาษาในการทํากิจกรรม ซึ่งผูเรียนสามารถนํา
ทักษะความสามารถในการใชภาษาไปใชไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ  และเน่ืองจาก
โครงงานภาษาอังกฤษเปนการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวม จึงเปนการฝกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
แบบรวมมือ ชวยใหผูเรียนสามารถเลือกตัดสินใจไดดวยตนเองและรูจักยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอื่น นับเปนการสรางแรงจูงใจและความสนใจใหกับผูเรียน   
 การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษนั้นถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู
และสามารถนํามาพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของผูเรียนไดดังที่ Fried-Booth (1988: 6) 
ไดใหการเสนอแนะและยกตัวอยางเกี่ยวกับประเภทของการจัดกิจรรมของโครงงานที่สามารถ
นํามาพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของผูเรียนได กลาวคือ โครงงานสามารถกระตุนความ
สนใจของผูเรียนท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนได อาทิ ในการจัดกิจกรรมโครงงานการทําส่ือ
ประเภทตางๆ เชน โปสเตอรหรือแผนพับเก่ียวกับวันสําคัญ เทศกาลในประเทศ  หรือเปดโอกาสให
ผูเรียนเลือกส่ิงที่ตนเองและสมาชิกในกลุมสนใจ เพื่อนํามาจัดทํากิจกรรมโครงงาน หลังจากนั้นให
ผูเรียนทําการคนควาหาขอมูลโดยอานจากเอกสารตางๆ ตอจากนั้นใหทําการจดบันทึก วิธีนี้เปน
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะการอานไปสูการเขียน หรือในโครงงานการผลิตคูมือการใช
อุปกรณตางๆ ที่ผูเรียนจะตองใชการอานเพื่อศึกษาเรียนรูวิธีการใชและฝกฝนขั้นตอนการทํางาน
ของอุปกรณตางๆ เพื่อที่จะไดทราบถึงวิธีการใชแลวจึงนํามาถายโอนเปนการเขียนข้ันตอนและ
วิธีการใชไดอยางเปนลําดับ นอกจากกิจกรรมดังกลาวแลวยังรวมถึงโครงงานที่ใหผูเรียนไดอาน
จดหมายในรูปแบบตางๆ แลวถายโอนมาเปนการเขียนจดหมายของตนเอง เชน การเขียนจดหมาย
เชิญชวนใหเขารวมกิจกรรมหรือการเขียนจดหมายเพื่อขอรองในเร่ืองของการสนับสนุนงานตางๆ 
อีกทั้งยังมีกิจกรรมการสัมภาษณที่ผูเรียนจะไดฝกการออกแบบและฝกการต้ังคําถามท่ีจะตองใชใน
แบบสอบถาม  กิจกรรมน้ีถือเปนการฝกทักษะทางการอานและการเขียนชนิดหน่ึง เพราะผูเรียน
จะตองต้ังคําถามและอานคําถาม รวมท้ังจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และยังเปนการ
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เปดโอกาสใหผูเรียนฝกทักษะในเรื่องของการส่ือสารกับคนในชุมชนดวย ดังนั้นจะเห็นวาการนํา
โครงงานมาพัฒนาทักษะทางการอานและการเขียนของผูเรียนน้ันเปนกิจกรรมท่ีสามารถนํามาใช
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี  
 ขอดีของโครงงานภาษาอังกฤษมีมากมายหลายประการและมีประโยชนตอการเรียนรู
ในทุกๆ ดาน ซึ่งไมเพียงแตจะชวยในเรื่องของการเรียนรูภาษาเพียงอยางเดียว โครงงาน
ภาษาอังกฤษยังมีประโยชนในการเรียนรูทางดานสังคมและทางดานจิตใจดวยดังท่ี  Fried-Booth 

(1988: 7-8)  ไดกลาววา โครงงานภาษาอังกฤษสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนรู
และชวยใหผูเรียนสามารถปฏิบัติภาระงานไดดวยตัวของผูเรียนเอง เพราะโครงงานภาษาอังกฤษ
เปนตัวเชื่อมระหวางการเรียนภาษาและการใชภาษาที่จะสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูภาษาในชีวิตจริง
นอกหองเรียน นอกจากน้ันแลวโครงงานภาษาอังกฤษยังเปนส่ิงที่สงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู
ภาษา กลาวคือ ผูเรียนจะไดใชความสามารถทางภาษาท่ีมีอยูในการปฏิบัติภาระงานท่ีแปลกใหม 
ทาทายและเปนจริง โครงงานภาษาอังกฤษจึงจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูสอนสามารถ
จัดทําข้ึนในทุกระดับ ทุกวัย ต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา 

 นอกจากกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการ
สอนภาษาแลว การเลือกใชสื่อการเรียนการสอนก็มีความสําคัญและสามารถนํามาชวยใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเลือกใชสื่อการเรียนการสอนท่ีมีเน้ือหาท่ีผูเรียนคุนเคยจะ
ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเน้ือหาไดดีกวาเน้ือหาท่ีไมคุนเคย โดยเฉพาะการนําเอาส่ือที่เปน
เอกสารจริงที่มีเรื่องราวเก่ียวกับทองถิ่น เชน จดหมาย แผนพับ ใบปลิวตางๆ มาใชในการเรียนการ
สอน เพราะผูเรียนสามารถบอกเร่ืองราวที่อยูใกลตัวได ไมวาจะเปนเร่ืองราวที่เก่ียวของกับ
ครอบครัว ทองถิ่น สภาพแวดลอม ความเช่ือตางๆ ในสังคมที่ผูเรียนอยู และยังเปนการเพิ่ม
แรงจูงใจที่ดีในการเรียนดวยดังที่ Post and Rathet (1996: 12) ไดกลาววา การจัดเนื้อหาท่ีผูเรียน
มีความคุนเคยและเปนสิ่งท่ีผูเรียนใหความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวของกับสถานที่หรือเรื่องที่มี
เน้ือหามีตัวละครและประวัติศาสตรที่ผูเรียนมีความคุนเคยถือเปนการแกปญหาการเรียนการสอน
ภาษาในชั้นเรียนได ซึ่งสอดคลองกับ Brock (1990: 23) และ Ness (1997: 49) ที่กลาววา ผูสอน
ภาษาอังกฤษในตางประเทศควรนําเอาส่ือการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับทองถิ่นของผูเรียนท่ีเปนเร่ือง
ใกลตัวมาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดมีความคุนเคยกับภาษาอังกฤษ และยังสอดคลอง
กับ Nunan (1995: 131-132) ที่ไดกลาววา การเลือกใชสื่อในการเรียนการสอน ผูสอนควร
พิจารณาจากการนําขอมูลทางภาษาท่ีนํามาใชในการเรียนการสอน  ที่มาจากเอกสารจริง และยัง
สอดคลองกับ Wong et al. (1995: 318) ที่ไดกลาววา เอกสารจริงเปนแหลงขอมูลที่สําคัญในการ
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นํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน และยังสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณดานการเรียน  
และการใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่เปนจริง อีกท้ังยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนากลวิธีในการ
เรียนรูทั้งทางสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ และสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาท่ีมีการนําเอาสาระการเรียนรูทองถ่ินมาจัดประสบการณในการเรียนรูหรือทํา
เปนบทเรียนเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับเรื่องทองถ่ินของตนเอง โดยการนําเอา
รูปแบบของเอกสารจริงมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนการสอน จึงนับเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ชวยใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จไดดังที่สภายุโรป (Council of Europe, 2006) ไดให
ความสําคัญกับแกนสาระ (Themes) ที่สามารถนํามาจัดทําหัวขอเกี่ยวกับทองถิ่นในการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศ อันประกอบดวย 1) Personal Identification  2) House and Home        

3) Life at Home 4) Education and Future Career  5) Free time and Entertainment             

6) Travel  7) Relation with Other People  8) Health and Welfare  9) Shopping  10) Food 

and Drink 11) Services 12) Place 13) Foreign Languages 14) Weather ผูสอนจึงควรนําหัว
เรื่องดังกลาวไปพัฒนาและปรับใชตามความตองการและใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน ชุมชนและ
ทองถิ่น 

 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีสามารถนํากิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษมาใชโดยมีสื่อท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับเร่ืองของทองถ่ินมาประกอบการเรียนการสอนจึง
นับเปนวิธีการหน่ึงที่สามารถนํามาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได นอกจากนั้นแลวหาก
มีการนําเอาเร่ืองเก่ียวกับทองถ่ินมาจัดทําเปนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อใชในการพัฒนา
ทักษะทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษใหแกผูเรียนจะเปนประโยชนตอตัวผูเรียนเปนอยาง
มาก เพราะนอกจากจะเปนการชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะทางการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษแลวยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนรูซึ้งถึงคุณคา เห็นความสําคัญ เกิดความภาคภูมิใจ
และรักในทองถ่ินของตนอีกดวย นอกจากนั้นแลวผูเรียนจะไดเรียนรูการปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง ไดมีโอกาสคนควาหาขอมูลดวยตนเอง ไดฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน ซึ่งเปนการสงเสริมใน
เร่ืองของการมีความรับผิดชอบ จึงนับวาส่ิงตางๆ เหลาน้ีจะชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับ
ผูเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น ตลอดจนผูเรียนจะสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนทั้งในเรื่องของการศึกษาตอและใชในชีวิตจริงได  
 จากการศึกษาและสังเคราะหงานวิจัยดานการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษและดานการนําเอาส่ือที่เปนเร่ืองทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนพบวา การนํา
กิจกรรมโครงงานมาใชในการเรียนการสอนสามารถนํามาพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
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ภาษาอังกฤษของผูเรียนได ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ สามารถ เติมประยูร (2545) ที่ไดทําการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธีสอนแบบ
โครงงานและพบวา การสอนแบบโครงงานทําใหนักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น ผูเรียนไดมีโอกาส
รวมมือกันเรียนรู ไดแสดงความคิดเห็น  มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ  และยังมีสวน
ชวยพัฒนาผูเรียนในหลายๆ  ดาน ไมวาจะเปนในเรื่องของการพัฒนาความรูและความคิด 
นอกจากนั้นแลวดานการนําเอาส่ือที่เปนเร่ืองทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน  อาทิงานวิจัยของ
บุญลอม  เนื่องฤทธิ์ (2547) ที่ไดทําการวิจัยเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
เก่ียวกับทองถิ่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหนองมะคา (ทองศรีสงเคราะห) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 ซึ่งผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูและ
แบบประเมินทักษะภาษาเพื่อการส่ือสารเก่ียวกับทองถิ่นของนักเรียนเกิดผลตอการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย (2547) ที่
ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อเสริมการอาน-เขียนภาษาอังกฤษเร่ืองทองถิ่นนครปฐมสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พบวา
ความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ณัฐชนก พลฤทธ์ิ (2549) ที่ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชขอมูลเก่ียวกับทองถ่ินกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการอาน -เขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สกาว พิมพิรัตน (2551) 
ที่ไดทําวิจัยเพื่อสงเสริมแรงจูงใจและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนเน้ือหาทองถ่ิน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (บาน
ศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลําปาง ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากท่ีใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
เน้ือหาทองถิ่น ดังนั้นการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม
โครงงานและเร่ืองเกี่ยวกับทองถิ่นจะทําใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนได   

 จังหวัดนครปฐมจัดเปนจังหวัดที่มีอารยธรรมท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร          
ที่ยาวนานดังที่ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2551) ไดกลาววา นครปฐมมีประวัติความเปนมา  
ที่ยาวนาน มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การทองเท่ียว 
ผลิตภัณฑ สินคา ที่มีความนาสนใจและเปนเอกลักษณ จึงควรคาแกการนํามาศึกษาและนํามา
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สรางเปนสื่อเสริมการเรียนการสอนท่ีมีความหมาย เพราะหากผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูเร่ืองราวใกล
ตัวของทองถิ่นของตนที่เปนภาษาอังกฤษ ผูเรียนจะไดมีโอกาสฝกฝนการใชภาษาที่มีความ
หลากหลาย นับเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนใหมีมากข้ึน  และจะทําใหผูเรียนเขาใจใน
บทเรียนไดดีขึ้น อีกท้ังยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม และเปนการสรางเจตคติที่ดีใหผูเรียน
เห็นคุณคาและความสําคัญของทองถิ่น ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดเรียนไปเผยแพรใหแก
นักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมจังหวัดของตนได  
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภเปนโรงเรียนท่ีอยูในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
นักเรียนสวนมากเปนเด็กท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนครปฐม จึงกลาวไดวาเปนคนทองถ่ินนั่นเอง  

การท่ีนักเรียนเหลาน้ีไดมีชีวิตอยูในทองถ่ินน้ีต้ังแตเกิด ทําใหนักเรียนมีประสบการณที่เก่ียวกับ
ทองถิ่นนี้เปนอยางดีไมวาจะเปนเร่ืองราวตางๆ  ในชีวิตประจําวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมพื้นบาน ความเช่ือ คานิยม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและภูมิปญญา และจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา พบวาคะแนนจากการวัดผลการเรียนรู
วิชาภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ไดแกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ผลการเรียนท่ี
นักเรียนทําคะแนนไดตํ่าท่ีสุด คือคะแนนทักษะการเขียน การเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาน้ัน
สวนมากเปนการเขียนในรูปประโยค ขอความบรรยายขอมูลและแสดงความคิดเห็นตางๆ  ซึ่ง
นักเรียนตองใชทั้งเน้ือหาในการเขียน การเรียบเรียง การจัดลําดับเน้ือหา การใชรูปแบบภาษาและ
โครงสรางประโยคหรือไวยากรณทางภาษา การเลือกใชถอยคําสํานวนตางๆ ตลอดจนการสะกด
คํา การใชสัญลักษณ และเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ ใหถูกตอง รวมท้ังเน้ือหาท่ีเคยเรียนมาก็เปน
สถานการณที่ไมคุนเคย เปนสถานการณไกลตัว ทําใหไมสามารถจดจําส่ิงที่เรียนไปไดมากนัก จึง
ทําใหผูเรียนรูสึกวาการเขียนภาษาอังกฤษเปนเรื่องที่ยากและไมสามารถทําคะแนนไดดี 

 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเห็นวามีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชกิจกรรมโครงงานเพื่อเปนตัวกระตุนใหนักเรียนไดฝกพัฒนาทักษะทางการอานและการ
เขียนไดอยางสรางสรรค ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสัมพันธระหวางการอานและการเขียนวานักเรียน
ควรมีการถายโอนความคิดและขอมูลที่ไดรับจากการอานเนื้อเรื่องที่เก่ียวกับทองถิ่นของตนเองไป
ยังการเขียนในรูปแบบการจัดทําโครงงานตางๆ นอกจากน้ีเร่ืองราวที่เก่ียวกับทองถ่ินของนักเรียน
จะเปนการเพิ่มบริบทในการอานใหแกนักเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความคุนเคยกับเร่ืองท่ีอาน    
ทําใหเขาใจในการอานมากขึ้น นอกจากน้ันแลวยังพบวาบทอานตางๆ  แสดงใหเห็นถึงโครงสราง
ทางภาษาที่นักเรียนสามารถเรียนรูเพื่อนํามาสรางงานเขียนของตนเองได ดังนั้นผูวิจัยจึงได ใช    
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บทอานที่เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับทองถิ่นของจังหวัดนครปฐมมาจัดทํากิจกรรมโครงงานเพื่อให
นักเรียนพัฒนาทั้งทักษะการอานและการเขียนได 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนากิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอานและ
เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยผูวิจัยจะใชเร่ืองเก่ียวกับทองถ่ินของจังหวัดนครปฐมมาจัดทําเปนกิจกรรมโครงงาน 
ที่ใชเสริมการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะทางการอานและการเขียน เน่ืองจากเร่ืองของ
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเปนสิ่งที่ผูเรยีนมีความคุนเคย นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมยังจัดเปนจังหวัด
ที่มีความสําคัญท้ังทางดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม การเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ อีก
ทั้งยังมีสินคาผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงมากมาย ซึ่งจัดเปนหัวขอที่มีความหลากหลายและมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูซึ่งตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรตามความตองการของ
ทองถิ่นและตามความตองการที่หลากหลายของผูเรียนในแบบการสอนภาษาท่ีมุงเนนใหผูเรียน
สามารถใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารเพื่อการศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ
และยังชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นไดดีขึ้นดวย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ือง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 
(ชัยยงค พรหมวงศและคณะ, 2520: 135-139)  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมกอนและหลังเรียน
ดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการ
อาน-เขียน  
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เร่ืองทองถ่ินจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปที ่5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
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ปญหาการวิจัย 

 1.  กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ  
สามพราน จังหวัดนครปฐมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 
หรือไม 
 2.  ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สูงขึ้นหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนท่ีผูวิจัย
สรางขึ้นหรือไม 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเปนอยางไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.  กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ  
สามพราน จังหวัดนครปฐมมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75  
 2.  ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสูงขึ้นหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนที่ผูวิจัย
สรางขึ้น 

 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐมมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 6 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 240 คน 
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  1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา
2555 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน ทีท่างโรงเรียนอนุญาตใหทําการทดลอง 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรที่ใชศึกษาในงานวิจัยประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท ไดแก 
  2.1 ตัวแปรตน คือ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

  2.2 ตัวแปรตาม คือ 

   2.2.1 ความสามารถทางการอาน-เ ขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กอนและหลังเรียน
ดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการ
อาน-เขียน 

   2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 โรงเรียน ยอแซฟ
อุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ือง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 

ขอตกลงเบื้องตน 

 1.  การกําหนดเน้ือหาเพื่อนํามาสรางกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษและแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนไดมาจากการวิเคราะหศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เก่ียวกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู
แกนกลางท่ีเนนในเร่ืองของทักษะการอาน-เขียนและทองถิ่น รวมท้ังศึกษาแกนสาระ (Themes) ที่
ควรเลือกเพื่อนํามาจัดทําหัวขอเก่ียวกับทองถิ่น จากแนวเร่ืองของสภายุโรป 14 หัวเร่ือง (Council 

of Europe, 2006) พรอมท้ังศึกษาหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

เพื่อวิเคราะหแนวเรื่อง จากหนังสือที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวง ศึกษาธิการ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 3 เลม ไดแก Elevator 5 (Ottway and 

Norris; 2008), Upstream 5 (Evans and Dooley; 2008) และ Mega Gold 5 (Santos and 

O’Sullivan; 2010) และศึกษาเน้ือหาทางภาษา หนาท่ีของภาษาในดานทักษะการอาน-เขียนจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเทียบเคียงและดูความสัมพันธระหวางแนวเรื่อง
ทั้งหมด จึงไดมาซึ่งการจัดทําแนวเรื่องของโครงงานภาษาอังกฤษทั้งหมด 5 แนวเร่ือง ไดแก บุคคล 
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(Person) การเดินทางทองเที่ยว (Travels and Trips) ฤดูกาล (Weather) ความเช่ือและวัฒนธรรม 
(Belief and Culture) ความบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ (Entertainment and recreation)  

 2.  คะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการสอบกอนเรียนเปนการบอกความสามารถทางการอาน-

เขียนของนักเรียนกอนการเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 3.  คะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการสอบหลังเรียนเปนการบอกความสามารถทางการอาน-

เขียนของนักเรียนหลังการเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 4.  เกณฑที่ใชในการกําหนดประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐมในการวิจัยคร้ังนี้คือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศและคณะ, 
2520: 135-139) โดย 75 ตัวแรก คือ รอยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบทดสอบประจํา
บททุกบทของนักเรียนทุกคนรวมกัน 75 ตัวหลัง คือ รอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคนรวมกันหลังเรียน
ดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐมที่ผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งใหคา
ความคลาดเคล่ือนในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนไวที่ 2.5-5 โดยแบงคา
ประสิทธิภาพเปน 3 ระดับ ไดแก 
  4.1 ถาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม สูงกวาเกณฑที่ต้ังไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพดีมาก 

  4.2  ถาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม  สูงกวาหรือเทากับเกณฑที่ ต้ังไวแตไมเกินรอยละ 2.5 ถือวาบทเรียนน้ันมี
ประสิทธิภาพด ี

  4.3 ถาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม ตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไวและนอยกวารอยละ 2.5 ถือวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพตํ่า 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐม หมายถึง 
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน จากการวิเคราะหเร่ืองเกี่ยวกับทองถิ่นของจังหวัด
นครปฐม ที่มีความสอดคลองกับแนวเร่ืองของสภายุโรป และหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมีการกําหนดใหใช ซึ่งไดแนวเร่ืองทั้งหมด จํานวน 5 เร่ือง คือ 
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บุคคล (Person) การเดินทางทองเที่ยว (Travels and Trips) ฤดูกาล (Weather) ความเช่ือและ
วัฒนธรรม (Belief and Culture) ความบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ (Entertainment and 

recreation) และศึกษาทักษะภาษาอังกฤษจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เก่ียวกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูซึ่งมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเร่ิมจาก ขั้นกระตุนความสนใจ (Warm up) ใหนักเรียนทํา
กิจกรรมเพื่อเปนการกระตุนความสนใจ ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) เปนกิจกรรมเพื่อกระตุน
ความรูเดิมเรียนรูคําศัพทใหมและฝกฝนเทคนิคการอานแบบตางๆ ขั้นการอาน (While-reading) 

เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนฝกภาษาตามท่ีกําหนด ขั้นหลังการอาน (Post-reading) ทํากิจกรรม
แบบฝกหัดท่ีมีอยูในแตละบท ขั้นการทํากิจกรรมเสริม (Extended Activities) เปนกิจกรรมของการ
ทําโครงงาน (Project work) เปนการทํากิจกรรมโครงงานหลังจากที่กําหนดไวในแตละบทเพื่อเปน
การถายโอนขอมูลจากเร่ืองที่อานไปสูการเขียน ซึ่งจะใชเปนขั้นตอนของการทํากิจกรรมโครงงาน 
ไดแก ขั้นนําเขาสูโครงงาน  และขั้นเร่ิมโครงงาน (จัดเปนขั้นรวบรวมความคิดของการเขียน) 
ตอจากน้ันคือ ขั้นปฏิบัติโครงงาน (ขั้นลงมือเขียน ขั้นทบทวนงานเขียนและข้ันแกไขงานเขียน) สวน
ขั้นสุดทายจะเปนขั้นนําเสนอโครงงาน และขั้นประเมินโครงงาน ซึ่งในแตละโครงงานจะมีการวัดผล
จากการใหคะแนนงานเขียนของนักเรียนตามเกณฑที่กําหนด  คือ  มีในเรื่องของเนื้อหา 
องคประกอบ ไวยากรณและลีลาการเขียนและการส่ือความหมาย 

 2. แบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม 1 ฉบับโดยแบงเปน 2 ตอน ตอนแรกเปนขอสอบแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก มีจํานวน 30 ขอ ใชวัดความเขาใจในการอาน เชน การหาใจความสําคัญ การหา
รายละเอียดของขอมูล การวิเคราะหความหมายคําศัพท การเรียงลําดับเหตุการณและไวยากรณ
ตางๆ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 คาอํานาจจําแนก (r) 0.20 ขึ้นไป มีคาความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.88 และตอนท่ีสองเปนขอสอบอัตนัยจํานวน 2 ขอ ให
นักเรียนเลือกทํา 1 ขอ ใชวัดความสามารถทางดานการเขียน มีคาความสอดคลองของกรรมการ
ตรวจสองคนเทากับ 0.97  
 3.  ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบความความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

15 

 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่อง
ทองถ่ินจังหวัดนครปฐม หมายถึง แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert  มี 5 ระดับ
ความคิดเห็น จํานวน 29 ขอ โดยวัดความคิดเห็น 4 ดาน ไดแก ดานเน้ือหา ดานรูปแบบ ดาน
แรงจูงใจ ดานการเรียนรูแบบรวมมือ ดานความรูความสามารถ ดานการเห็นคุณคาในตนเองและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเปนปลายเปด คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามมีคาเทากับ  0.86 

 5.  ความคิดเห็น หมายถึง คะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มี
ตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการ
อาน-เขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 6.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ          
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในเร่ืองตางๆ เพื่อเปน
พื้นฐานที่สําคัญในการวิจัย โดยแยกตามหัวขอดังนี้ 
 1.  การอาน 

  1.1 ความหมายของการอาน 

  1.2 ประเภทของการอาน 

  1.3 องคประกอบของการอาน 

  1.4  ระดับความเขาใจในการอาน 

  1.5 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอาน 

  1.6  การประเมินการอาน 

 2.  การเขียน 

  2.1  ความหมายของการเขียน 

  2.2  องคประกอบของการเขียน 

  2.3  กระบวนการเขียน 

  2.4  การสอนเขียนเพื่อการส่ือสาร 
  2.5 ขั้นตอนการสอนเขียนเพื่อการส่ือสาร 
  2.6  กิจกรรมการฝกทักษะเขียนเพื่อการส่ือสาร 
  2.7 การทดสอบทักษะการเขียน 

  2.8  สัมฤทธิ์ผลในการเขียน 

  2.9 เกณฑการตรวจงานเขียน 

 3.  การอานและการเขียน 

  3.1 ความสัมพันธระหวางการอานและการเขียน 

  3.2 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอาน-เขียน 

  3.3 การวัดและประเมินผลการอาน-เขียน 

 4. โครงงาน 

  4.1 ที่มาของโครงงานภาษาอังกฤษ 
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  4.2  ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ 

  4.3 รูปแบบของโครงงานภาษาอังกฤษ 

  4.4  ประโยชนของโครงงานภาษาอังกฤษ 

  4.5  บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน
ภาษาอังกฤษ   
  4.6 แหลงวิทยาการ 
  4.7 ขั้นตอนในการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษ 

  4.8  การวางโครงรางโครงงานภาษาอังกฤษ 

  4.9  ลักษณะกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่พัฒนาทักษะการอาน-เขียน 

  4.10 ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษ  

  4.11 การวัดและประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ 

  4.12 การสรางประมวลการสอนบทเรียน 

 5.  การจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทองถิ่นตามหลักสูตรการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551:  สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  5.1  ความรูเกี่ยวกับการจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

  5.2  แนวเร่ืองการเรียนรูภาษาอังกฤษในภาษาตางประเทศ 

  5.3  ความสัมพันธของเรื่องทองถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 6.  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

  6.1 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 

  6.2  แนวทางในการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษ 

  6.3 ลักษณะของภาระงานท่ีใชในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

  6.4  การประเมินสื่อการเรียนการสอน 

 7.  การใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษา 

  7.1 ความหมายและประเภทของเอกสารจริง 
  7.2 ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง 
  7.3 การเลือกใชเอกสารจริงในการสอนภาษา 

 8.  เรื่องทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม   
 9.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  9.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความสามารถทางการอานและการเขียน 
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   9.1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ 

   9.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ 

  9.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงานภาษาอังกฤษ 

   9.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ 

   9.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ 

  9.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการนําเร่ืองทองถ่ินมาใชประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

   9.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ 

   9.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ 

 
1. การอาน 

 
1.1 ความหมายของการอาน 
 การอานเปนทักษะทางภาษาที่ตองอาศัยกระบวนการส่ือสาร การตีความและความ
เขาใจในสิ่งท่ีอาน มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานไวอยางหลากหลาย อาทิ  
Kennedy (1981: 5) ไดกลาวถึงความหมายของการอานวา การอาน คือ ความสามารถสวนบุคคล
ในการรับรูรูปแบบท่ีมองเห็นไดชัดเจน โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตในการเขาใจ
และตีความของความหมายในบทอานได ซึ่งสอดคลองกับ Alderson (2000: 4) ที่กลาววา การ
อานเปนทักษะท่ีสลับซับซอน ที่ตองอาศัยองคประกอบมากมาย เชน การเขาใจความหมายของ
คําศัพท โครงสรางของประโยค ดังนั้นการอานท่ีดีตองอาศัยกระบวนการทางภาษาหลายๆ ดานจึง
จะชวยใหมีความสามารถทางการอานเปนอยางดี สวน Rubin (1993: 5) กลาววา การอาน คือ
กระบวนการท่ีประกอบดวยกลไกท่ีมีความสลับซับซอนท่ีเก่ียวของกับการนํามาและการไดมาซึ่ง
ความหมายของบทอานหรือบริบทนั้นๆ  และสมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 1) ไดกลาววา การอาน คือ 
การส่ือความหมาย เปนการส่ือความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน ผูเขียนพูด ผูอานแสดง
ปฏิกิริยาโตตอบ การส่ือความหมายในการอานจะตองประกอบดวย ผูเขียน ผูอานและสิ่งที่ไดรับ
จากการอาน  
 ดังนั้นสามารถสรุปความหมายของการอานไดวา การอาน หมายถึง การรับรูทาง
ภาษาท่ีซับซอน โดยอาศัยการปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับผูเขียน ซึ่งตองใชความสามารถและ
ประสบการณของแตละบุคคลในการตีความหมายและการทําความเขาใจในส่ิงที่ปรากฏในบทอาน
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นอกจากน้ี การอานที่ดีตองอาศัยองคประกอบและทักษะดานตางๆ ทางภาษา เพื่อชวยใหการอาน
ประสบผลสําเร็จเพิ่มมากขึ้น 

 

1.2 ประเภทของการอาน 
 การอานน้ันมีหลากหลายวิธีซึ่งจะขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูอานและประเภทของการ
อาน เพื่อใหไดประโยชนอยางแทจริงผูอานควรเลือกประเภทของการอานใหเหมาะสม  ดังนั้นจึงมี
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประเภทของการอานไวอยางหลากหลาย อาทิ สุภัทรา อักษรานุ
เคราะห (2532: 88-89) ไดกลาวถึงประเภทของการอานไวดังนี้ คือ การอานแบบเปดผานไปอยาง
รวดเร็ว (Skimming) เปนการอานทีผู่เรียนตองไดรับการฝกฝนใหต้ังคําถามไวในใจกอนเร่ิมอาน คือ
รูวัตถุประสงคของเรื่องท่ีอาน และผูเรียนจะตองฝกฝนรูจักการทํานายขอความขางหนาและเลือก
จับใจความ เปนตน ตอมาคือ การอานแบบตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง (Scanning) เชน วันท่ี 
ตัวเลข สถานท่ี โดยที่ผูสอนตองฝกฝนผูเรียนใหรูจักหัดอานท้ัง 2 วิธีโดยเลือกบทเรียนท่ีชวยในการ
ฝก เชน ขาวในหนังสือพิมพ ขาวกีฬาและโฆษณาสินคาตางๆ วิธีนี้จะชวยใหผูเรียนรูจักจับใจความ
สําคัญโดยละเวนการอานแบบการแปลคําตอคํา อีกประเภทหน่ึงคือ การอานเพื่อหารายละเอียด 

(Through reading หรือ Receptive reading) ผูเรียนจะตองเขาใจขอเขียนท้ังใจความสําคัญและ
รายละเอียดปลีกยอย แตไมไดหมายถึงจะตองเขาใจคําทุกคํา เน่ืองจากขอเขียนแตละขอยอมมี
รายละเอียดปลีกยอยที่อยูในระดับความสําคัญท่ีไมเทากัน และการอานประเภทสุดทาย คือ การ
อานเชิงวิจารณ (Critical reading) ทักษะการอานประเภทน้ีเปนทักษะที่ยากท่ีสุด จึงควรใชใน
ระดับที่สูงขึ้นเพราะผูอานจะตองมีปฏิสัมพันธตองานเขียนท่ีตนอาน  โดยใชความรูและ
ประสบการณที่มีอยูมาสนับสนุนหรือโตแยงตองานเขียนน้ันๆ การอานระดับนี้ ผูเรียนจะตองมี
โอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นหลังการอาน  
 กรมวิชาการ (2542: 26-27) ไดกลาววา ประเภทของการอานประเภทแรกคือ ทักษะ
การอานในชั้นตน (Pre-reading Skills) เปนทักษะท่ีจูงใจใหผูเรียนเกิดความตองการท่ีจะเรียนรู
การอาน ซึ่งกอนท่ีผูเรียนจะอานไดนั้นจําเปนจะตองเห็นความแตกตางของตัวอักษรแตละตัว ฟง
ความแตกตางของเสียงในภาษาได จําลําดับพยัญชนะและสระได นอกจากน้ันแลวยังตองเขาใจ
เคร่ืองหมายและสัญลักษณตางๆ สามารถพูดและฟงคําศัพทไดตามสมควร มีความคิดรวบยอด
และจินตนาการตอประสบการณที่ผานมา  ประเภทที่สองคือ ทักษะการสังเกตคํา (Word 

Recognition) ผูสอนจะชวยผูเรียนใหรูจักสังเกตคํา โดยเรียนรูคําดวยการดูบอยๆ เรียนเสียง
พยัญชนะและเสียงที่เกี่ยวของ เรียนรูโครงสรางของเสียงท่ีพบบอยๆ เรียนเสียงพยัญชนะ รูจักแบง
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คําออกเปนพยางคและออกเสียงแตละพยางคอยางถูกตอง นอกจากน้ันตองรูจักใชบริบทเพื่อเดา
ความหมายของคําศัพทและการออกเสียงคําท่ีถูกตอง และรูจักสังเกตโครงสรางของประโยคเพ่ือ
เดาความหมายของคําและการออกเสียง ประเภทที่สามคือ ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ 
(Comprehension) เปนการอานเพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจในส่ิงที่อาน ผูสอนจะชวยใหผูอาน
เขาใจไดโดยการสอน เชน รูวิธีหาใจความสําคัญของเร่ือง เขียนยอเนื้อหาใจความสําคัญของเร่ือง 
เรียงลําดับเหตุการณของเร่ือง สรุปใจความสําคัญของเร่ือง เพิ่มพูนคําศัพทที่จะชวยใหเขาใจเรื่อง
ไดดีขึ้น พัฒนาอัตราความเร็วของการอานใหเหมาะสมและ พัฒนาทักษะการอานออกเสียงเพื่อให
ผูอ่ืนไดฟงและเขาใจได ประเภทสุดทายคือ ทักษะการอานเพื่อการเรียน (Functional Reading) 
เปนการอานเพื่อแสวงหาความรู และเพื่อใหสนุกเพลิดเพลินกับการอาน เปรียบไดวากิจกรรมการ
อานเปนการพักผอน โดยผูสอนจะชวยผูเรียนไดโดยการฝกใหอานส่ิงตางๆ เชน อานสัญลักษณ 
อานแผนที่ อานตารางและปายโฆษณา รูวิธีใชสวนตางๆของหนังสือ ใชหนังสือเปนส่ืออางอิง 
พัฒนาทักษะการใชหองสมุด  

 ดังน้ันอาจกลาวสรุปไดวา การอานแบงออกไดหลายประเภท แตการอานท่ีจะเปน
ประโยชนตอตัวผูอานอยางแทจริงน้ัน คือการท่ีผูอานทราบจุดประสงคในการอานของตน แลวจึงใช
ทักษะในการเลือกประเภท หรือแนวทางในการอานใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถเขาใจและตีความ
จากสิ่งที่อานไดอยางถูกตองจึงจะกอใหเกิดผลสําเร็จในการอาน 

 

1.3 องคประกอบของการอาน 

 ทักษะการอานเปนกระบวนการท่ีมีความตอเน่ืองที่สามารถนําไปสูการเรียนรูได ดังนั้น
การอานที่มีประสิทธิภาพจึงสามารถชวยใหผูอานทําความเขาใจในสิ่งที่อานไดเปนอยางดี  แตทั้งน้ี
ตองขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางดังที่ Harris and Smith (1980: 226-227) กลาววา การท่ี
ผูอานจะเขาใจบทอานไดนั้น ผูอานจําเปนตองมีองคประกอบภายในตางๆ ซึ่งไดแก ประสบการณ
เดิมหรือประสบการณพื้นฐานของผูเรียน ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถในการคิด
เจตคติที่มีตอสิ่งที่อาน และจุดประสงคในการอาน ซึ่งสอดคลองกับ Coady (1988: 7) ที่ไดเสนอ
องคประกอบความเขาใจในการอานวาตองประกอบไปดวย ความสามารถดานสติปญญา 

(Conceptual Abilities) หมายถึง ความสามารถดานสติปญญาในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษา  ความรูดานประสบการณเดิม (Background Knowledge) หมายถึง ความรูและ
ประสบการณเดิมที่ผูอานมีอยูแลวเก่ียวกับเร่ืองที่อาน ซึ่งสามารถชดเชยความบกพรองของผู อาน
ในดานไวยากรณได เชน เมื่อผูอานอานเร่ืองที่มีประสบการณเดิมอยูแลวทําใหเดาความหมายของ
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เรื่องได กลวิธีกระบวนการ (Process Strategies) หมายถึง องคประกอบยอยของความสามารถใน
การอาน ไดแก ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร ขอมูลเก่ียวกับพยางคและ
หนวยคํา ขอมูลเก่ียวกับโครงสรางภาษาและความหมายของบริบท สวน Williams (1986: 3-7) ได
เสนอองคประกอบของการอานไววาจะตองประกอบไปดวย ความรูในเร่ืองของระบบการเขียน คือ 
การรูและความเขาใจเก่ียวกับตัวอักษร รวมท้ังการสะกดคํา การผสมคํา และการอานออกเสียงได
อยางถูกตอง ตอมาคือ ความรูในเร่ืองของตัวภาษา คือ ความรูในเรื่องรูปแบบของคํา การเรียบ
เรียงคํา โครงสรางและไวยากรณทางภาษาเปนอยางดี ตอจากนั้นคือ ความสามารถในการตีความ 
คือ ความสามารถท่ีผูอานสามารถรูและบอกจุดประสงคของบทอานได เขาใจวิธีการเรียบเรียง
เนื้อหาในประโยค เขาใจความสัมพันธระหวางประโยคและสามารถตีความหมายที่บทอานตองการ
จะสื่อได และสุดทายคือ ความรูรอบตัวของผูอาน คือ ความรูและประสบการณตางๆของผูอาน ไม
วาจะเปนเรื่องวิถีชีวิต การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ถือวาเปนส่ิงที่สําคัญท่ีทําใหผูอานนํามา
สัมพันธกับเรื่องที่อานไดเปนอยางดี 

 ดังนั้นอาจกลาวสรุปไดวา องคประกอบของการอานเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยาง
มากในการท่ีจะชวยใหผูอานบรรลุผลสําเร็จในการอาน ซึ่ง ผูอานจะตองอาศัยความรูพื้นฐาน
ทางดานตัวภาษา ไมวาจะเปนทางดานคําศัพท เสียง ไวยากรณ ประโยค โครงสรางทางภาษา โดย
ที่ผูอานจะตองใชความรูและประสบการณตางๆ เพื่อนํามาเช่ือมโยงกับความรูใหมใหสามารถ
วิเคราะห ตีความและสรุปเรื่องท่ีอานไดอยางถูกตอง 
 

1.4 ระดับความเขาใจในการอาน 

 ระดับความเขาใจในการอานเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูอานซ่ึงมีหลายระดับ ผูอานจึง
จําเปนที่จะตองเรียนรูระดับความเขาใจในการอาน เพื่อที่จะชวยใหผูอานเขาใจในการอานมากขึ้น
ดังนั้นจึงมีนักวิชาการทางการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงระดับความเขาใจในการอานไวอยาง
หลากหลาย อาทิ Valette and Disick (1972: 41) ไดแบงระดับความเขาใจในการอานออกเปน 5 

ระดับ ดังนี้ ระดับทักษะกลไก (Mechanical skills) เปนการแยกความแตกตางระหวางตัวสะกด 
การบอกความเหมือนและแตกตางได ในขั้นน้ีผูอานไมจําเปนตองเขาในส่ิงที่เห็น  ตอมาคือระดับ
ความรู (Knowledge) เปนการเขาใจความหมายของประโยคหรือขอความท่ีคุนเคย สามารถบอก
ไดวาคําหรือขอความใดสอดคลองกับรูปภาพที่เห็น การอานในระดับนี้มักเปนการอานในระดับ
ประโยค ระดับถายโอน (Transfer) คือ การเขาใจขอความใหมที่มีคําศัพทและโครงสรางทาง
ไวยากรณที่ เ รียนผานมาแลว  หลังจากน้ันคือ  ระดับการ ส่ือสาร (Communication) เปน 
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ความสามารถในการอานขอความที่มีคําศัพทและโครงสรางใหมๆหรือคําท่ีมีรากศัพทเดียวกับคําท่ี
ผูเรียนเคยอานมาแลวใหเขาใจ สามารถจับใจความสําคัญของเร่ืองได  และสุดทายคือ ระดับ
วิเคราะหวิจารณ (Criticism) คือ ความสามารถในการเขาใจความหมายแฝง เขาใจจุดมุงหมาย 
ความคิดเห็น ทัศนคติและระดับภาษาท่ีผูเขียนใชได 
 Callahan and Clark (1988: 281) ไดจําแนกระดับของความเขาใจออกเปน 3 ระดับ
ไดแก ความเขาใจระดับตัวอักษร (Reading the lines) เปนการอานจับใจความถึงขอมูลเน้ือหาท่ี
อาน หรือความคิดเห็นโดยตรงของผูเขียนท่ีปรากฏในเน้ือหา  ตอจากนั้นคือ ความเขาใจ
ความสัมพันธของขอความ (Reading between the lines) เปนการอานเพื่อทําความเขาใจถึง
จุดมุงหมายของผูเขียน ซึ่งผูอานตองใชการคิดและประสบการณของตนในการทําความเขาใจเรื่อง
ที่อานดวย และความเขาใจระดับสรุปความ (Reading beyond the lines) เปนการอานเพื่อสรุปสิ่ง
ที่ผูเขียนไมไดเขียนไวโดยตรงในเน้ือหาของเรื่องที่อาน  
 Gunderson (1991: 43-44) ไดแบงระดับความเขาใจในการอานไว 4 ระดับดังนี้
อันดับแรกคือ ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (Literal Comprehension) คือ ระดับที่ผูอาน
สามารถตอบคําถามเฉพาะเนื้อหาท่ีปรากฏในบทอานได ระดับที่สองคือ ระดับอางอิง (Inferential 

Comprehension) คือ ระดับที่ผูอานสามารถเขาใจความคิดและจุดประสงคในการเขียนของ
ผูเขียนได ระดับที่สามคือ ระดับวิเคราะหหรือประเมินผล (Critical/Evaluation Comprehension) 
คือ ระดับที่ผูอานสามารถวิเคราะหและประเมินเก่ียวกับสิ่งที่อานวา ขอมูลที่อานเปนขอมูลท่ี
ผูเขียนแสดงความคิดเห็นหรือขอเท็จจริง และสามารถนําความรูที่ไดจากการอานไปประยุกตใช
สําหรับสถานการณอ่ืน และระดับที่สี่คือ ระดับสรางสรรค (Creative Comprehension) คือระดับที่
ผูอานไมเพียงเขาใจเร่ืองที่อานแตยังสามารถคนพบแนวคิด และขอสรุปใหมๆ 

 Nuttal (1996: 188-189) ไดแบงระดับความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจไว 5 
ระดับ ไดแก ระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) คือ ความเขาใจในสิ่งที่ระบุชัดเจนในบท
อาน ระดับตีความ (Interpretative) คือ ความเขาใจในการตีความขอเท็จจริง หรือการพยายามให
ไดขอเท็จจริงจากบทอานดวยวิธีการตางๆ ระดับอางอิง (Inference) คือ ความเขาใจในสิ่งที่ระบุ
โดยนัย ไมไดกลาวไวโดยตรง ระดับประเมินคา (Evaluation) คือ การตัดสินบทอานวาผูเขียน
พยายามจะส่ือสารอะไรและทําไดเพียงใด และระดับการตอบสนองสวนบุคคล  (Personal 

response) คือ การท่ีผูอานตอบสนองบทอานโดยตรง โดยมิไดคํานึงถึงอิทธิพลของผูเขียนแตการ
ตอบสนองนั้นจะตองสอดคลองกับสิ่งที่ปรากฏชัดในบทอาน กลาวคือ  มิไดตอบสนองแตฐานะ
ผูอานแตเปนการรวมเอาความรูสึกของผูเขียนเขามาดวย ดังนั้นอยางนอยท่ีสุดการตอบสนองก็มา
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จากความเขาใจจากบทอานและทัศนะของผูอานท่ีสามารถอธิบายไดวาทําไมจึงทําใหผูอานรูสึก
อยางนั้น 

 Bloom (2003: 1) ไดแบงระดับความสามารถในการอานตามลําดับขั้นของพัฒนาการ
ทางความคิดไว 6 ขั้นคือ ขั้นที่หนึ่งคือ ระดับความรู เปนความเขาใจตามตัวอักษร แยกแยะ
ตัวอักษร วลี ประโยคได รวมถึงจํารายละเอียดและในความสําคัญได ขั้นที่สองคือ ระดับความ
เขาใจ เปนการแปลความหมายจากแนวคิดของผูเขียนได เขียนโครงรางได ขั้นที่สามคือ ระดับการ
นําไปใช เขาใจความสําคัญ เหตุและผล สรุปอางอิง และนําไปใชในสถานการณอ่ืนๆ ได ขั้นที่สี่คือ 
ระดับการวิเคราะห คือ การแจกแจง แยกแยะ จัดกลุมเนื้อหา ขั้นที่หาคือ ระดับสังเคราะห คือ การ
เปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย และรวมความคิดเปนเอกนัยได และระดับสุดทายคือ ระดับการประเมิน
คา เปนการวิเคราะหวิจารณ ตัดสินใจวาส่ิงใดดีสิ่งใดไมดี แสดงความคิดเห็นได มีอารมณรวม
อยางลึกซึ้ง 
 ดังน้ันสามารถสรุปไดวาระดับความเขาใจในการอานแบงไดหลายระดับขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายในการใชภาษา ซึ่งความเขาใจในการอานน้ันเร่ิมจากระดับงายไปสูระดับที่ซับซอนขึ้น
ดังนั้นการเขาใจระดับขั้นในการอาน จึงเปนสิ่งที่ชวยใหผูอานสามารถฝกใชทักษะทางการอาน 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อเรื่องท่ีอานไดดีขึ้น และจะทําใหผูอานประสบผลสําเร็จในการอานได 
 

1.5 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอาน 

 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอานนับเปนปจจัยสําคัญของการสอนเพื่อใหผูเรียนไดมี
โอกาสปฏิสัมพันธกับผูสอน และใหผูเรียนไดแสดงออกทางการใชภาษาไดอยางถูกตอง ดังนั้นจึงมี
ผูนําเสนอข้ันตอนและกิจกรรมที่ใชในสอนการอานไวอยางหลากหลาย อาทิ สุมิตรา อังวัฒนกุล 
(2539: 178-179) ไดเสนอข้ันตอนและกิจกรรมการสอนอานไววา กิจกรรมการสอนอานจะเร่ิม
ต้ังแตขั้นกิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading activities) เปนการสรางแรงจูงใจหรือความสนใจให
ผูเรียนกับเร่ืองทาจะไดอาน เชน การคาดคะเนเรื่องที่จะอาน การเดาความหมายของคํา ศัพทจาก
บริบท โดยดูจากประโยคขางเคียงหรือรูปภาพ เปนตน ตอมาคือขั้นกิจกรรมระหวางการอาน  

(While-reading activities) เปนการทําความเขาใจโครงสรางและเน้ือเรื่องที่อาน กิจกรรมในข้ันน้ี
ไดแก การลําดับเรื่องจากการตัดเรื่องออกเปนสวนๆ การเขียนแผนผังความสัมพันธในเร่ือง การเติม
ขอความลงในแผนผัง และการเลาเร่ืองโดยสรุป เปนตน ขั้นสุดทายคือ ขั้นกิจกรรมหลังการอาน
(Post-reading activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการ
ถายโอนหรือโยงไปสูทักษะอ่ืนๆ เชน การแสดงบทบาทสมมติ การเขียนเรื่องหรือเขียนโตตอบจาก
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จดหมาย เขียนบทสนทนา การกรอกแบบฟอรม การเขียนหรือพูดแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่
อาน เปนตน 

 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2531: 57-59) ที่ไดเสนอ
ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอานวา ตองเริ่มจากขั้นกอนการอาน (Pre-reading) เปนขั้นที่กระตุน
ใหผูเรียนอยากทํากิจกรรมหรือเปนการเราความสนใจในเนื้อเร่ืองที่จะอานโดยอาจจัดกิจกรรม
ตางๆ เชน ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอานโดยใหเดาความหมายจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียง
หรือการทํานายเรื่องจากหัวเร่ือง ซึ่งอาจจะใชความรูเดิมหรือประสบการณเดิมเขามาชวย 
ตอจากนั้นจะเปนขั้นระหวางอาน (While-reading) ขั้นนี้ผูเรียนจะทราบวาจุดประสงคการอานคือ
อะไร เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมในขณะท่ีอานเน้ือเรื่อง เชน การอานเพื่อหาขอมูลทั่วไป หรือ
หารายละเอียดเฉพาะ นอกจากน้ันยังสามารถใหผู เ รียนอานแบบเร็วๆ หรืออานแบบหา
รายละเอียดเพื่อตอบคําถามเก่ียวกับเน้ือเร่ือง ใหเรียงลําดับเร่ือง ซึ่งอาจทําในลักษณะของการให
สรุปความโดยใหผูเรียนอนุมานจากเร่ืองที่อานท้ังหมด ขั้นสุดทายจะเปนข้ันหลังการอาน (Post-

reading) ในขั้นนี้ผูเรียนจะไดแสดงผลลัพธหรือความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อาน ซึ่งสะทอนใหเห็น
ถึงสิ่งที่ผูเรียนไดอานมาแลว ดวยการใชภาระงาน เชน ใหผูเรียนกลาวถึงประโยชนของเร่ืองที่อาน
วาใหขอคิดอยางไร 
 และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Williams (1986: 37-70) ที่ไดเสนอขั้นตอนในการ
สอนอานวามี 3 ขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นแรกจะเปนขั้นกอนการอาน (Pre-reading) เปนขั้นแนะนําและ
กระตุนความสนใจในหัวเร่ือง ชักจูงใหผูเรียนสนใจอยากเรียนดวยการใหเหตุผลสําหรับการอาน
และเปนการเตรียมตัวดานภาษาใหแกผูเรียนกอนจะอานเนื้อเร่ือง ตอมาคือขั้นระหวางอาน 
(While-reading) เปนขั้นที่ใหผูเรียนเขาใจจุดประสงคของการเรียน ชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสราง
ของงานเขียนหรือเน้ือความที่อาน และชวยขยายเนื้อความของเรื่องใหมีความชัดเจน ขั้นสุดทาย
คือขั้นหลังการอาน (Post-reading) เปนขั้นถายโอนความรูความคิดในเร่ืองที่อานไปแลวเพื่อ
เชื่อมโยงเรื่องที่อานใหเขากับความรู ความสนใจหรือความคิดเห็นของผูเรียน 

 นอกจากนั้นแลวยังมีแนวคิดของ Hadley (2001: 206) ที่ไดเสนอรูปแบบกิจกรรมการ
สอนอานวาสามารถจัดกิจกรรมไดต้ังแตการใหผูเรียนคาดเดาเรื่อง การอานแบบกวาดสายตา การ
อานเพื่อหารายละเอียด การเดาความหมายคําศัพทจากบริบท หรือรองรอยตางๆ การเติม
แบบฟอรม การเติมคําหรือการใหตัวเลือกเพื่อทดสอบความเขาใจ และการอางถึงส่ิงที่ปรากฏใน
บทอาน เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดของข้ันตอนการจัดกิจกรรมโดยเร่ิมต้ังแต ขั้นเตรียมการ 
(Preparation stage) เปนขั้นที่ใหผูเรียนไดคาดเดาเรื่องและนําความรูเดิมมาชวยในการอาน เชน 
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การระดมความคิดเก่ียวกับส่ิงที่จะพบในบทอาน การใหสังเกตภาพ ชื่อเรื่อง หรือแผนภูมิที่ปรากฏ
ในบทอานแลวคาดเดาเรื่องหรือต้ังสมมติฐานเก่ียวกับบทอาน หลังจากนั้นจะไปสูขั้นการอานแบบ
คราวๆ ไปอยางรวดเร็ว และการอานแบบเฉพาะเจาะจง (Skimming and scanning stage) เปน
ขั้นที่ใหผูเรียนไดฝกทักษะการอานท่ีสําคัญท้ังสองรูปแบบ เชน การหารายละเอียดหรือการหา
ประโยคหลัก หาความคิดสําคัญจากบทอาน การจับคูขอความกับหัวขอ การต้ังชื่อเรื่อง และการ
แสดงความคิดเห็นจากการอาน  ตอจากนั้นจะเปนขั้นการถอดรหัส  (Decoding/intensive 

reading) เปนข้ันท่ีใหผูเรียนไดคาดเดาความหมายจากบริบทระดับตางๆ การสรางความหมาย
จากคําท่ีไมรูจักตามจุดมุงหมายของบทอาน ซึ่งจัดเปนขั้นท่ีสําคัญท่ีสุดในการเรียนรูที่จะอาน 
หลังจากนั้นจะเปนข้ันการทําความเขาใจ (Comprehension stage) เปนขั้นท่ีใหผูเรียนได
ตรวจสอบความเขาใจท่ีไดจากการอานวาถูกตองเพียงใด และสุดทายจะเปนขั้นการใชทักษะตางๆ 
ในการถายโอนขอมูล (Transferable/integrating skills) เปนขั้นที่ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อชวย
ใหมีโอกาสไดฝกฝนการใชทักษะและกลยุทธตางๆ ในการอานที่ไดเรียนรูไปแลว 

 ดังนั้นอาจกลาวสรุปไดวาข้ันตอนและกิจกรรมการสอนอานน้ันจะแบงเปน 3 สวน
ใหญๆ คือกิจกรรมกอนการอานซึ่งจัดเปนการนําเขาสูเน้ือหา จากน้ันจะเปนกิจกรรมระหวางอาน 
ซึ่งเปนการฝกทักษะและทําความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหา และสุดทายคือ กิจกรรมหลังการอาน เปน
การตรวจสอบความเขาใจและพัฒนาทักษะแบบบูรณาการ โดยในแตละกิจกรรมจะมีกระบวนการ
ปลีกยอยตางๆ ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะการอาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

1.6 การประเมินการอาน 

 การประเมินการอานจัดเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการอาน 
เพราะการประเมินการอานนั้นเปนการวัดประเมินความรูความสามารถและความเขาใจท่ีผูเรียนทํา
ไดหลังจากการอาน ดังนั้นไดมีผูนําเสนอวิธีประเมินการอานไวอยางหลากหลาย อาทิ Madsen 

(1983: 77-97) ที่ไดเสนอรูปแบบการวัดและประเมินผลการอานดังนี้ คือ เร่ิมจากการทดสอบ
องคประกอบยอยๆ ของการอาน ซึ่งเปนการทดสอบทักษะยอยๆ ทางภาษา การทดสอบลักษณะน้ี 
ไดแก การที่ผูสอนอานออกเสียงคําศัพท และใหผูเรียนเลือกคําศัพทที่ตรงกับคําท่ีผูสอนออกเสียง
หรือการใหผูเรียนเลือกคําท่ีตางไปจากคําหลักและมีจํานวนขอมากโดยใชเวลาส้ันๆ ตอมาคือการ
ทําสอบความเขาใจในระดับประโยค ความเขาใจในการอานระดับขอความหรือบทความ จะเกิดขึ้น
ไดเมื่อผูเรียนมีความเขาใจในระดับประโยคแลว สําหรับการทดสอบความเขาใจในระดับประโยคน้ี
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สามารถทําไดโดย การเลือกรูปภาพใหตรงกับประโยคที่กําหนดไว การตอบคําถามโดยใชรูปภาพ
ประกอบ การใชวลีและประโยคเปนตัวแนะ หลังจากน้ันคือ การทดสอบความเขาใจในบทอาน การ
เลือกบทอานนั้นนอกจากจะเปนเน้ือเรื่องธรรมดาแลว ผูสอนควรคัดเลือกบทอานท่ีผูเรียนจะไดพบ
เห็น และมีโอกาสไดใชในชีวิตจริง ไดแก ประกาศ โฆษณาตางๆ รวมท้ังปายประกาศ ประเภทของ
คําถามท่ีสําคัญ ไดแก คําถามแบบใหสรุปถายโอนเร่ือง คําถามแบบใหสังเคราะหที่ไดจากการอาน 
คําถามใหสรุปอางอิงจากส่ิงที่อาน เปนตน และสุดทายคือ แบบทดสอบชนิดโคลซแบบมีตัวเลือก
และแบบสอบชนิด Standard cloze แตแบบทดสอบชนิดนี้ไมเหมาะท่ีจะใชวัดความเขาใจในการ
อานเน่ืองจากจะเนนไปในทาง Productive skill มากกวา จึงมีการดัดแปลงใหเปนแบบตัวเลือก
เพื่อใหเหมาะสมกับทักษะการอานซึ่งเปน Receptive skill 

 นอกจากนี้ Heaton (1990: 79-113) ที่ไดกลาววา การวัดผลการอานสามารถแบงได
เปน 2 ประเภทคือ การวัดการอานแบบมุงรายละเอียด (Intensive reading) และการวัดการอาน
แบบมุงหาประเด็นหลักกวางๆ (Extensive reading) ซึ่งจะใชแบบใดนั้นขึ้นอยูกับระดับของผูที่ทํา
ขอสอบ โดยมีเทคนิคในการวัดการอานท่ีเร่ิมจาก การวัดความหมายคําศัพทโดยการจับคู และ
ความหมาย การวัดความหมายประโยคโดยการจับคู ความหมายของประโยคที่ซับซอนโดยการ
จับคูกับประโยคที่แปลงสาร การจับคูภาพกับประโยคท่ีใหมา การวัดขอความผิด ถูก การวัดโดยใช
แบบทดสอบเลือกตอบ การวัดโดยการเติมขอความ การวัดโดยใชแบบทดสอบโคลซ ซึ่งเปนการ
เติมคําลงในชองวางของบทอานทีละคําอยางเปนระบบ และการวัดการอานเร็ว แตทั้งนี้ทักษะการ
อานมักทดสอบกับทักษะการเขียนมากที่สุดเพื่อวัดความสามารถในการใชภาษา โดยใหผูเรียนได
ทําภาระงานท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง ซึ่งผูเรียนตองเขาใจขอความที่อานกอนจึงจะลงมือเขียนได เชน 
อานจดหมายแลวตอบกลับ อานแลวเขียนสรุป เขียนรายงาน สรางงานเขียนใหมโดยใชความรูจาก
บทอาน เปนตน 

 นอกจากนั้น Alderson (2000: 202-233) ยังไดเสนอแนะเทคนิคการสรางแบบ  
ทดสอบที่ดีวาควรใชเทคนิคที่มากกวาหนึ่งเทคนิค เพราะการอานภาษาอังกฤษในชีวิตจริงนั้นผูอาน
จะตองตอบสนองตอเรื่องที่อานในหลายลักษณะ ซึ่งลักษณะของแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดที่จะ
ใชในการวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ซึ่งมีดังนี้คือ  
 แบบทดสอบแบบเติมคําในชองวางและแบบโคลซ (Gap-filling tests and cloze 

test) เปนแบบทดสอบแบบเติมคําในชองวาง ผูสรางแบบทดสอบเปนผูตัดสินวา จะลบคําใดออก
จากเร่ืองที่อานซ่ึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวัดและการประเมิน เชน ถาตองการวัด
ความสามารถในการเดาศัพทจากบริบท คําศัพทในเน้ือหาก็จะถูกลบออก โดยระหวางคําท่ีถูกลบ
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จะตองมีจํานวนคําไมตํ่ากวา 5 หรือ 6 คํา สําหรับแบบโคลซ ผูสรางแบบทดสอบจะลบคําจากบท
อานทุกๆ คําท่ี n (n หมายถึงตัวเลขท่ีอยูระหวาง 5 ถึง 12) ผูทําแบบทดสอบจะตองหาคําท่ีหายไป
มาเติมเพื่อทําใหความหมายและโครงสรางไวยากรณมีความสมบูรณ  
 แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple-choice techniques) เปนเครื่องมือที่ใชใน
การวัดความเขาใจในการอานของผูเรียน โดยผูสรางแบบทดสอบเปนผูควบคุมคําตอบที่เปนไปได
ของคําถาม ลักษณะเดนของแบบทดสอบชนิดนี้คือ ตัวเลือก ซึ่งในบางครั้งอาจเปนส่ิงที่ทําใหการ
วัดความเขาใจในการอานผิดพลาด กลาวคือ ผูทําแบบทดสอบสามารถเรียนรูที่จะตอบคําถาม
แบบหลายตัวเลือกโดยการตัดตัวเลือกท่ีไมเหมาะสมออกไปหรือใชการวิเคราะหโครงสรางของ
คําถามเพื่อหาคําตอบท่ีตนตองการได นอกจากน้ียังมีในเร่ืองของความยุงยากในการสราง
แบบทดสอบท่ีผูสรางแบบทดสอบจะไมสามารถทราบไดเลยวาทําไมผูทําแบบทดสอบจึงเลือกตอบ
ตัวเลือกน้ันๆ ซึ่งในบางคร้ังผูทําแบบทดสอบอาจจะใชวิธีการเดาคําตอบท่ีถูกตองโดยไมมีความ
เขาใจเนื้อเรื่องเลย  
 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Alternative objective techniques) ซึ่งแบงออกเปน 3 

ประเภทคือ การจับคู (Matching techniques) โดยการใชสิ่งเราจํานวน 2 ชุด มาจับคูซึ่งกันและกัน 
เชน การจับคูหัวเร่ืองกับยอหนา หรือการจับคูชื่อของหนังสือกับสวนตางๆ ของหนังสือแตละเลม 
ผูสรางแบบทดสอบชนิดนี้ตองมีความมั่นใจวาตัวเลือกมีจํานวนมากกวาจํานวนขอเพื่อปองกันการ
เดาและในแตละขอจะตองมีคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว ตอมาคือ การเรียงลําดับ (Ordering 

tasks) ผูทําแบบทดสอบจะเรียงลําดับกลุมของคําศัพท ประโยค ยอหนาหรือบทอานใหถูกตองและ
มีความหมายที่สมบูรณ แบบทดสอบนี้ใชวัดความสามารถในการใชคําเช่ือม โครงสรางของเร่ืองที่
อานหรือโครงสรางไวยากรณที่มีความซับซอน และสุดทายคือ คําถามแบบ 2 ตัวเลือก 
(Dichotomous items) เปนแบบทดสอบที่ไดรับความนิยมเพราะสรางงาย ผูเรียนจะตองอาน
ประโยคที่เก่ียวของกับเรื่องที่อานแลวตอบคําถาม “ถูก” “ผิด” หรือ “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” แต
แบบทดสอบชนิดนี้มีจุดออนคือ ผูทําแบบทดสอบมีโอกาสในการเดาคําตอบท่ีถูกตองถึง 50%  

 แบบทดสอบแบบแกไข (Editing tests) เปนแบบทดสอบท่ีประกอบดวยบทอานท่ีมี
ขอผิดพลาดปรากฏอยู ผูเรียนจะตองสามารถระบุขอผิดพลาดในเร่ืองท่ีอานได ซึ่งลักษณะของ
ขอผิดพลาดในเร่ืองที่อานอาจจะอยูในลักษณะของหลายตัวเลือกหรือแบบปลายเปด เชน ผูเรียน
วิเคราะหขอผิดพลาดในเรื่องที่อานแตละบรรทัดแลวเขียนส่ิงที่ถูกตองลงไปใหม แบบทดสอบนี้ใช
วัดความสามารถในการอานหรือความสามารถดานภาษาศาสตรของผูเรียนไดเปนอยางดี  
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 แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Short-answer tests) ผูสรางแบบทดสอบต้ังคําถามและ
ตองการคําตอบท่ีกระชับและสั้น ขอดีของแบบทดสอบชนิดนี้คือ ใชวัดความสามารถในการตีความ
วิเคราะหคําตอบของผูเรียนไดวาผูเรียนมีความเขาใจเรื่องที่อานจริงหรือไม ในขณะท่ีแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบไมสามารถพิสูจนไดวา การท่ีผูเรียนตอบคําถามไดถูกตองเกิดจากการเดาหรือเกิด
จากความเขาใจเนื้อเรื่องอยางแทจริง 
 นอกจากน้ันแลว อัจฉรา วงศโสธร (2544) ยังกลาววา การประเมินทักษะการอาน
สามารถใชเกณฑที่กําหนดตามสวนประกอบของภาษาแบบยอย ซึ่งไดแก ความรูในเร่ืองของศัพท
คือ ผูเรียนสามารถเขาใจคําศัพท สํานวนท่ีใชในระดับใด ตอมาคือ ความรูในเร่ืองของไวยากรณ 
คือ ผูเรียนสามารถใชความรูดานไวยากรณในการทําความเขาใจ และการเชื่อมโยงของเนื้อความ 
โดยใชคําในลักษณะตางๆ กันที่กําหนดหนาที่ทางภาษา และเกณฑที่กําหนดตามความสามารถใน
การรับสาร หรืออาจใชเกณฑทั้งสองประยุกตเขาดวยกันโดยใชเกณฑแบบรวมมากกวาเกณฑแบบ
ยอย ซึ่งเกณฑของการอานแบบรวม ไดแก ความสามารถในการเรียบเรียงความ ซึ่งไดแก การอาน
แลวเขาใจความ สามารถแสดงความเขาใจโดยการตอบคําถามท่ีใหเรียบเรียงดวยคําใหม โดยให
ไดใจความเดิม หรือสามารถตอบคําถามแบบเลือกตอบ และแบบเรียงข อความ ตอมาคือ 
ความสามารถในการอานขอมูลที่เปนรายละเอียดได เชน ผูเรียนสามารถโยงรายละเอียดท่ี
เกี่ยวของกับใจความสําคัญของเรื่องไดวาเปนรายละเอียดสนับสนุน หรือเปนรายละเอียดท่ีขัดแยง
กันเพื่อใหขอมูลตรงขาม ตลอดทั้งเขาใจความสัมพันธระหวางรายละเอียดด วยกัน ตอมาคือ 
ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ เชน ผูเรียนสามารถระบุแกนเร่ือง หัวเร่ือง และ
ใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานได และสุดทายคือ ความสามารถในการวิเคราะหและประเมิน
ความสัมพันธของเนื้อความ และสุนทรียศาสตรของการใชภาษา เชน ผูเรียนสามารถใชความรู
ทางดานคําศัพท ไวยากรณ ความเขาใจในสิ่งที่อานและความรูเก่ียวกับรูปแบบลีลาภาษาท่ีใชใน
บทอาน สามารถวิเคราะห ประเมิน และสรุปไดวาบทความที่อานน้ันเปนบทอานประเภทใด ลีลา
ภาษาท่ีใช เจตนา ทัศนคติของผูเขียน รวมท้ังสามารถวิจารณถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้น ตลอดจน
สามารถประเมินประสิทธิผลของบทอานได 
 ดังนั้นอาจกลาวสรุปไดวาการวัดและการประเมินผลการอานภาษาอังกฤษมี
หลากหลายวิธีการดวยกัน ผูสอนควรเลือกใชวิธีการที่เห็นวามีความเหมาะสมกับผูเรียน ใหมีความ
สอดคลองกับบทอาน และกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหการประเมินมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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2. การเขียน 
 

2.1 ความหมายของการเขียน  
 ในกระบวนการเรียนการสอนภาษาน้ัน ทักษะการเขียนเปนทักษะทางภาษาท่ีมีความ
ยุงยากซับซอนมากกวาทักษะอ่ืนๆ เนื่องจากเปนทักษะท่ีตองใชเวลาและตองใชความสามารถทาง
ภาษาหลายดานในการสรางงาน ดังนั้นจึงไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการ
เขียนโดยแบงตามแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไวอยางหลากหลาย อาทิ Rimes 

(1983: 3) ไดกลาววา การเขียนมีความสําคัญตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ผูเรียนตองเรียนรูคําศัพท 
สํานวน โครงสรางทางภาษาและไวยากรณ เพื่อที่จะสามารถคิดและเขียนส่ือความไดอยางมี
ความหมายถูกตองและเหมาะสม  
 Bowen and Marko (1994: 143) กลาววา การเขียนเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ซับซอน
ที่สุด ผูเขียนตองใชความสามารถหลายดานผสมผสานกัน ไมวาจะเปนในเร่ืองของเนื้อหา รูปแบบ 
โครงสรางประโยค คําศัพท เคร่ืองหมายวรรคตอน การสะกดคําเพื่อสรางคําในประโยคแลวจึง
นํามารวบรวมขอมูลใหตอเนื่องกันเปนยอหนา  
 Heaton (1977: 130) กลาววา ทักษะการเขียนเปนทักษะท่ีซับซอนและยากเพราะตอง
อาศัยความรูความสามารถทางดานไวยากรณและศิลปะในการเขียนถอยคํา ใชสํานวนที่
สละสลวย นอกจากน้ันแลวยังตองใชจินตนาการในการเขียนอีกดวย   
 White (1980: 16) กลาววา การเขียน คือ การลําดับประโยคที่เช่ือมโยงกันอยาง
ถูกตองตามหลักไวยากรณใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนจะตองมีความชัดเจน ตอง
ประกอบดวยความถูกตองของรูปแบบภาษา ความเหมาะสมของลีลาภาษา และความเปน
เอกภาพของแกนเรื่องและหวัขอเรื่อง  
 Finochiaro (1973:  130) ไดกลาวถึงการเขียนวา การเขียนเปนความคิดที่แสดงออก
ในลักษณะของตัวอักษร ผูเรียนจะแสดงส่ิงที่มีอยูในใจ ความคิดและอารมณออกมากับตัวอักษร
เหลานั้น  
 McCrimmon (1974: 3) กลาววา การเขียนเปนกระบวนการที่เปนท้ังการเรียนรูและ
การนําไปใช เปนผลผลิตของการถายทอดความคิด  
 Arapoff (1975: 235-237) กลาววา ทักษะการเขียนเปนกระบวนการทางความคิด ที่
เปนท้ังระบบสัญลักษณแทนคําพูดและยังเปนการถายทอดขอเท็จจริง ความคิดตางๆ ของผูเขียน
ออกมาในรูปแบบประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณและสื่อความหมายได โดยเร่ิมจากการเขียน
ในระดับท่ีงายไปสูระดับที่ยาก  
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 Lado (1977: 143) ไดใหความเห็นวา การเขียนคือ การส่ือความหมายดวยตัวอักษร
ของภาษา ซึ่งเปนท่ีเขาใจกันระหวางผูเขียนและผูอาน ดังนั้นผูเขียนตองใชภาษาส่ือสารอยางมี
ความหมาย มีการเรียบเรียงขอความตามลักษณะโครงสรางโดยเลือกใชรูปแบบการเขียนใหตรงกับ
วัตถุประสงคที่ตองการใหขอความน้ันเปนสื่อ 

 Taylor (1984: 1-15) กลาววา การเขียนเปนงานทางดานความคิด เปนการใช
กระบวนการแสวงหาเชิงสรางสรรค ที่มีลักษณะผสมผสานระหวางเน้ือหาและภาษา กลาวคือ เปน
การใชภาษาเพ่ือคนหาสิ่งที่นอกเหนือจากความรูเดิมที่มีอยู ดังนั้นการเขียนจึงเปนเครื่องมือในการ
คนหาความหมายโดยใชประสบการณของผูเขียนเพื่อเสนอใหผูอาน  
 สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 75) ยังไดใหความหมายของการเขียนวา การเขียน
เปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับความคิดเนื่องจากการเขียนเปนการพยายามส่ือสาร
ทางความคิดกับผูอานโดยใชความรูดานกลไกภาษาดังนั้นผูเขียนจะตองรวบรวมขอมูลโดยเลือกส่ิง
ที่ตองการจะถายทอดแลวนํามาลําดับเรียบเรียงเปนตัวอักษร  
 พิตรวัลย โกวิทวที (2537: 32) กลาววา การเขียน คือ การรวบรวมความคิด ความรูสึก 
และความตองการของผูสงสารออกมาเปนภาษาเขียนในลักษณะตางๆ เพื่อใหผูรับเขาใจ
จุดประสงคของตน ดังน้ันการเขียนจึงเปนทักษะที่ยากและซับซอนมากท่ีสุดเพราะผูเขียนตองมี
ความสามารถอยางแทจริงในทุกดาน จึงจะสามารถเขียนหรือถายทอดความคิด ความรูสึก ให
ผูอานเขาใจได  
 กันตดนัย วรจิตติพล (2542: 12) กลาววา การเขียน คือ การถายทอดความรูและ
ประสบการณออกมาเปนตัวอักษร ซึ่งตองอาศัยความสามารถทางไวยากรณ การใชคําและสํานวน 
การเรียบเรียงขอความตลอดจนการเลือกใชภาษาไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามสถานการณ
เพื่อสื่อสารสิ่งที่ตองการไปยังผูอานไดตรงตามจุดประสงคของการเขียน 

 ดังนั้นอาจกลาวโดยสรุปไดวา การเขียน คือ การถายทอดความคิดออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร โดยผานกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงทางความคิดอยางเปนระบบ เพื่อ
ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการและประสบการณ  ซึ่งตองอาศัยความสามารถ
ทางภาษา ความสามารถทางไวยากรณ คําศัพท สํานวน การสะกดคํา และการเรียงลําดับขอความ
ใหมีความสัมพันธตอเน่ืองกัน โดยเลือกใชไดอยางถูกตองเหมาะสมและชัดเจนตามสถานการณ 
เพื่อใหผูอานสามารถอานในส่ิงที่ผูเขียนตองการจะส่ือไดอยางเขาใจตรงตามเจตนารมณของ
ผูเขียน 
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2.2 องคประกอบของการเขียน 

 การเขียนตองอาศัยองคประกอบหลายประการรวมกันในการรวบรวมและเรียบเรียง
กระบวนการทางความคิดออกมาใหเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งตองมีสํานวนและลีลาท่ี
เหมาะสมจึงจะสามารถเขียนไดอยางถูกตองและชัดเจนเพื่อใหผูอานสามารถอานเขาใจไดตรง
ตามท่ีผูเขียนตองการส่ือความหมาย แตเน่ืองจากทักษะการเขียนเปนทักษะท่ีมีความยุงยาก
ซับซอนที่ประกอบดวยองคประกอบหลายดาน ดังนั้นจึงมีผูเช่ียวชาญดานการเขียนหลายทานได
ออกมาสรุปองคประกอบของการเขียนไวอยางหลากหลาย อาทิ 
 Heaton (1990: 138-139) ไดกลาวถึงทักษะท่ีจําเปนและสําคัญสําหรับการเขียนไว 4 

ประการ คือ เร่ืองของไวยากรณ (Grammar) คือ ความสามารถในการใชโครงสรางทางภาษาโดย
การเขียนประโยคตางๆ ไดถูกตองตามหลักไวยากรณและโครงสรางประโยค ตอมาคือ ลีลาภาษา 
(Style) คือ ความสามารถในการเลือกใชประโยครูปแบบตางๆ  และใชสํานวนโวหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอจากนั้นคือ กลไกภาษา (Mechanics) คือ ความสามารถในการใชภาษาไดอยาง
ถูกตองแมนยํา เชน การใชเคร่ืองหมายวรรคตอนและการสะกดคํา และสุดทายคือ วิจารณญาณ 
(Judgment) คือ  ความสามารถในการเขียนโดยสามารถเลือกขอความได เหมาะสมตาม
วัตถุประสงคที่ต้ังไว มีความสามารถในการจัดลําดับเรื่องราวและความคิดใหมีความสัมพันธ
ตอเนื่องกันอยางเหมาะสม และตองคํานึงถึงผูอานเปนสําคัญ  
 Pincas (1982: 25-70) ไดกลาวถึงทักษะการเขียนที่ตองประกอบดวยทักษะ 3 กลุม 
ไดแก กลุมทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ซึ่งประกอบดวย การส่ือสารระหวางมนุษย 
คือ การแสดงใหผูเรียนเห็นวามนุษยสามารถสื่อสารไดดวยการเขียนแบบตางๆ ตอมาคือ การเลือก
เน้ือหา คือ การอธิบายใหเห็นวาเน้ือหามีอิทธิพลตอการส่ือสาร ดังนั้นการเลือกใชรูปแบบภาษา
หรือรูปแบบการเขียนยอมตองสอดคลองกับเนื้อหาท่ีตองการส่ือสาร หลังจากน้ันคือ การนําเสนอ
ขอคิดเห็น คือ การเสนอความคิดอยางกระจางชัดเจน ซึ่งยอมเก่ียวกับรูปแบบการนําเสนอแตละ
แบบ เชน การบรรยาย การอธิบายกระบวนการ การเลาเหตุการณ การใหเหตุผล เปนตน  กลุมที่
สองคือทักษะการเขียนเรียงความ (Composition Skills) ซึ่งประกอบดวย การสรางประโยคการ
เขียน คือ การนําเสนอความรูสึกนึกคิด  โดยเรียบเรียงออกมาเปนประโยค ตอมาจึงนําประโยคมา
เรียบเรียงเปนยอหนาและความเรียงตามลําดับ ดังนั้นการเขียนความเรียงจึงตองเร่ิมที่การเขียน
ประโยค ซึ่งผูเขียนตองมีความรูเร่ืองโครงสรางประโยคจนกระท่ังสามารถสรางประโยคได   ตอมา
คือ การเรียบเรียงยอหนา คือ กลุมประโยคท่ีมีความสัมพันธกันและถูกจัดเรียงอยางมีระเบียบ 
ดังนั้นการเขียนยอหนาผูเขียนตองมีทักษะในการเรียบเรียงประโยคใหเปนยอหนาท่ีถูกตองตาม
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รูปแบบ ซึ่งผูอานสามารถติดตามการนําเสนอขอคิดเห็นของผูเขียนได  หลังจากนั้นคือ การใช
ตัวเชื่อมตางๆ คือ การเรียบเรียงประโยคเปน  ยอหนา ซึ่งจะชวยใหผูอานนั้นติดตามการนําเสนอได 
จึงมีความจําเปนตองใชตัวเช่ือมเพื่อทําหนาท่ีโยงประโยคหรือยอหนาเขาดวยกัน สําหรับงานเขียน
ที่ขาดตัวเช่ือมนั้นถือเปนงานที่ไมเปนที่ยอมรับและไมสามารถสื่อความหมายได  กลุมสุดทายคือ 
ทักษะเก่ียวกับลีลาการเขียน (Style) ซึ่งประกอบดวย การเขียนรูปแบบตางๆ ไดแก การเลา
เหตุการณ (Narrative) การบรรยาย (Descriptive) การอธิบาย (Expository) และการโตแยง 
(Argument) ซึ่งรูปแบบของการเขียนจะแตกตางกันตามขอมูลที่นําเสนอ เชน เม่ือผูเขียนตองการ
เลาเหตุการณที่เกิดขึ้น รูปแบบท่ีเหมาะสมในการเขียนเร่ืองนี้คือ การเขียนเชิงเลาเร่ืองซึ่งเปนการ
เขียนเพื่อนําเสนอเร่ืองเหตุการณตามลําดับเวลาท่ีเกิดขึ้น นอกจากน้ีจะมีในเร่ืองของระดับของ
ภาษาเชิงพิธีการและไมมีพิธีการ (Formality) ซึ่งผูเขียนจะตองรูจักเลือกใชระดับภาษาที่เหมาะสม
กับผูอาน ใหตรงตามจุดมุงหมายของการเขียน และยังมีในเร่ืองของการสรางอรรถรสในงานเขียน 
(Emotion Tone) ซึ่งจัดเปนความสามารถของการเขียนที่จะทําใหผูอานเกิดอารมณคลอยตาม 

 นอกจากน้ี Raimes (1983: 5-6) ยังไดกลาวถึงองคประกอบของการเขียนวา การสอน
เขียนจะข้ึนอยูกับวิธีการของผูสอนและผู เรียน ซึ่งในงานช้ินหน่ึงๆ ควรจะประกอบไปดวย
สาระสําคัญตางๆ และสาระสําคัญทั้งหมดจะตองสัมพันธกัน งานเขียนจึงจะมีความชัดเจน ราบรื่น 
และมีประสิทธิภาพในการสื่อความคิดใหกับผูอาน ซึ่งองคประกอบของการเขียนนี้จะประกอบไป
ดวย เน้ือหา คือ เร่ืองนั้นควรมีใจความเก่ียวของกับเรื่องที่จะเขียน มีความชัดเจน มีความคิดริเร่ิม 
และมีเหตุผล  ซึ่งในกระบวนการเขียนน้ีตองมีการรวบรวมความคิด การเร่ิมเขียน การเขียนโครง
รางงาน และการทบทวนแกไข โดยผูเขียนตองคํานึงถึงตัวผูอาน มีการต้ังวัตถุประสงคในการเขียน 
การเลือกใชคําศัพท สํานวน และคําท่ีใชแสดงความรูสึก นอกจากนั้นแลวยังตองรูจักการเรียบเรียง
ขอความโดยใชประโยคหัวเร่ืองและประโยคสนับสนุน อนุเฉท ตองมีความตอเนื่องของเนื้อหาและ
ความมีเอกภาพ ตลอดจนตองคํานึงถึงเรื่องของกลไกในการเขียน ซึ่งไดแก ลายมือ การสะกดคํา 
และเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ ตอมาคือ เร่ืองของไวยากรณ ซึ่งไดแก ความสอดคลองของ
ประธานและกริยา คํานําหนา กฎเกณฑในการใชคํากริยา และคําสรรพนาม และทายสุดคือ เร่ือง
ของความสัมพันธกันของประโยค ซึ่งไดแก โครงสรางประโยค ขอบขายของประโยค และการเลือก
ลีลาในการเขียน 

 ดังนั้นอาจกลาวโดยสรุปไดวาการท่ีผูเรียนจะมีความสามารถทางดานการเขียนน้ัน
ตองประกอบไปดวยองคประกอบหลายประการ ไมวาจะเปนความรูทางดานองคประกอบทาง
ภาษา เชน โครงสรางทางไวยากรณ คําศัพท การสะกดคํา เคร่ืองหมายวรรคตอน ลีลาภาษา กลไก
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การเขียนและการเรียบเรียงขอความใหเปนความเรียงท่ีดี โดยมีประโยคใจความสําคัญ ประโยค
สนับสนุน มีการใชคําเช่ือมเพื่อความตอเนื่องของเนื้อหา นอกจากนั้นแลวยังตองมีความรูทางดาน
เนื้อหาสาระท่ีจะเขียนเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของท้ังผูเขียนและผูอาน ตลอดจนความรูสึกนึก
คิดที่ตองการจะถายทอดออกมา สิ่งเหลาน้ีนับเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหงานเขียนน้ันเปน
งานเขียนที่มีประสิทธิภาพสามารถส่ือความหมายไดถูกตองตามท่ีผูเขียนไดต้ังวัตถุประสงคไว  
 

2.3 กระบวนการเขียน 

 จากความเชื่อสําหรับผูเขียนท่ีเช่ือวาการเขียนเปนการสรางผลงานที่ไมตองมีขั้นตอน
หรือกระบวนการใดๆ เม่ือคิดสิ่งใดก็สามารถเขียนแสดงออกถึงสิ่งนั้นไดทันที งานเขียนดังกลาว
สวนมากมักจะไมมีความสมบูรณจึงทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวได ดังนั้นจึงไดมี
ผู เ ช่ียวชาญทางดานการสอนเขียนหลายทานกลาววา การเขียนท่ีดีควรเปนการเขียนท่ีมี
กระบวนการเน่ืองจากในการสรางงานเขียนน้ันผูเขียนตองใชความคิดหลายข้ันตอน ผูเช่ียวชาญ
เหลานี้จึงไดเสนอกระบวนการเขียนไวอยางหลากหลาย อาทิ  
 White and Arndt (1991: 3-177) ไดกลาววา การเขียนประกอบดวยรูปแบบการเขียน
ที่เปนกระบวนการยอนกลับที่ไมตายตัว ซึ่งประกอบดวย การรวบรวมความคิด (Generating 

ideas) คือ การเร่ิมตนสําหรับการเขียนท่ีมาจากการระดมความคิด จากผูสอนหรือผูเรียน โดยการ
ใชคําถาม การจดบันทึก การใชบทบาทสมมติ การเลียนแบบ และการใชสื่อตางๆ ตอมาคือ การต้ัง
จุดประสงค (Purpose) ซึ่งไดจากการคนหาใจความหลัก การพิจารณาจุดประสงค การพิจารณา
ผูอาน และการพิจารณารูปแบบของการเขียน ตอมาคือ การสรางงานเขียน คือ การนําเอาความคิด
ที่ไดมาเรียบเรียงขอมูลตามลําดับ ซึ่งจะมีการทดลองเขียนเพื่อดูความตอเนื่อง  ตอจากนั้นคือ การ
ยกราง (Drafting) คือ การลงมือเขียน การยกรางอาจจะกระทําไดโดยผูสอนชวยเขียนใหดูเปน
ตัวอยาง ซึ่งจะมีการฝกต้ังแตการเริ่มตนเขียน หรือฝกการตอเติมขอความวิธีจบจนกระทั่งไดเปน
เนื้อเรื่องท่ีสมบูรณ หลังจากนั้นคือ การประเมินผล  (Evaluating) คือ การนําเอางานเขียนท่ียกราง
นั้นมาตรวจ ซึ่งสามารถตรวจดูไดดวยตัวของผูเขียนเอง ใหเพื่อนชวยหรือใหผูสอนตรวจโดยให
ขอเสนอแนะเพ่ือที่จะนําไปปรับปรุงแกไขตอไป และสุดทายคือ การทบทวนปรับปรุงแกไข (Re-

viewing) คือ ขั้นตอนสุดทายของการเขียนท่ีจะใหไดงานเขียนท่ีสมบูรณแบบ โดยเริ่มตนดวยการ
ตรวจดูเน้ือหา คําเช่ือม ขอความท่ีตอเนื่อง ตลอดจนการใชคําท่ีแสดงถึงอารมณ ทัศนคติ 
ความรูสึก ความคิดเห็น รวมทั้งรูปแบบการเขียนและตรวจดูความถูกตองของการใชภาษา  
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 Flower (1989: 284-285) ไดกลาววา การเขียน คือ กระบวนการในการใชความคิดท่ี
สลับกันไปมา สามารถทําการวิเคราะหไดเปนลําดับขั้นตอน แตไมสามารถกําหนดตายตัวไดวา
ขั้นตอนในแตละข้ันนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร ซึ่งกระบวนการทางการใชความคิดดังกลาวน้ีจะเร่ิมขึ้น
ต้ังแตขั้นวางแผนเขียน (Planning stage) เปนกระบวนการท่ีใชในการสรางและเรียบเรียงความคิด 
และเปนการต้ังวัตถุประสงคในการเขียนดวย ตอมาคือ ขั้นการแปลความคิดเปนตัวอักษร   
(Translating stage) เปนข้ันตอนท่ีตองใชความรูทางดานกฎเกณฑทางภาษาเพื่อที่จะสามารถ
ถายทอดความคิดไดตรงตามวัตถุประสงค และขั้นอานทบทวน (Reviewing stage) เปนขั้นตอนใน
การประเมินและตรวจสอบแกไขเพื่อดูความชัดเจนและความเหมาะสมของเร่ืองที่เขียน 

 นอกจากนั้น Carino (1990: 27) ยังไดกลาววา ในการเขียนน้ันกระบวนการเขียนเปน
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะกระบวนการเขียนจะทําใหผูเขียนสามารถสรางสรรคผลงานไดอยาง
ประสบความสําเร็จ ซึ่งกระบวนการดังกลาวน้ีประกอบดวย ขั้นรวบรวมความคิด  (Gathering) คือ
ขั้นตอนในการรวบรวมความคิดและขอมูลตางๆ เก่ียวกับเรื่องที่ตองการเขียน ตอมาคือ ขั้นลงมือ
เขียน (Drafting) คือ การนําเอาความคิดและขอมูลที่รวบรวมไดนั้นมาเรียบเรียงเปนงานเขียน  

ตอจากน้ันคือ ขั้นทบทวนงานเขียน (Revising) คือ การอานงานเขียนอีกคร้ังเพื่อทบทวนการ
เรียงลําดับเนื้อหาและความคิด เปนการตรวจสอบงานเขียนโดยภาพรวม เชน ตรวจจุดประสงคใน
การเขียนเรื่อง ตรวจดูใจความสนับสนุนโดยตองคํานึงถึงผูอานเปนหลัก และขั้นสุดทายคือ ขั้น
แกไขงาน (Editing) คือ ขั้นท่ีตองตรวจสอบขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก การตรวจสอบ
ทางดานไวยากรณ เครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดคําตางๆ เพื่อใหมีความถูกตอง  
 ดังนั้นอาจกลาวโดยสรุปไดวาการเขียนท่ีดีนั้นตองมีกระบวนการในการเขียนเพราะ
กระบวนการเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหงานเขียนออกมามีคุณภาพ ซึ่งกอนที่จะเขียนน้ันตองมีการ
วางแผนและรวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเขียน ซึ่งในขั้นนี้เรียกวา ขั้นกอนลงมือเขียน เม่ือ
ผานข้ันตอนน้ีแลวจึงจะนําไปสูขั้นการเขียน ซึ่งเปนการถายทอดความคิดจากขอมูลที่ไดรับมา
รวบรวมและเรียบเรียงเปนงานเขียน และทายท่ีสุดก็คือ การทบทวนแกไขงานเขียน  เปนการ
ตรวจสอบขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นกับงานเขียน ดังนั้นเพื่อใหงานเขียนท่ีออกมานั้นสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพจึงเปนหนาท่ีของครูผูสอนท่ีจะตองคํานึงถึงกระบวนการเขียนซ่ึงเปนส่ิงที่สําคัญใน
การฝกฝนใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูวาการเขียนท่ีดีเปนอยางไร และมีวิธีหรือขั้นตอนในการเขียน
ที่เปนระบบอยางไร 
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2.4 การสอนเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
 การสอนเขียนเพื่อการส่ือสารเปนกิจกรรมที่สามารถฝกใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษา
ในสถานการณจริงได ดังนั้นจึงไดมีนักการศึกษาหลายทานใหความสนใจและกลาวถึงการสอนการ
เขียนเพื่อการส่ือสารไวอยางหลายหลาย อาทิ Arapoff (1975: 233) ไดกลาววา รูปแบบของการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับการเขียนจัดเปนการเขียนท่ีอยูในระดับสูงกวาการเขียนระดับ
ประโยค เน่ืองจากการเขียนเพื่อการส่ือสารเปนการเขียนคํา สํานวนหรือการเขียนเรียบเรียง
ประโยคใหเหมาะสม โดยสามารถสื่อความหมายไดและยังเปนการเลือกถายทอดความคิดและ
ประสบการณอยางมีจุดมุงหมาย  
 Widdowson (1987: 44) ไดกลาววา ในการสอนเขียนน้ันควรจัดเตรียมสถานการณ
ใหแกผูเรียน กลาวคือ ควรจะใหผูเรียนรูวาผูอานคือใครและเขียนเพื่ออะไร โดยผูสอนจะตอง
กําหนดบทบาทและสถานการณใหแกผูเรียน  
 Kelly (1984: 88) กลาววา ในการเรียนการสอนทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสารน้ัน 
การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนเปนส่ิงสําคัญ สวนเน้ือหาท่ีจะนํามาเขียนจะตองเปนเร่ืองที่ผูเรียน
สามารถฝกใชภาษาไดตามสถานการณที่คลายกับชีวิตจริงเพราะจะชวยใหผูเรียนตระหนักรูถึง
ความจําเปนท่ีจะตองสื่อความหมายกับบุคคลอ่ืน ซึ่งผูสอนสามารถนํากิจกรรมตางๆ มาชวยใน
การเรียนการสอนเพ่ือเปนการฝกใหผูเรียนไดใชภาษาใหคลองกอนที่จะลงมือเขียนดวยตนเอง เชน 
การใหผูเรียนทํางานเปนคูและทํางานเปนกลุม  
 สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 107) กลาววา ในการสอนทักษะการเขียน ควรเนน
ใหผูเรียนเขียนเพื่อนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันจึงจะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชภาษา
ตามความสามารถของตน เชน การเขียนไปรษณียบัตร การกรอกแบบฟอรมตางๆ การเขียน
จดหมาย การเขียนบทสัมภาษณ การเขียนบันทึกประจําวัน เปนตน  
 Raimes (1983: 9) กลาววา ผูสอนควรใหผูเรียนเขียนในเร่ืองที่เก่ียวกับชีวิตประจําวัน
โดยกําหนดใหผูเรียนไดเขียนถึงผูอานท่ีมีตัวตนอยูจริง เชน เพื่อนรวมชั้นเรียน และหลังจากที่ได
อานงานเขียนแลวควรใหผูเรียนตอบสนองกลับ โดยการเขียนงานเขียนน้ันใหมแตเปนการเขียนใน
รูปแบบอ่ืนหรือสรุปและใหความคิดเห็น นอกจากการเขียนถึงเพื่อนรวมชั้นแลวควรใหผูเรียนเขียน
ถึงผูอานนอกช้ันเรียนดวย ซึ่งสามารถทําไดโดยการกําหนดบริบทและใหผูเรียนเลือกเนื้อหาภาษา 
และระดับความเปนทางการของภาษา เพื่อใหมีความเหมาะสมกับการเขียน  
 Abbot and Wingard (1981: 140) กลาววา การสอนเขียนเพื่อการส่ือสารควรสอน
ควบคูไปกับทักษะการฟง การพูดและการอาน เพราะการเขียนจะเปนทักษะท่ีจะชวยใหผูเรียนมี
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ความสามารถทางดานทักษะอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งในการสอนเขียนน้ันผูเรียนควรจะไดฝกการเขียนใน
แบบตางๆ เชน การจดบันทึก การสรุปความ การเขียนรายงาน การเลาเร่ืองและการตอบคําถามท่ี
จําเปนในชีวิตประจําวัน สวนในเรื่องของการเขียนท่ีมีลักษณะของขอความเชื่อมโยงเปนเรื่องราว
นั้น ผูเรียนจะตองเขาใจในเร่ืองของโครงสรางทางภาษาเพื่อที่จะสามารถจัดระบบและเรียบเรียง
ประโยคใหมีความตอเนื่องได 
 นอกจากนั้นแลว สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 109-110) ยังไดกลาวอีกวา ในการ
สอนเขียนน้ัน สิ่งที่ผูสอนควรคํานึงถึงคือ การใหผูเรียนมีความคุนเคยกับรูปแบบการเขียนแบบ
ตางๆ เพราะถาผูเรียนเห็นเพียงแตบทสนทนาหรือการเขียนแบบเลาเรื่อง ผูเรียนจะไมสามารถเขียน
จดหมายหรือรายงานได ดังนั้นผูสอนควรอธิบายรูปแบบการเขียนแบบอ่ืนๆ ใหกับผูเรียนดวยเชน 
การเขียนแบบเลาเรื่อง (Narrative) การเขียนแบบบรรยาย (Descriptive) เปนตน นอกจากนั้นแลว
ผูเรียนยังตองทราบเกี่ยวกับกลไกการเขียนแบบตางๆ วามีอะไรบาง เชน การเขียนอักษร การใช
เคร่ืองหมายวรรคตอน กฎการเรียบเรียงประโยค การใชเคร่ืองสัมพันธสาร (Discourse Marker) 
ตางๆ เปนตน และผูเรียนควรมีโอกาสเขียนส่ิงที่เก่ียวของในชีวิตจริงเพื่อชวยใหเกิดแรงจูงใจและ
เพื่อใหเห็นความสําคัญของการเขียนวาเปนส่ิงจําเปนท่ีตองใชในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีตัว
ผูสอนเองควรใชวิธีการสอนท่ีมีความหลากหลายตามแบบท่ีเห็นวามีความเหมาะสมกับผูเรีย 

 ดังนั้นอาจกลาวสรุปไดวาในการสอนทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสารนั้นสิ่งที่ผูสอนตอง
คํานึงคือ ใหผูเรียนไดเรียนรูองคประกอบของการเขียน ต้ังแตเรื่องของโครงสรางทางภาษา ไมวาจะ
เปนไวยากรณ คําศัพท สํานวน การเรียบเรียงและกลไกทางภาษา ผูสอนตองฝกใหผูเรียนเขียน
ประโยคท่ีเปนขอความตอเน่ือง สามารถถายโอนเน้ือหาสาระ ถายทอดความคิดและส่ือ
ความหมายไปยังผูอานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผูสอนควรกําหนดสถานการณที่มี
ความหมาย และใชทักษะอ่ืนๆ ควบคูไปดวยเพื่อที่จะใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเขียนท่ี
สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได  
 

2.5 ขั้นตอนการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร 

 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ทักษะการเขียนเปนทักษะการเรียนการสอนท่ีมี
ปญหาอยูมากมายเน่ืองจากการเขียนจัดเปนทักษะที่ยากและซับซอน ในการสอนทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสารจึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนข้ันตอน ดังนั้นจึงไดมีนักการ
ศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดและข้ันตอนการสอนเขียนเพื่อการส่ือสารไวอยางหลากหลาย อาทิ 
Zamel (1982) อางถึงใน สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 28) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนใน
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การสอนทักษะการเขียนวา ควรเริ่มจากข้ันกอนการเขียน (Prewriting) เปนข้ันท่ีจัดประสบการณ
ตางๆ เพื่อกระตุนการเขียน  ตอมาคือ ขั้นการเขียน (Writing) เปนการเขียนรางแรก โดยมี
จุดประสงคเบ้ืองตนที่เน้ือความการเขียน ตอมาคือ ขั้นการตอบรับ (Responding) เปนข้ันที่เปด
โอกาสใหผูอ่ืนชวยอานงานเขียนอยางคราวๆ เพื่อชี้แนะในเร่ืองของขอความหรือรูปแบบทางภาษา 
ตอมาคือ ขั้นปรับปรุงแกไข (Revising) เปนข้ันท่ีนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงงานฉบับที่รางไวใน
ครั้งแรก ตอจากนั้นคือ ขั้นการตรวจสอบ (Editing) เปนขั้นท่ีผูเขียนตรวจสอบความถูกตองทาง
ภาษาของงานเขียน หลังจากนั้นคือ ขั้นประเมินงานเขียน (Evaluation) เปนข้ันที่ผูสอนตรวจงาน
เขียนของผูเรียน และสุดทายคือ ขั้นหลังการเขียน (Posting-writing) เปนข้ันของการทํากิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหเห็นคุณคาของงานเขียนมากกวาท่ีจะเปนแคการใหเกรด  

 Johnson and Morrow (1981: 72-77)  ไดเสนอขั้นตอนการสอนเขียนเพื่อการส่ือสาร
วาควรเร่ิมจาก มีการต้ังจุดประสงค คือ ผูสอนจะตองต้ังจุดประสงคปลายทางเพื่อใหผูเรียนบรรลุ
เปาหมายที่ตองการจะส่ือสารไดโดยการเขียน เชน การใหผูเรียนเขียนรายละเอียดท่ัวไปเกี่ยวกับ
บุคคลเพื่อใชประโยชนในการกรอกแบบฟอรมตางๆ และมีการต้ังจุดประสงคนําทาง คือ ใหผูเรียน
มีความรูทางดานคําศัพทและสํานวนท่ีควรรูกอนการเขียน เชน การเขียนช่ือ นามสกุล วันเดือนป
เกิด สถานท่ีเกิด อายุ และบานเลขท่ี เปนตน นอกจากน้ันแลวผูสอนควรใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการ
เขียนแบบตางๆ เพื่อเปนการทําความเขาใจในบริบทกอนทํางานเขียน ตอมาคือ การฝกเขียน คือ
การลงมือเขียนในส่ิงที่ไดกําหนดไวในขอแรก โดยในระยะเริ่มตนควรใชวิธีการเขียนแบบกําหนด
ขอบขายใหนักเรียนเขียน เชน เขียนรายละเอียดท่ัวไปเก่ียวกับบุคคลในเร่ืองที่กําหนดให ถาเปน
ระยะตอไปก็ใชการเขียนแบบแนะแนวทางใหเขียน เชน ใหเขียนระดับการศึกษา เขียนชนิดของ
อาชีพลงในแบบฟอรม โดยมีขอความท่ีเก่ียวกับการศึกษาเลาเรียนและงานอาชีพตางๆ ที่ลง
โฆษณาในหนังสือพิมพ และระยะสุดทายก็ใหอิสระในการเขียนโดยกําหนดสถานการณให และมี
การถายโอน โดยหลังจากท่ีผานการฝกเขียนในเร่ืองหนึ่งแลว ผูเรียนสามารถเขียนเรื่องใหมที่
คลายคลึงกับเร่ืองเดิมหรือเขียนเร่ืองใหมได เชน ในการเขียนรายละเอียดท่ัวไปเก่ียวกับครอบครัว
และตนเองน้ันอาจเขียนรายละเอียดท่ัวไปเก่ียวกับบุคคลที่มีความใกลชิดของผูเรียนหรือทําบัตร
ประจําตัวภาษาอังกฤษสําหรับใชในการยืมหนังสือจากหองสมุดขององคการตางประเทศได  
 นอกจากน้ี Harmer (1990: 45-46)  ยังไดเสนอข้ันตอนในการสอนเขียนภาษาเพื่อ
การส่ือสารวา ควรเร่ิมจากขั้นแนะนําภาษาใหม (Introducing new language) เปนข้ันที่ผูสอน
นําเสนอขอมูลทางภาษาที่ชัดเจนแกผูเรียน กลาวคือ ใหผูเรียนไดเห็นรูปแบบของภาษาที่ตองการ
ใหผูเรียนเขียน ใหเรียนรูคําศัพทที่ตองใชและมีความรูในเรื่องราวที่ตองเขียน โดยใหผูเรียนไดเห็น
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ภาษาที่ตองนํามาเขียน ในบริบทที่อาจจะเปนรูปของขอความและเปนภาษาที่ใชจริงใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูเรียนรับรูรูปแบบและความหมายไปพรอมๆ กัน  ตอมาคือ ขั้นฝกการใช
ภาษา (Practice) เปนข้ันที่ผูสอนใหผูเรียนฝกใชรูปแบบของภาษาท่ีนําเสนอเพ่ือที่จะสามารถ
นําไปใชในการสื่อสารตอไป โดยใหผูเรียนเห็นความจําเปนในการใชภาษาเพื่อสื่อความ ผูสอนเปน
ผูกําหนดเน้ือหาและรูปแบบของภาษาใหแกผูเรียน ตลอดจนใหคําแนะนําและแกไขขอผิดพลาด
ของผูเรียน และมีการใชกิจกรรรมในการฝกทักษะเขียน เชน การเติมขอความในประโยค การ
เรียงลําดับประโยคใหเปนขอความ หรือการเขียนขอความเลียนแบบยอหนาท่ีกําหนดให และ
สุดทายคือ ขั้นกิจกรรมเพื่อการส่ือสาร (Communicative activities)  หลังจากการฝกฝนจนแนใจ
วาผูเรียนมีความแมนยําในรูปแบบภาษา ความหมายและวิธีการใชภาษาแลว ผูเรียนควรมีโอกาส
นําสิ่งที่ตนไดเรียนมาใชในการสื่อสารจริงดวยการเขียน ในการสอนข้ันนี้กิจกรรมที่ใหผูเรียนทําควร
เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีความตองการและมีจุดมุงหมายในการสื่อสาร โดยผูสอนควรเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเลือกใชภาษาหรือเน้ือหาดวยตนเองใหมากที่สุด ผูเรียนควรจะประเมินประสิทธิผลในการ
สื่อสารดวยตนเองไดจากขอมูลยอนกลับของผูอาน ทั้งนี้เพื่อใหการส่ือสารมีความเหมือนจริงให
มากที่สุด   

 นอกจากน้ันแลว สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 112) ยังไดเสนอขั้นตอนในการสอน
การเขียนเพื่อการส่ือสารวา ในการสอนเขียนผูสอนควรจัดกิจกรรมเปนขั้นตอนโดยเร่ิมจาก  

กิจกรรมกอนการเขียน (Pre-writing activities) เปนการสรางความสนใจในเรื่องที่จะเขียนและปู
พื้นฐานความรูในเรื่องที่จะเขียน โดยการทบทวนความรูเก่ียวกับกลไกทางการเขียน เชน การสะกด
คํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชกาลใหถูกตองกับเรื่องท่ีตองการจะเขียน ตอมาคือ กิจกรรม
ระหวางการเขียน (While-writing activities) เปนกิจกรรมท่ีผูสอนนํามาใชเพื่อฝกทักษะในขณะท่ี
เขียนเร่ือง เชน การนําบัตรเชิญลักษณะตางๆ มาใชเปนแบบใหเขียนตาม และเขียนเชิญโดย
เปล่ียนขอมูล อาจเปลี่ยนช่ือผูเชิญและช่ือผูที่ไดรับเชิญท่ีมีความเก่ียวของกับตัวของผูเรียน วิธี
ดังกลาวจัดเปนการฝกหัดแบบกําหนดขอบขายใหเขียน และสุดทายคือ กิจกรรมหลังการเขียน 
(Post-writing activities) ผูเรียนจะตองพยายามใชทักษะการเขียนใหสัมพันธกับทักษะอ่ืนๆ เชน 
นําเร่ืองที่เขียนมาอานใหเพื่อนในชั้นเรียนฟง นํามาถามคําถาม นํามาเขียนบทสนทนา แสดง
บทบาทสมมติ หรือนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็น วิจารณขอเขียนน้ันๆ ในเชิงความถูกตองใน
การสื่อความ และการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ 
 ดังนั้นอาจกลาวสรุปไดวา ข้ันตอนในการสอนการเขียนเพื่อการส่ือสารนั้นมี
ความสําคัญมากที่ผูสอนจะใชเปนแนวทางเพื่อใหการเรียนการสอนการเขียนมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
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ผูสอนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ โดยเร่ิมต้ังแต กิจกรรมกอนการเขียน ที่เปนการแนะนํา
ขอมูลทางภาษา กิจกรรมระหวางการเขียน ที่เปนขั้นตอนของการฝกฝนการเขียน และกิจกรรมหลัง
การเขียน ที่เปนการอภิปรายถึงงานเขียนนั้นๆ  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมใหเปนลําดับขั้นตอนจึงเปน
สิ่งที่สําคัญมากเพื่อใหผูเรียนสามารถฝกฝนและพัฒนาการเขียนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.6 กิจกรรมการฝกทักษะเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนน้ัน กิจกรรมการสอน
เขียนภาษาอังกฤษนับเปนส่ิงสําคัญท่ีสามารถชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเขียนได
ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสารได ดังที่ สุมิตรา อังวัฒ
นกุล (2540: 47-48) ไดกลาววา ผูสอนควรเลือกกิจกรรมการเขียนใหเหมาะกับสภาพของผูเรียนใน
ดานตางๆ ไมวาจะเปนวัย ความรูความสามารถและความสนใจของผูเรียน และท่ีสําคัญตองเปน
กิจกรรมการเขียนท่ีทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 
เพราะกิจกรรมการฝกทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสารเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษา      
สื่อความหมายคลายกับการส่ือสารจริงนอกหองเรียน ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาไดแนะนําวิธีการจัด
กิจกรรมการเขียนเพื่อการส่ือสารไวอยางหลากหลาย อาทิ บํารุง โตรัตน (2535: 60-65) ที่กลาววา 
กิจกรรมการสอนทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสารควรมีความนาสนใจ มีความหมายและสนุกสนาน 
โดยสถานการณในบทเรียนสามารถเกิดขึ้นในชีวิตจริงได และควรเปนภาษาอังกฤษท่ีคนในสังคม
ใชจริง เพื่อใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใชในชีวิตจริงไดสําหรับการเตรียมตัวเพื่อ ใชภาษาใน
อนาคต ผูเรียนควรมีโอกาสคิดอยางอิสระและไดสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดทํางานรวมกัน
กับเพื่อน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดแก  กิจกรรมการเขียนแบบการใหขอมูล การอธิบายข้ันตอนและ
เขียนเปนคําแนะนํา การเขียนจดหมาย การบรรยายเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของและสถานท่ี  การ
เปรียบเทียบความเหมือนและความตาง เปนตน 

 Johnson and Morrow (1981: 93-68)  ไดแนะนําลักษณะกิจกรรมที่ใชในการเขียน
เพื่อการสื่อสาร โดยใชหลักของการเติมขอมูลและการเรียบเรียงขอมูลใหสมบูรณ (Information 

gap and jigsaw principle) ซึ่งผูสอนสามารถสรางกิจกรรมที่ใชหลักการเติมขอมูลใหสมบูรณ 
โดยการใหขอมูลกับนักเรียนคนที่ 1 แตไมใหขอมูลกับนักเรียนคนที่ 2 จึงทําใหนักเรียนจําเปนตอง
สื่อสารกัน กลาวคือ นักเรียนคนท่ี 1 จะบอกขอมูลแกนักเรียนคนที่ 2 ในสถานการณนี้จึงถือวา
นักเรียนคนที่ 1 เปนผูผลิตสาร ในขณะท่ีนักเรียนคนที่ 2 เปนผูรับสาร ตอมาคือ กิจกรรมที่ใช
หลักการเรียบเรียงขอมูลใหสมบูรณ (Jigsaw principle) คือ นักเรียนจะเปนผูผลิตสารและผูรับสาร 
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โดยการใหขอมูลหนึ่งกับนักเรียนคนที่ 1 และใหขอมูลอีกอยางหนึ่งกับนักเรียนคนที่ 2 นักเรียนท้ัง
สองคนจึงจําเปนตองส่ือสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่อีกฝายหน่ึงไมทราบ เชน ใหนักเรียนอาน
จดหมายและถายโอนขอความในจดหมายไปสูการเขียนแบบฟอรมการสมัคร หรืออาจจะสลับ
ขั้นตอนโดยการใหแบบฟอรมการสมัครมาแลวใหนักเรียนเขียนจดหมายสมัคร โดยอาศัยขอมูล
จากแบบฟอรมที่ไดรับ หรือใหนักเรียนทํางานคู โดยใหนักเรียนคนที่ 1 มีแบบฟอรมการสมัครที่มี
ขอมูลของผูสมัครคนหน่ึง และใหเขียนจดหมายเปนตัวผูสมัครนั้น โดยใชขอมูลจากแบบฟอรมที่
ไดรับ และเม่ือเขียนเสร็จแลวจึงนําไปใหนักเรียนคนที่ 2 อาน เพื่อกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมอีก
ชุดหน่ึง ถาไมสามารถกรอกขอมูลได แสดงวานักเรียนคนท่ี 1 เขียนจดหมายไมชัดเจนตองเขียน
ใหม หรือใหนักเรียนถายโอนขอมูลจากขอความไปเปนแผนภาพหรือจากแผนภาพไปเปนการเขียน
ขอความ  เปนตน 

 สวน Raimes (1983: 27-46) ไดกลาววากิจกรรมการสอนเขียนเพื่อการสื่อสารควร
เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับชีวิตจริง เปนการเขียนท่ีมีจุดมุงหมายชัดเจนเพื่อสื่อความใหแกผูอาน 
จัดเปนการเขียนท่ีไมวาใครก็ตามตองมีโอกาสเขียน เชน กิจกรรมการใชเทคนิคที่เปนรูปภาพ
ประกอบการเขียน คือ การใชรูปภาพท่ีเปนภาพวาด ภาพถาย ปาย โฆษณา การตูน แผนภูมิ 
ตารางแสดงขอมูลตางๆ ประกอบการเขียน โดยใหนักเรียนทํางานคู จากนั้นแจกรูปภาพแผนผัง
ของหองนอนใหนักเรียนคนท่ี 1 และใหนักเรียนเขียนคําอธิบายรูปภาพท่ีไดรับ ตอจากน้ันจึงให
นักเรียนคนท่ี 2 อานคําอธิบายและวาดแผนผังของหอง ในขณะท่ีนักเรียนคนท่ี 1 กําลังเขียน
คําอธิบายรูปภาพน้ัน ใหนักเรียนคนท่ี 2 เขียนคําอธิบายหองนอนของตนเอง หลังจากนั้นจึงให
นักเรียนคนที่ 1 อานคําบรรยายเพื่อวาดแผนผัง หรืออาจจะใชเทคนิคการสอนเขียนท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน (Techniques in teaching practical writing) คือ การกรอกแบบฟอรมตางๆ การ
เขียนจดหมาย และข้ันตอนการทําส่ิงตางๆ ซึ่งสามารถทําไดโดยใหนักเรียนทํางานคู เชน ให
นักเรียนคนท่ี 1 อานยอหนาท่ีอธิบายขอมูลสวนตัวของผูสมัครคนหน่ึง และกรอกขอมูลลงใน
แบบฟอรม สวนนักเรียนคนที่ 2 จะไดรับแตแบบฟอรมของนักเรียนคนที่ 1 และตองเขียนยอหนา
อธิบายขอมูลสวนตัวของผูสมัครคนนั้นโดยใชขอมูลจากแบบฟอรม หรือใหนักเรียนทํางานกลุม
ยอยแลวอภิปรายและเขียนแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของเพื่อนกลุมอ่ืนเก่ียวกับเร่ืองที่
คนทั่วไปมักมีความคิดเห็นไมตรงกัน จากนั้นใหนักเรียนไปสัมภาษณเพื่อน แลวจึงรวบรวมขอมูลที่
ไดไปในรูปแบบของกราฟหรือตารางและเขียนคําบรรยายประกอบเพื่อเสนอหนาช้ันเรียน  หรือให
นักเรียนเขียนขอความส้ันๆ ถึงเพื่อนหรือครู เชน เขียนเชิญไปงานเลี้ยง เขียนจดหมายถึงเพื่อน
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ตางชาติ หรือใหนักเรียนสัมภาษณเพื่อนเกี่ยวกับขั้นตอนในการทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่เพื่อนทราบและ
จดบันทึกขั้นตอนอยางยอๆ ไว  หลังจากนั้นจึงเขียนยอหนาอธิบายขั้นตอนการทําสิ่งนั้นๆ เปนตน 

 นอกจากนี้ Harmer (1990: 132-140) ยังไดเสนอกิจกรรมการสอนเขียนเพื่อการ
สื่อสารในชั้นเรียน ซึ่งไดแก การสรางแบบจําลอง (Making models) คือ ใหนักเรียนทํางานกลุม
ยอย โดยชวยกันนําอุปกรณที่เตรียมมา เชน แผนอิฐหรือตัวตอ มาสรางเปนรูปแบบตามที่ตองการ
และใหเขียนอธิบายวิธีการทํา จากนั้นใหนักเรียนอีกกลุมหนึ่งสรางรูปแบบนั้นขึ้นมาจากคําอธิบาย
ที่ไดอาน ตอมาคือ การบอกทิศทาง (Giving directions) คือ ใหนักเรียนเขียนอธิบายทิศทางจาก
โรงเรียนไปยังสถานที่ใดสถานที่หน่ึงในเมืองที่อาศัยอยู โดยผูสอนอาจจะแจกแผนท่ีเพื่อใหนักเรียน
ใชประกอบในการเขียน หลังจากน้ันจึงใหเพื่อนอานคําบรรยาย และระบุวาสถานท่ีนั้นคือสถานท่ี
ใด ตอมาคือ การเช้ือเชิญ (Inviting) คือ ใหนักเรียนกรอกบันทึกประจําวันเก่ียวกับสิ่งที่จะทําใน
สัปดาหหนา หลังจากน้ันจึงเขียนจดหมายเชิญคูของตนทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในสัปดาห
ดังกลาว แลวจึงแลกจดหมายกันอานและเขียนตอบรับหรือปฏิเสธคําเชิญ โดยดูตามบันทึกประจํา
วันที่กําหนดไว ตอมาคือ การบรรยายและการระบุบอก (Describe and Identify) คือ ใหนักเรียน
ทํางานกลุมโดยชวยกันเขียนบรรยายบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง หลังจากน้ัน
จึงใหนักเรียนกลุมอ่ืนอาน และระบุวาส่ิงนั้นคืออะไร  และสุดทายคือ การสรางเร่ือง (Story 

construction) คือ ใหนักเรียนทํางานกลุม โดยนักเรียนแตละคนในกลุมจะไดรับรูปภาพคนละหนึ่ง
รูปภาพที่ไมเหมือนกัน นักเรียนจะตองเขียนบรรยายรูปภาพของตนใหเพื่อนในกลุมอาน แลวจึง
ชวยกันเรียงลําดับรูปภาพตามเหตุการณที่ควรจะเกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงชวยกันเขียนบรรยายภาพ
ตามท่ีไดเรียงลําดับไว  
 นอกจากนั้นแลว Byrne (1991: 40-42) ยังไดเสนอกิจกรรมการเขียนท่ีกอใหเกิดการ
สื่อสาร เพื่อกระตุนใหนักเรียนไดแสดงออกทางการเขียน เชน การเขียนคําส่ังเพื่อใหเพื่อนปฏิบัติ
ตาม การเขียนขอความส้ันๆ ถึงเพื่อน ซึ่งเพื่อนที่ไดรับขอความนั้นมีความจําเปนท่ีจะตองเขียน
ขอความตอบ และการเขียนจดหมายสั้นๆ ถึงเพื่อน เชน เขียนจดหมายเชิญเพื่อนมางานเล้ียงและ
ขอใหเพื่อนชวยนําส่ิงของบางอยางมาดวย โดยผูสอนอาจเขียนรูปแบบของภาษาที่จําเปนตองใช
บนกระดาน เพื่อเปนการช้ีแนะแกนักเรียน 

 ดังนั้นอาจสรุปไดวาการเรียนการสอนเขียนเพื่อการส่ือสาร ผูสอนสามารถใชกิจกรรม
ตางๆ เพื่อฝกใหผูเรียนสามารถเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมที่ใชฝกการเขียนน้ันควร
เปนกิจกรรมที่ใชในสถานการณที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงและมีความเก่ียวของกับผูเรียน กิจกรรมควรมี
ความนาสนใจ สนุกสนานและมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมอาจ
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ทําในลักษณะท่ีเปนกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมคู หรือกิจกรรมกลุมก็ได เชน การใหนักเรียนถายโอน
ขอมูลจากการอานจดหมาย การถายโอนขอมูลจากแบบฟอรม แผนภาพ แผนภูมิไปยังการเขียน
จดหมายหรือยอหนา การนําขอมูลจากการสอบถาม การสัมภาษณหรือการระดมสมองมาเขียน
เปนรายงาน การเขียนบัตรเชิญ การเขียนคําส่ังใหเพื่อนปฏิบัติตาม การเขียนเพื่อถามขอมูลหรือ
บอกทิศทาง เปนตน  
 

2.7 การทดสอบทักษะการเขียน 

 การทดสอบการเขียนเพื่อการส่ือสารนั้นมีความสําคัญตอการเรียนการสอนทักษะการ
เขียนเปนอยางมาก เพราะถือวาเปนการประเมินประสิทธิภาพของผูเรียน ซึ่งในการทดสอบน้ีไม
ควรทดสอบดานความรูเก่ียวกับภาษาเพียงดานเดียว แบบทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพตองแสดงให
เห็นวาผูเรียนตองการที่จะใชภาษาอยางไร และสามารถนําภาษาไปใชจริงในสถานการณการ
สื่อสารไดอยางไร ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาไดกลาวถึงการทดสอบทักษะการเขียนไวอยาง
หลากหลาย อาทิ Finocchiaro and Brumfit (1983: 198-199) ไดเสนอลักษณะของการทดสอบ
ทักษะการเขียนไว ไดแก การใหผูเรียนแตงประโยคจากคําท่ีกําหนดให การใหผูเรียนเขียนตอบ
คําถามเก่ียวกับตัวผูเรียนเองหรือเกี่ยวกับสื่อที่เรียน การเขียนตามคําบอก  การเขียนขอความเปน
ตอนๆ โดยการเลาเร่ืองใหมจากมุมมองของผูเรียน การเขียนบอกเวลาในอดีตและในอนาคต หรือ
อาจจะเปนการเขียนส่ิงที่ผูเรียนจะพูด หรือมีการกําหนดสถานการณใหผูเรียนไดเขียน การเขียน
เลาเร่ืองหรือเหตุการณ การเขียนเรียงความจากหัวขอที่กําหนด การเขียนคําถามจากเร่ืองที่อาน 
และการทําขอสอบแบบโคลซ (Cloze Test)   
 สวน Heaton (1990: 97-106)  ที่ไดกลาววา การทดสอบทักษะการเขียนควรให
ผู เ รียนเขียนงานที่ใกลเคียงกับสถานการณในชีวิตจริง โดยกําหนดใหผู เ รียนเขียนอยางมี
จุดมุงหมายและใหผูเรียนทราบวาผูอานคือใคร เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและเปนการกระตุนใหผูเรียน
ผลิตงานเขียนที่มีคุณภาพ ซึ่งไดแก การเขียนเรียงลําดับวลีที่กําหนดใหเปนประโยคที่สมบูรณ การ
เขียนเติมประโยคหรือขอความที่อานใหสมบูรณ การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสั้นๆ การ
เขียนบันทึกประจําวัน การเขียนเรียงความอยางอิสระ การเขียนขอความหรือเรื่องจากรูปภาพที่
กําหนดให การเขียนบรรยายเหตุการณ สิ่งของหรือบุคคล การเขียนเลาเร่ือง การเขียนคําส่ังหรือ
บอกทิศทางและการเขียนบรรยายกระบวนการ  
 นอกจากน้ี Valette (1977: 246-260) ไดใหแนวทางและตัวอยางในการทดสอบทักษะ
การเขียน เชน การเขียนเรียงความโดยมีการแนะแนวทาง (Directed composition) คือ ใหตัวแนะ
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ที่มองเห็นได กลาวคือ ผูสอนควรมีการฝกผูเรียนกอน เพื่อใหผูเรียนทราบวาผูสอนตองการวัดอะไร
จากการทดสอบ เชน ผูสอนใชวิธีเลาเร่ืองหรือใหผูเรียนดูภาพยนตรแลวใหเขียนเ รียงความเปน
ภาษาที่เรียน ตอมาคือ การเขียนอิสระ (Free composition) คือ ใหผูเรียนแสดงความสามารถใน
การลําดับความคิด การรูจักใชคําท่ีเหมาะสม และการแบงขอความออกเปนตอน ซึ่งผูสอนควร
เลือกหัวขอสําหรับผูเรียนท่ีไมยากเพราะผูเรียนตองใชความพยายามแสดงความคิดมากกวาการ
แสดงเนื้อหา ซึ่งลักษณะการเขียนมีดังนี้ คือ การเขียนท่ีมีพื้นฐานมาจากคําศัพท  มีวัตถุประสงค
เพื่อวัดความเหมาะสมของการใชคําศัพท เชน การใชคําคุณศัพทเปรียบเทียบระหวางภาพสอง
ภาพ ตอมาคือ การเขียนท่ีมีพื้นฐานมาจากไวยากรณ เปนงานท่ีใหเขียนเก่ียวกับโครงสรางท่ี
ตองการทดสอบ เชน เร่ือง Your Last Christmas ใชในการวัดเรื่อง Simple past tense ตอมาคือ 
การเขียนขอความเปนตอนๆ เปนการเขียนที่เนนความสามารถในการเขียนขอความที่เปนความคิด
หลักเพียงความคิดเดียวในแตละยอหนา ตอมาคือ การเขียนเรียงความท่ีเกิดจากการกระตุน
ความคิด เปนหัวขอการเขียนเรียงความที่ไดจากเหตุการณหรือขอโตแยง การใหคะแนนอาจเนนท่ี
เรื่องของการใหเหตุผล การลําดับความคิด การใชถอยคํา และการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  

 นอกจากนั้น Carroll (1983: 50) ยังไดกลาววา ในการทดสอบความสามารถทางการ
เขียนน้ันสามารถกระทําไดโดยใชการเขียนเรียงความ (Essay) โดยใหผูเรียนเขียนบรรยายภาพ 
บรรยายส่ิงของ การกระทําหรือเหตุการณที่จําได ซึ่งเนื้อหาควรเปนเร่ืองที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
เชน การเขียนรายงาน เขียนโนต เขียนจดหมายสวนตัวถึงเพื่อน เปนตน ซึ่งในการวัดความสามารถ
ทางการเขียนน้ันควรวัดความสามารถทางการเขียนโดยตรง คือ การใหผูเรียนเขียนเรียงความ หรือ
ถาจะวัดทางออมซ่ึงสามารถกระทําไดโดยการใชขอสอบแบบปรนัย นอกจากน้ันแลวในการ
ทดสอบการเขียนนั้นยังจําแนกออกไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับขั้นกอนการเขียน (Pre-writing) ระดับ
การเขียนแบบมีแนวทางกําหนดให (Guided writing) และระดับการเขียนอิสระ (Free writing) ซึ่ง
ในแตละระดับนั้นจะมีแนวทางในการประเมินแตกตางกันออกไป  

 ดังนั้นอาจสรุปไดวาส่ิงที่ผูสอนตองตระหนักถึงเก่ียวกับการทดสอบการเขียนเพื่อเปน
แนวทางในการตัดสินประสิทธิภาพของผูเรียน คือ การทดสอบนั้นตองเปนการวัดความสามารถ
รวมหลายๆ ดาน ไมควรทดสอบความรูเก่ียวกับภาษาหรือความรูทางไวยากรณเพียงดานเดียว แต
ตองตระหนักถึงประสิทธิภาพในการส่ือสารท่ีผูเรียนจะสามารถนําภาษาไปใชในชีวิตจริงได ซึ่ง
แนวทางในการทดสอบการเขียนน้ันมีอยางหลากหลาย ผูสอนจึงควรเลือกวิธีการใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใหการประเมินผลของผูเรียนมีความถูกตองและเที่ยงตรงมากท่ีสุด  
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2.8 สัมฤทธิ์ผลในการเขียน 

 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นอาจกลาวไดวาทักษะการเขียนเปนทักษะท่ียาก
ทั้งกับตัวผูสอนและกับตัวผูเรียนเองดวย แตการเขียนก็ยังจัดเปนทักษะท่ีมีความสําคัญในชีวิตที่
จําเปนตองใชในการส่ือสาร จึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับทั้งตัวผูสอนและผูเรียนท่ีจะตองทราบถึง
ความสามารถและความชํานาญท่ีจะใชในการเรียนการสอนทักษะการเขียน เพื่อใหประสบ
ผลสําเร็จในการเขียนดังที่ Heaton (1990: 136 ) ไดกลาววา ความชํานาญดานทักษะเขียนมีหลาย
ระดับ ซึ่งระดับแรกคือ ระดับกลไก (Mechanic) คือ การเขียนสะกดคํา การลอก การเขียนประโยค
โดยการลอกจากตารางหรือการแทนท่ีตามคําท่ีกําหนดให ระดับที่สองคือ ระดับความรู 
(Knowledge) คือ การเขียนตามคําบอก การใชไวยากรณ การตีความหมายอยางถูกตอง การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการตอบคําถามตามท่ีพบเห็น ระดับที่สามคือ ระดับการถายโอนความรู 
(Transfer) คือ การเลือกสวนท่ีถูกของไวยากรณในประโยคชนิดตางๆ การรวมประโยค เปลี่ยน
ประโยค เรียงประโยคใหม ตลอดจนเขียนเรียงความตามท่ีกําหนดให ระดับที่สี่คือ ระดับการสื่อ
ความหมาย (Communication) คือ การเขียนโดยอิสระดวยตนเอง เขียนจดหมายสวนตัว เขียน
คําอธิบาย การต้ังหัวขอเร่ือง การเขียนระดับนี้ตองคํานึงถึงความถูกตองทางไวยากรณรองลงมา
จากความเขาใจในการส่ือสาร และระดับที่หาคือ ระดับการวิจารณ (Criticism) คือ เขียนถูกตอง
ตามสไตล เชน เขียนจดหมายธุรกิจที่ถูกตองตามแบบฉบับ เขียนเรื่องส้ัน เรียงความจากขอคิด
บางอยาง ซึ่งการท่ีผูเรียนจะประสบความสําเร็จทางดานการเขียนหรือตองการมีสัมฤทธิ์ผล
ทางการเขียนท่ีดีนั้นผูเรียนตองมีความสามารถทางดานตางๆ  
 สวน Valette and Desick (1972) ไดกลาววา ความสามารถที่ผูเรียนตองมีอันดับแรก
ในการเขียนคือ ความสามารถทางดานไวยากรณ (Grammatical skill) คือผู เ รียนตองมี
ความสามารถในการเขียนระดับประโยคไดอยางถูกตอง ตอมาคือ ดานสไตลการเขียน (Stylistic 

skill) คือ ผูเรียนตองมีความสามารถในการจัดลําดับประโยคและใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตอมาคือ ดานกลไก (Mechanical skill) คือ ผูเรียนตองมีความสามารถในการใชภาษาเขียนได
อยางอยางถูกตอง รวมไปถึงการสะกดและเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอนไดถูกตองและดานสุดทาย
คือ ดานการใชวิจารณญาณในการเขียน (Judgment skill) คือ ผูเรียนตองมีความสามารถในการ
ใชภาษาเขียนไดอยางถูกตองตามจุดมุงหมายตามวัตถุประสงค ตองใหเหมาะสมและถูกตองกับ
ดานการใชภาษาในโอกาสตางๆ ตลอดจนความสามารถในการเขียนเรียงความหรือเขียนเรียบเรียง
ไดอยางถูกตอง   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

45 

 ดังน้ันจึงพอสรุปเก่ียวกับสัมฤทธิ์ผลทางดานการเขียนไดวา การท่ีผูเรียนจะมีสัมฤทธิ์
ผลที่ดีทางดานการเขียนน้ันท้ังผูสอนและผูเรียนควรจะตระหนักถึงความชํานาญทางดานทักษะ
การเขียนรวมไปถึงความสามารถทางดานการเขียนตางๆ ไมวาจะเปนความสามารถในเร่ืองของ
การใชคําศัพท การสะกดคํา ไวยากรณ และสํานวนตางๆ ตลอดจนการเรียบเรียงความคิดออกมา
เปนขอความไดอยางเหมาะสมและสามารถส่ือความหมายใหผูอานเขาใจไดตรงตามท่ีผูเขียน
ตองการจึงจะสงผลใหการเขียนมีประสิทธิภาพและจะทําใหผูเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเขียนท่ีดีขึ้น
ได 
 

2.9 เกณฑการตรวจงานเขียน 

 การวัดและประเมินผลงานเขียนน้ัน ผูสอนจะตองศึกษาหาความรูเก่ียวกับวิธีการท่ีจะ
ใชในการตรวจงานเขียน โดยจะตองพิจารณาเลือกเกณฑในการตรวจใหคะแนนงานเขียนของ
ผูเรียนใหมีความสอดคลอง เหมาะสมกับลักษณะการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียนดังที่  
Heaton (1990: 109-110) ไดเสนอวิธีการตรวจงานเขียนไว เชน การตรวจโดยใชวิธีอาศัย
ความรูสึกของผูตรวจเปนเกณฑ (Impression method) วิธีนี้เปนการใหคะแนนที่ขึ้นอยูกับ
ความรูสึกของผูตรวจท่ีมีตองานเขียนโดยมองเปนภาพรวมท้ังหมด นับเปนวิธีการตรวจท่ีรวดเร็ว 
และย่ิงถาใชผูตรวจ 3 คน ผลที่ไดออกมานั้นก็จะมีความนาเช่ือถือ แตก็สามารถใชผูตรวจเพียง 2 

คนไดถาเปนการตรวจงานเขียนในโรงเรียน ตอมาคือ การตรวจโดยวิธีอาศัยการวิเคราะห 
(Analytic method) วิธีการน้ีสามารถกระทําไดโดยที่ผูตรวจจะตองแยกแยะองคประกอบตางๆ 
ของงานเขียนท่ีจะใหคะแนนกอน ตอจากนั้นก็ทําการกําหนดน้ําหนักคะแนนที่จะใหในแตละ
องคประกอบได เชน การใชมาตราสวนประเมินคาแบบ 5 คะแนน ซึ่งผูตรวจสามารถกําหนด
คะแนนไดตามความเหมาะสม 

 นอกจากน้ี Kroll (1998: 226-228) ยังกลาววา ไมมีการประเมินงานเขียนใดดีที่สุด
เพราะในการประเมินงานเขียนน้ันจะข้ึนอยูกับบริบทของชนิดของงานเขียนน้ันๆ ในการประเมิน
งานเขียนน้ันมี 2 ชนิด คือ มาตราสวนคะแนนภาพรวม (Holistic scales) คือ การท่ีผูตรวจทุกคน
ใหระดับคะแนนในระดับเดียวกันหลังจากท่ีอานผลงานเขียนเสร็จ ผูตรวจจะตัดสินดวยความรูสึก
ทั่วไป โดยปกติแลวชวงของการใหคะแนนจะไมกวาง บางชนิดจะมี 4 ชวง แตไมเกิน 6 ชวง ดาน
ระดับคะแนนสูงสุด หมายถึง มีความสามารถในการเขียนดี ระดับคะแนนตํ่าสุด หมายถึง ทักษะ
นั้นๆ ควรไดรับการพัฒนา และอีกชนิดหนึ่งคือ มาตราสวนคะแนนแบบวิเคราะห (Analytic 
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scales)  คือ การท่ีผูตรวจแยกองคประกอบของงานเขียนกอน และลงความเห็นตองานชิ้นที่ดีและ
กําหนดคะแนนการเขียนในแตละดาน  
 นอกจากนั้น Harris and McCann (1994: 39) ยังไดเสนอเกณฑการตรวจงานเขียน
เพื่อการส่ือสาร ซึ่งอาศัยความรูสึกของผูตรวจ (Impression method) ไวดังตัวอยางดังนี้ 
 9-10   สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางท่ีกําหนดไดอยางครบถวน 

                             และนาสนใจ เกือบจะไมมีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท  
          การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน 
 7-8   สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท  
                             การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอนเล็กนอย  

 5-6   สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนไดเกือบท้ังหมดและมีขอบกพรองพอสมควร 
                             แตยังสามารถเขาใจได 
 3-4   มีขอมูลจํานวนมากที่ไมไดรับการส่ือสารและมีขอบกพรองที่ยากตอการเขาใจ
 1-2   สื่อสารไดนอยมาก 

 ดังนั้นจึงพอจะสรุปเกี่ยวกับเกณฑในการตรวจงานเขียนไดวา การตรวจใหคะแนนงาน
เขียนนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ แตถาจะพิจารณาใหดีนั้นสวนมากแลวเกณฑการตรวจใหคะแนน
จะมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกันเม่ือนํามาจัดประเภทเขาดวยกัน  คือ ในการประเมินแบบภาพรวมน้ัน
เปนเกณฑการประเมินที่ไมมีเกณฑแยกองคประกอบท่ีชัดเจน ผูประเมินสามารถตรวจงานเขียนได
อยางรวดเร็วโดยใชความรูสึกของผูตรวจเปนเครื่องมือชวยในการตัดสิน ซึ่งจะใชผูตรวจหน่ึงคน
หรือมากกวานั้นก็ได แตถาในกรณีที่มีผูตรวจมากกวาหน่ึงคนนั้นก็ควรจะนําคะแนนมารวมกันแลว
หารเฉลี่ยเปนคะแนนท่ีได  และอีกวิธีหนึ่งก็คือ การประเมินแบบวิเคราะห ซึ่งเปนการประเมินแบบ
มีเกณฑโดยการแยกคะแนนเปนสวนๆ จากองคประกอบของการเขียน ดังนั้นผูสอนจึงเลือกเกณฑ
ในการตรวจใหคะแนนงานเขียนใหมีความเหมาะสมกับลักษณะการสอนและกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน เพื่อใหผลที่ไดมีความถูกตองและเที่ยงตรงมากท่ีสุด 

 

3. การอานและการเขียน 
 

3.1 ความสัมพันธระหวางการอานและการเขียน 
 ในการจัดการเรียนการสอนท่ีดีนั้นผูเรียนควรมีโอกาสฝกใชทักษะท้ัง 4 ดานเพื่อใหเกิด
ความรอบรู ดังที่ Widdowson (1987: 145-146) ไดกลาววา ทักษะการอานดี ทักษะการเขียนก็จะ
ดีตามไปดวย การจะพัฒนาทักษะทางภาษาใหมีคุณภาพท่ีดีตองอาศัยการฝกฝนทักษะตางๆ เพื่อ
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สงเสริมซึ่งกันและกัน เชน ในการฝกทักษะการอานก็ควรจะมีการฝกทักษะทางการเขียนรวมดวย 
เพราะการอานจะเปนเคร่ืองกระตุนใหผูอานเกิดการเรียนรูและเกิดความคิด ซึ่งจะเปนแนวทางให
ผูอานนําไปเปนแบบอยางในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองได ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ 
Byrne (1991: 69) ที่กลาววา การอานและการเขียนเปนทักษะท่ีมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด   
ซึ่งสามารถกระทําไดโดยผานภาระงานท่ีหลากหลาย และยังสอดคลองกับ สมพร จารุนัฎ (2541: 

2) ที่กลาวไวเชนกันวา การอานและการเขียนเปนทักษะท่ีสงเสริมซึ่งกันและกัน ผูเขียนตองประมวล
ความรู ความคิดจากเรื่องตางๆ ที่ตนเองอานมาใชเปนพื้นฐานในการเขียนแสดงความคิดเห็น 
ขอเท็จจริง ตลอดจนจินตนาการของตนไปสูผูอาน 

 นอกจากนี้ Duffy and Rochler (1993: 36) ยังไดกลาววา การเขียนมีความสําคัญตอ
การพัฒนาการอานดวยเหตุผล 3 ประการคือ ผูอานและผูเขียนใชสัญลักษณทางภาษาเขียนชุด
เดียวกัน ผูเขียนตองมีความเขาใจและชํานาญการใชสัญลักษณดังกลาว เพื่อสรางสารแบบ
เดียวกับที่ผูอานตีความ ดังนั้นความเขาใจในระบบสัญลักษณของภาษาของผูเรียนจะเพิ่มขึ้นเม่ือ
ไดอานและเขียน ตอมาคือ ระหวางท่ีผูอานอาน คิด และตีความขอความที่อานจะสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับการท่ีผู เ ขียนตองคิดและสรางขอความ ดังนั้นผูอานและผู เขียนท่ีดีจะเขาใจถึง
จุดมุงหมายของการเขียนเพื่อการส่ือสารถึงผูอานท่ีไมรูจัก และสุดทายคือ การเขียนสําคัญตอการ
พัฒนาการอาน เนื่องจากการเขียนท่ีดีตองใชเวลาและความคิดในการสรางงาน ผูสอนการอานท่ีดี
จะตองรวมการสอนเขียนเขาไวดวย 
 จากความคิดเห็นของนักการศึกษาหลายทานที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางการอาน
และการเขียนอาจกลาวสรุปไดวา ทักษะการอานและทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิด ดังนั้นผูสอนควรจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการทั้งสองทักษะเขาดวยกัน
เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูและสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได 
 
3.2 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอาน-เขียน 
 ทักษะการอานและการเขียนเปนทักษะท่ีมีความสัมพันธกัน กระบวนการเรียนการ
สอนที่สามารถเช่ือมโยงนําความรูของผูเรียนที่ไดจากการอานไปสูการเขียนได ก็คือ การจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการฝกใหผูเรียนไดใชทั้งทักษะการอานและการเขียน ดังนั้นจึงมีนักวิชาการ
ทางการศึกษาหลายทานไดเสนอข้ันตอนและกิจกรรมการสอนอานไปสูการเขียนไวอยาง
หลากหลาย อาทิ Aborderine (1986: 38-39) ไดเสนอแนะการสอนการอานท่ีใหมีการผสมผสาน
กับการเขียนน้ันผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนใชความสามารถในการเขียนเก่ียวกับเรื่องที่อาน และ
ควรมีการต้ังคําถามท่ีสงเสริมใหผูเรียนใชภาษาในลักษณะเดียวกับเร่ืองที่อาน สวน Rimes (1983: 
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50-56) ไดเสนอกิจกรรมการสอนอานไปสูการเขียนวาสามารถทําไดต้ังแต การคัดลอกขอความที่
อานซ่ึงอาจจะเปนโคลง กลอน บทความ การตรวจสอบลีลาภาษา การใชกฎไวยากรณ การเรียบ
เรียงประโยคโดยใหผูเรียนวงกลมหรือทําสัญลักษณในสวนท่ีผิด การสรุปความโดยใชคําพูดของ
ผูเรียนเอง การเติมคํา การคาดเดาเร่ืองที่อานแลวเขียนตอโดยการแสดงเหตุผลประกอบ และการ
เขียนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากเร่ืองที่อาน 

 นอกจากนั้นแลว Harmer (1990: 45-46) ที่ไดเสนอข้ันตอนการสอนอาน-เขียนไว 3 

ขั้นตอนโดยเริ่มจากการแนะนําคําศัพท โครงสรางใหมใหผูเรียนไดรูจักและคุนเคย ตอมาคือ ให
ผูเรียนไดฝกการใชภาษาดวยการทํากิจกรรมตางๆ เชน การเติมคําลงในชองวาง และสุดทายคือ 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดนําส่ิงที่เรียนและฝกฝนไปแลวไปใชในการส่ือสารอยางมีความหมายดวย
การพูดหรือการเขียน  
 นอกจากนี้ยังมี Barnett (1989: 113-143) ที่ไดเสนอขั้นตอนการสอนอาน-เขียนไววา
มี 4 ขั้นตอน ซึ่งไดแก ขั้นกอนการอาน เปนการแจงจุดหมายในการอาน และใชกิจกรรมท่ีกระตุน
ผูเรียนใหไดใชโครงสรางความรูเดิมเพื่อใหเกิดความรูสึกสนใจ และเกิดความคิดสรางสรรคเก่ียวกับ
เร่ืองที่อาน ตอจากน้ันคือ ขั้นขณะอาน เปนข้ันที่ ใชกิจกรรมหรือแบบฝกหัดที่ชวยใหผูเรียนได
พัฒนากลวิธีในการอานและการใชภาษา โดยอาจเปนการทํางานเด่ียวหรืองานกลุม หลังจากน้ัน
คือ ขั้นหลังการอาน เปนขั้นที่ใหผูเรียนทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความเขาใจในการ
อาน และใหผูเรียนไดวิเคราะหบทอานไดลึกซ้ึงขึ้น และสุดทายคือ ขั้นติดตามผล เปนการใหผูเรียน
ถายโอนขอมูลไปยังเร่ืองที่คลายกับเรื่องท่ีไดอานไปแลว หรือนําความรูทางภาษาและความคิดที่ได
จากการอานไปใชในทักษะการเขียน   
 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Leu and Kinzer (1995: 78-79)  ที่เสนอวาการจัด
กิจกรรมการสอนอาน-เขียน ควรเร่ิมต้ังแต ขั้นเตรียมการ เปนขั้นตอนของการจัดกิจกรรมท่ีเตรียม
ตัวผูเรียนกอนการอาน เชน การสอนคําศัพทใหม การสอนทักษะในการอาน และการระบุ
จุดประสงคในการอาน ตอมาคือ ขั้นการอาน เปนขั้นท่ีใหผูเรียนอานในใจกอนที่จะมีการอภิปราย
รวมกัน หลังจากนั้นคือ ขั้นการฝกและพัฒนาทักษะตางๆ ซึ่งจัดเปนการนําความรูที่ไดเรียนไปแลว
มาใช และสุดทายคือ ขั้นการทํากิจกรรมเสริม เปนการทํากิจกรรมท่ีสนุกสนานมีความหมาย และ
ตองใชความรู ประสบการณ และทักษะที่ไดจากการเรียนที่ผานมา 

 จากขั้นตอนการสอนการอาน-เขียนโดยนักวิชาการทางการศึกษาน้ัน อาจกลาวสรุปได
วาครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอน โดยใชจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการฝกใหผูเรียนไดใชทั้ง
ทักษะการอานและการเขียน ซึ่งในขั้นตอนของกิจกรรมตางๆ นั้นสามารถทําไดต้ังแตการกระตุน
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ความสนใจ ความรูเดิมในเรื่องที่อาน การสอนคําศัพท โครงสรางใหมเพื่อที่จะนําไปใชในการอาน 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชกลวิธีและเทคนิคการอานแบบตางๆ ตลอดจนการนําเน้ือหาภาษาจาก
เร่ืองที่อานมาฝกฝนทํากิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเขาใจในเรื่องที่อาน จนกระทั่งใหผูเรียน
สามารถถายโอนนําความรูที่ไดจากการอานไปสูกระบวนการเขียนได                
 
3.3 การวัดและประเมินผลการอาน-เขียน  
 การวัดและการประเมินผลเปนสิ่งสําคัญและเปนองคประกอบของการเรียนการสอนท่ี
ทําใหทราบวาผูเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไวหรือไมดังที่ เริงชัย จงพิพัฒนสุข (2542: 14-

15) ไดกลาวถึงการวัดประเมินผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาวามี 2 ประเภท ประเภทแรกคือ การ
วัดผลท่ีเนนกระบวนการเรียนรู ซึ่งรูปแบบการประเมินท่ีใชกันทั่วไปมี หลายรูปแบบ เชน การ
ประเมินผลตามสภาพจริง เคร่ืองมือที่ใช ไดแก แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกการสัมภาษณ 
เปนตน ผูสอนจะสังเกตการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมจริงของผูเรียนแลวใหคะแนน การประเมินผล
จากแฟมสะสมงาน คือการใหคะแนนจากผลงานในแฟมและอาจใหคะแนนจากการสังเกต 
พิจารณาการทํางานเชนเดียวกับการประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากนิทรรศการ คือการท่ี
ผูเรียนรวบรวมผลงานจากการทํางานท้ังหมดมาจัดแสดงใหปรากฏรวมกัน โดยแตงและจัดทําปาย
นิเทศพรอมคําบรรยาย ผูสอนจะกําหนดเกณฑการใหคะแนนท่ีเห็นสมควร การประเมินจากการ
สังเกตพิจารณาของผูสอน คือการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม 
พัฒนาการและพฤติกรรมของผูเรียนตลอดเวลาเรียน ผูสอนกําหนดเกณฑตามท่ีเห็นสมควร การ
ประเมินตนเอง คือประเมินตามเกณฑที่กําหนดรวมกันระหวางครูและผูเรียน หรือจะทําในรูปแบบ
การบันทึกหลังการเรียน และการประเมินจากกลุมเพื่อน ประเภทที่สองคือ แบบทดสอบ ใชวัดผล
การเรียนรูควบคูไปกับการประเมินผลแบบทดสอบ ซึ่งไดแก การบังคับตอบ เปนคําถามท่ีมีคําตอบ
ใหเลือก ซึ่งแยกยอยเปน 4 แบบคือ แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบเติมคํา และแบบจับคู ตอมา
คือการตอบเสรี เปนคําถามที่ใหตอบดวยตนเองบางครั้งเรียกวา แบบเรียงความ ในการประเมิน
การอานเขียนนั้นควรใชการประเมินท้ังสองแบบประกอบกัน คือทั้งแบบประเมินผลและ
แบบทดสอบ โดยควรจะทําการประเมินเปนระยะๆ เพื่อแกไขขอบกพรองและปญหาการเรียนการ
สอนไดทันท ี

 ดังนั้นอาจกลาวสรุปไดวาการวัดและประเมินผลการอาน -เขียน ควรจัดทําดวย
เคร่ืองมือทางวิชาการที่หลากหลาย ทั้งแบบประเมินผลและแบบทดสอบเพื่ อใหไดผลการเรียนท่ี
นาเชื่อถือ ใหไดขอมูลที่สมบูรณ ชัดเจนและเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
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4. โครงงาน 
 

4.1 ที่มาของโครงงานภาษาอังกฤษ 
 แนวคิดของโครงงานภาษาอังกฤษน้ันมีรากฐานมาจากแนวคิดของการจัดการเรียน
การสอนโดยใชโครงงานโดยทั่วไป (Project approach) ซึ่ง Legutke and Thomas (1991: 157-

158) ไดกลาวถึงตนกําเนิดของโครงงานวา มาจากแนวคิดของหลักสูตรมุงปฏิบัติงาน (Task-

based curriculum) และหลักสูตรมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered curriculum) 
โดยมีผูริเร่ิม คือ Dewey และ Kilpatrick ผูซึ่งเปนนักการศึกษาและไดวางพื้นฐานแนวคิดทฤษฎี
และการปฏิบัติการเรียนรูโดยผานประสบการณ ซึ่งในชวงป ค .ศ.1960-1970 การเรียนรูแบบ
โครงงานเปนหัวขอท่ีนาสนใจในการอภิปรายวงการศึกษาในยุโรปที่สงเสริมการเรียนรูระบบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนตางๆ การปฏิบัติโครงงานน้ันเปนที่นิยมจริงแตในการปฏิบัติตอง
ระมัดระวังในเร่ืองของความสนุกในหองเรียน และในการอิงผูเรียนเปนศูนยกลางจนทําใหผูเรียนทํา
ตามใจตนเองมากเกินไป ซึ่งอาจจะทําใหการเรียนรูหละหลวมและไมมีความหมายขัดกับหลัก
การศึกษา ตอมานักการศึกษาท้ังหลายไดมีความพยายามที่จะริเร่ิมออกแบบหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชโครงงานในเวลาตอมา 

 

4.2 ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ 

 ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ โดยใหผู เ รี ยนไดมีโอกาสรวมกันปฏิบัติภาระงานท่ี
หลากหลาย มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของโครงงานไวอยางหลากหลาย อาทิ  

Fried-Booth (1988: 5) ไดกลาววา โครงงานเปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเปนการ
เรียนท่ีเปนสถานการณจริงสําหรับผูเรียน กลาวคือ ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบในการทํางาน
ในการเรียนแบบโครงงานน้ันจะตองมีการวางแผนอภิปราย และมีการติดตามประเมินผลของ
โครงงาน ซึ่งการประเมินผลสามารถทําไดในระหวางการดําเนินโครงงานหรือสิ้นสุดโครงงานก็ได 
นอกจากน้ันแลวโครงงานยังสามารถสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนดวย  
 สวน Haines (1989: 1) ไดกลาววา โครงงานเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผูเรียนจะมีหนาท่ีกําหนดหัวขอ เลือกกิจกรรม เวลาและกําหนดผลงาน โครงงานเปน
กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา และลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองตามความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการตางๆ ซึ่งมีผูสอนคอยกระตุนแนะนํา และให
คําปรึกษาแกผูเรียนอยางใกลชิด ต้ังแตการเลือกหัวขอที่จะศึกษาคนควา ดําเนินการวางแผน 
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กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน และการนําเสนอผลงาน โดยท่ัวไปแลวการทําโครงงานสามารถทํา
ไดทุกระดับการศึกษา อาจทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม ทําเปนโครงงานเล็กๆ ที่ไมยุงยาก
ซับซอนมากหรือจะทําเปนโครงงานใหญที่มีความยากและซับซอนขึ้นก็ได  ขึ้นอยูกับลักษณะของ
โครงงาน  
 นอกจากนี้ Legutke and Thomas (1991: 158-160, 167) ไดกลาววา กิจกรรม
โครงงาน คือ การปฏิบัติภาระงานหลากหลายท่ีตองปฏิบัติเพื่อบรรลุภาระงานเปาหมาย ซึ่งในแต
ละภาระงานยอยท่ีปฏิบัติจะมีวัตถุประสงคเฉพาะของมันเอง ซึ่งโครงงานจะมุงใหความสําคัญท่ี
หัวขอ การใชทักษะการปฏิบัติในชีวิตจริง  การติดตอสื่อสารกับเจาของภาษา การฝกรูปแบบภาษา
ทักษะทางภาษา และฝกการวางแผน การปฏิบัติตามกระบวนการดวย  
 นอกจากนั้น Ribe and Vidal (1993 : 5 )  ยังไดกลาวอีกวา โครงงาน คือ งานใหญที่
เปนภาระงานหลัก (Macro task)  ประกอบดวยโครงงานยอยมากมาย (Micro task)  ซึ่งในแตละ
ขั้นตอนสามารถยืดหยุนไดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูสอนและผูเรียน โดยผูสอนจะมีหนาท่ีเปนผู
วางแผนขั้นตอนระยะเวลา ผลงานและกระบวนการไวลวงหนา แตในการปฏิบัติงานนั้นอาจ
เปล่ียนแปลงได ขึ้นอยูกับผูเรียนท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติ และในการลงมือปฏิบัติ
จริงนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไดจากการตกลงรวมกันกับผูเรียน อยางไรก็ตามผูสอนตองวางแผน
เกี่ยวกับขั้นตอน เวลาท่ีใช ผลสําเร็จและกระบวนการไวลวงหนากอน  
 นอกจากนั้นแลว Papandreou (1994: 41) และ Sheppard and Stoller (1995: 10) 
ยังกลาววา โครงงานเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูภาษาจากการกําหนดภาระงาน เปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนทําการตัดสินใจและปฏิบัติภาระงานดวยตนเองโดยมุงใหความสําคัญกับตัวผูเรียน 
ความรับผิดชอบของตัวผูเรียนและการเรียนรูแบบรวมมือกัน 

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษไดวา โครงงานเปน
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมที่สรางเสริมการเรียนรูทางภาษาอยางมีวัตถุประสงค 
อันประกอบไปดวยภาระงานยอยที่หลากหลายซึ่งผูเรียนตองปฏิบัติภาระงานยอยตางๆ จนนําไปสู
ภาระงานเปาหมาย โครงงานเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษา คนควา ปฏิบัติในเร่ืองที่
ตนเองสนใจหรือตองการเรียนรูดวยตนเองในเร่ืองที่เก่ียวของกับชีวิตจริงในสถานการณจริงโดยใช
วิธีการตางๆ อยางเปนระบบ  ผูสอนมีหนาท่ีคอยกระตุน แนะนํา ใหขอมูลทางภาษาและให
คําปรึกษาอยางใกลชิด ผูเรียนไดฝกใชทักษะและความสามารถทางภาษา ฝกการคิด การตัดสินใจ 
ฝกความรับผิดชอบ และการเรียนรูแบบรวมมือกัน จึงนับวากิจกรรมโครงงานเปนสิ่งที่สามารถจูง
ใจผูเรียนที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูได  
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4.3 รูปแบบของโครงงานภาษาอังกฤษ 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชโครงงานภาษาอังกฤษน้ันสามารถจัดทําได
หลายรูปแบบ แตจะใชรูปแบบใดนั้นตองพิจารณาจากวัตถุประสงคที่นํามาใช ดังนั้นจึงมีนักการ
ศึกษาหลายทานไดเสนอรูปแบบของโครงงานภาษาอังกฤษไวอยางหลากหลาย อาทิ Legutke 

and Thomas (1991: 160-166) ไดจัดรูปแบบของโครงงานภาษาอังกฤษสําหรับการเรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษา ตางประเทศ อันไดแก โครงงานที่เปนการรวบรวมขอมูลจากการ
ติดตอกับเจาของภาษาโดยตรง (Encounter project) คือ อาจจะจัดในหองเรียนในประเทศเจาของ
ภาษาหรือจัดในหองเรียนที่ไมไดอยูในประเทศเจาของภาษาแตมีการรวบรวมขอมูลจากองคกรท่ีใช
ภาษาอังกฤษไว เชน โครงงานการสํารวจการใชภาษาอังกฤษในสนามบินนานาชาติ  ตอมาคือ
โครงงานท่ีเปนการรวบรวมขอมูลจากส่ือการอานตางๆ (Text project)  เชน หนังสือ เอกสาร
วรรณกรรมและสิ่งตีพิมพ และโครงงานที่รวบรวมขอมูลจากการติดตอส่ือสารกับเจาของภาษาผาน
สื่อตางๆ (Class correspondence project)  เชน การเขียนจดหมายโตตอบกับเจาของภาษา  
 สวน Henry (1994: 13-17) ไดเสนอการจัดรูปแบบโครงงานภาษาอังกฤษตามระดับ
การวางแผนดําเนินการโครงงาน อันไดแก โครงงานท่ีผูสอนวางแผนการดําเนินการท้ังหมด 
(Structured project) คือ โครงงานที่ผูสอนตัดสินใจ กําหนดหัวขอ การวางโครงราง อุปกรณ 
วิธีการ และการนําเสนอ ตอมาคือ โครงงานที่ผูเรียนรวมกันวางแผนการดําเนินงานทั้งหมด 
(Unstructured project) คือ โครงงานที่ผูเรียนเปนผูตัดสินใจ กําหนดหัวขอ วางโครงรางและ
วิธีการ รวมท้ังหาอุปกรณดวยตนเอง และสุดทายคือ โครงงานที่ครูผูสอน และผูเรียนรวมกันวาง
แผนการดําเนินงาน (Semi-structured project) คือ โครงงานที่ผูเรียนและผูสอนรวมกันตัดสินใจ 
กําหนดหัวขอ การวางโครงราง อุปกรณ วิธีการและการนําเสนอ Henry ยังกลาวเสริมอีกวา เม่ือนํา
โครงงานไปประกอบเขากับหลักสูตร โครงงานท่ีผูสอนวางแผนการดําเนินงานทั้งหมด มักจะเปน
จุดเริ่มตนสําหรับหองเรียนท่ีผูเรียนยังไมมีความคุนเคยกับการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน สวน
โครงงานท่ีผูเรียนรวมกันวางแผนการดําเนินงานทั้งหมดนั้นจะเหมาะสําหรับผูเรียนท่ีคุนเคยและ
ไดรับการฝกฝนหรือมีความสามารถระดับสูง  
 นอกจากน้ี Haines (1996: 1) ยังไดเสนอการการจัดรูปแบบของโครงงาน
ภาษาอังกฤษไว ซึ่งไดแก โครงงานท่ีเปนลักษณะของการทําวิจัย จากการคนควาขอมูลจาก
แหลงขอมูลหลายๆ แหลง (Information หรือ Research project) ตอมาคือ โครงงานที่เปนการ
รวบรวมขอมูลจากการสํารวจขอมูลจากบุคคล (Survey project) เชน การทําแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ เปนตน ตอมาคือ โครงงานที่นําเสนอขอมูลในรูปผลงาน (Production project) เชน 
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การจัดปายนิทรรศการ  การจัดวิดีโอ การจัดรายการวิทยุ การรายงาน และการทําแผนพับ เปนตน 
และสุดทายคือ โครงงานที่นําเสนอขอมูลในรูปของการปฏิบัติ (Performance project and 
Organization project) เชน การรายงานหนาชั้น การจัดแฟช่ันโชว  การโตวาที  การจัดชุมนุม  การ
สนทนาโตะกลม  เปนตน 
 ดังนั้นจึงสรุปเกี่ยวกับรูปแบบของโครงงานภาษาอังกฤษไดวา การจัดทํากิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษน้ันสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ความตองการ 
ความสามารถ และความสนใจของผูเรียน นอกจากน้ันผูสอนยังตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา  และความมุงหวังทางการเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนภาษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

4.4 ประโยชนของโครงงานภาษาอังกฤษ 

 ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษมีประโยชนในการเรียนรูทุกๆ 
ดานซึ่งไมเพียงแตเฉพาะการเรียนรูภาษาเพียงอยางเดียว โครงงานภาษาอังกฤษยังมีประโยชนใน
การเรียนรูทางสังคมและมีประโยชนทางจิตใจ ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง
ประโยชนของโครงงานภาษาอังกฤษไวอยางหลากหลาย อาทิ เสง่ียม โตรัตน (2542: 12) กลาววา 
โครงงานท่ีสอนอยางเปนระบบมีสวนชวยเสริมสรางความรูและทักษะความรู ซึ่งไดแก ความรูใน
เร่ืองที่เก่ียวของกับขอมูลสาระและทักษะตางๆ เชน ดานทักษะพื้นฐาน คือ การฟง การพูด การ
อาน การเขียน การวัด การนับ การจัดเก็บขอมูล ดานทักษะทางสังคม  เชน การทํางานรวมกันและ
การตอรอง และดานทักษะระหวางบุคคล เชน การรูจักการใหและการรับ การใหเกียรติซึ่งกันและ
กัน การสรางความประทับใจและกําลังใจ  
 สวน พรรณีย บัวโต (2542: 10) ไดกลาวถึงประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษวา การทําโครงงานภาษาอังกฤษเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกับ
โลกการเรียนรูภาษาไดจริง ทั้งทางดานเนื้อหา การใชภาษาในการทํากิจกรรม ซึ่งผูเรียนสามารถนํา
ทักษะความสามารถในการใชภาษาไปใชอยางเหมาะสมตามสถานการณ และเน่ืองจากโครงงาน
ภาษาอังกฤษเปนการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวม เปนการฝกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือ 
จึงชวยใหผูเรียนสามารถเลือกตัดสินใจไดดวยตนเองและรูจักยอมรับความคิดเห็นของผู อ่ืน  
นับเปนการสรางแรงจูงใจและความสนใจใหกับผู เรียน โครงงานภาษาอังกฤษยังสามารถ
ตอบสนองความสามารถของผูเรียนทุกระดับ เพราะสมาชิกทุกคนจะไดรับภาระและหนาท่ีตาม
ความสนใจและความถนัด  เชน  สมาชิกบางคนอาจมีปญหาดานการใชภาษาแตอาจมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

54 

ความสามารถท่ีจะทํางานใหประสบความสําเร็จได นอกจากนั้นแลวโครงงานภาษาอังกฤษยังเปน
การบูรณาการทักษะทางภาษา จึงทําใหผูเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาในสถานการณจริงกับ
โลกภายนอกและมีความเปนธรรมชาติของการใชภาษาในบริบทจริงมากกวาในตําราเรียน จึง
นับวาโครงงานภาษาอังกฤษเปนมิติใหมในทางเลือกภาษาท่ีผูเรียนจะมองเห็นประโยชนในการ
เรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ  
 ซึ่งสอดคลองกับ Fried-Booth (1988: 7-8) ที่ไดกลาวถึงประโยชนของโครงงาน
ภาษาอังกฤษวา โครงงานภาษาอังกฤษเปนตัวเช่ือมระหวางการเรียนภาษาและการใชภาษาที่ได
จากการสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูภาษาในชีวิตจริงนอกหองเรียน โครงงานยังมีสวนชวยสงเสริมให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรูและปฏิบัติภาระงานดวยตัวของผู เรียนเอง โดยผูสอนจะทํา
หนาที่เปนผูรวมงาน ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนและเปนที่ปรึกษา นอกจากนั้นแลวโครงงาน
ยังเปนแรงจูงใจในการเรียนรูภาษาไดเพราะนอกจากผูเรียนจะไดใชความสามารถทางภาษาท่ีมีอยู
ในการปฏิบัติภาระงานท่ีแปลกใหม ทาทายและเปนจริงแลว โครงงานยังสงเสริมการเรียนรูใน
ระดับสูงขึ้นไปอีกดวย ผูสอนจึงสามารถนําโครงงานมาจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนในทุก
ระดับ ทุกวัยไดต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา  
 นอกจากน้ี Carmona (1991: 45) ยังกลาววา โครงงานภาษาอังกฤษจัดเปน
สถานการณการเรียนรูที่หลากหลายท่ีชวยใหบทเรียนมีความนาสนใจย่ิงขึ้นซึ่งถือวาเปนแรงจูงใจที่
ดีในการเรียน อีกทั้งยังเปลี่ยนบทบาทของผูสอนจากการสอนรูปแบบเกาท่ีเนนผูสอนเปนศูนยกลาง
มาเปนหน่ึงในสมาชิกของหองเรียน ซึ่งวิธีนี้จะชวยกระชับความสัมพันธที่ดีระหวางครูผูสอนและ
ผูเรียนได 
 นอกจากน้ัน Haines (1996 : 3)  ยังไดกลาวอีกวา โครงงานภาษาอังกฤษทําใหผูเรียน
ไดประยุกตความรูไปใชในสถานการณจริง ชวยสงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งเปนการมีสวนรวมของ
ผูเรียนท่ีใชในการติดสินใจและชวยเพิ่มแรงจูงใจใหมีความสนใจในการเรียนมากข้ึน โครงงาน
ภาษาอังกฤษยังสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถที่หลากหลาย เพราะนอกจากในเร่ืองของตัว
ภาษาแลวผูเรียนยังตองใชความสามารถดานอ่ืนๆ ในการทําโครงงานใหสําเร็จลุลวง เชน ดาน
ความคิดสรางสรรคที่ผูเรียนตองใชในการออกแบบตางๆ เชน ออกแบบใบปลิว เอกสารเผยแพร 
หนังสือเลมเล็ก โปสเตอร ปายนิทรรศการ  ดานการถายภาพ การวาดการตูน แผนภาพ กราฟ  
ดานการจัดการ เชน การพบปะผูคน จัดเรียงเอกสาร ภาระงานและเวลา  และดานการใชเคร่ืองมือ
ตางๆ เชน การใชกลองถายรูป เคร่ืองบันทึกเสียง วีดีโอ เคร่ืองพิมพดีด ดังนั้นจะเห็นวาในการ
ปฏิบัติภาระงานดังกลาวผูเรียนจะตองใหความรวมมือกัน และจากการมีสวนรวมนี้เองจะสงเสริม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

55 

ความม่ันใจใหผูเรียนที่เรียนภาษาไมเกงแตมีความสามารถในดานอ่ืนไดแสดงความสามารถ ทําให
ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ โครงงานจึงเปนการใชภาษาในเชิงทักษะสัมพันธ
เพราะบริบททางภาษาที่ใชในโครงงานจะเปนไปตามธรรมชาติซึ่งทําใหผูเรียนใชภาษาตามสภาพ
จริง  
 ดังนั้นจึงพอสรุปเก่ียวกับประโยชนของโครงงานภาษาอังกฤษไดวา โครงงาน
ภาษาอังกฤษจัดเปนกิจกรรมที่สรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียนเปนอยางดีเน่ืองจาก
โครงงานสามารถสงเสริมใหผูเรียนรูจักใชภาษาในสถานการณที่หลากหลายเปนจริง นาสนใจ 
สามารถตอบสนองความตองการและความสามารถของผูเรียนในทุกระดับ นอกจากนั้นแลวผูเรียน
ยังไดใชฝกใชภาษาอยางเปนธรรมชาติ  โครงงานยังสงเสริมการเรียนรูอยางอิสระ และเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดฝกคิด ฝกการแกปญหา มีความรับผิดชอบ และรูจักการทํางานรวมกัน ตลอดจน
สามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนกับผูสอนดวย 

 

4.5 บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน 
     ภาษาอังกฤษ   
 ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษนั้นสิ่งที่ครูผูสอนควรคํานึงถึง
นอกเหนือจากการจัดทําโครงงานท่ีมีความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงคแลว บทบาทและ
หนาท่ีของผูสอนและผูเรียนก็มีความสําคัญอยางย่ิงเชนกัน  ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาหลายทานได
กลาวถึงบทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษ  ไว
อยางหลากหลาย อาทิ Carmona (1991: 46) ที่กลาววา การใหผูเรียนทําโครงงานเปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดเขาสูกระบวนการสืบสอบ ซึ่งเปนกระบวนการที่ผูเรียนตองใชการคิดขั้นสูงที่
ซับซอนขึ้น โครงงานจึงจัดเปนชองทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปญญาของผูเรียน 
ผูสอนจึงตองเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเอง และควรมีการช้ีแจงใหผูเรียนทราบบทบาทและหนาท่ี
ของตนเองดวย สวนผูเรียนควรเปนผูเรียนท่ีต่ืนตัวอยูเสมอท้ังในกระบวนการกลุม  การอภิปราย
รวมกัน การแสดงความคิดเห็นของตนรวมกับเพื่อนในชั้นเรียนระหวางการทําโครงงาน สวนผูสอน
ควรมีบทบาทในฐานะผูที่มีสวนรวม ผูรวมงานในยามจําเปน เปนผูที่ใหขอมูลยอนกลับและ
ตรวจสอบการใชภาษา นอกจากนี้ผูสอนยังตองพัฒนากลยุทธในการเช่ือมโยงภาษาจากการทํา
กิจกรรมของผูเรียนไปยังสิ่งแวดลอมจริงนอกหองเรียนได   
 ซึ่งสอดคลองกับ Sheppard and Stoller (1995: 15) ที่กลาววา การจัดทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนน้ันถาจะใหไดผลดีผูสอนตองไมบังคับหรือควบคุมผูเรียนแตมี
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หนาท่ีเปนผูนําทางและอํานวยความสะดวกทางการเรียน คือ สรางขอชี้แนะ มีสวนชวยใหผูเ รียน
ตัดสินใจ ใหความรูทางภาษาที่จําเปน คอยสรางแรงจูงใจและสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 
 และยังสอดคลองกับ พรรณีย บัวโต (2542: 12)  ที่กลาววา เน่ืองจากโครงงาน
ภาษาอังกฤษเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จึงเปนการลดบทบาทการ
ควบคุมการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอน เพราะวิธีการเรียนรูของผูเรียนมิไดมุงอยูที่
ผูสอนหรืออยูแตเพียงภายในหองสี่เหล่ียมตลอดเวลา ดังนั้นบทบาทของผูสอนจึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามข้ันตอนของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยโครงงาน จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ผูสอนจะตองตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู กลาวคือ ผูสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนใหมีความชัดเจนและตรงตามเปาหมายของโครงงานภาษาอังกฤษใหมากที่สุด จะตองมีความ
มั่นใจวาผูเรียนมีศักยภาพเพียงพอในการทํางาน โดยขจัดความรูสึกในทางอคติไมวาจะเปนเร่ือง
ของความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ ความเขาใจและการเปนผูนํา ผูสอนตองชี้ใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญของความสําเร็จของงานที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบของแตละบุคคล และของกลุม 
ใหผูเรียนมีความมุงมั่นท่ีจะทํางานใหประสบความสําเร็จ สวนในเร่ืองของการแกไขภาษาของ
ผูเรียนน้ันก็นับวามีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในระหวางท่ีผูเรียนกําลังทํากิจกรรมตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานของกลุมและของตนเอง ผูสอนไมควรเขมงวดกับการแก
ขอผิดพลาดทางภาษาของผูเรียนในระยะเร่ิมแรก ผูสอนอาจจะเขียนเปนขอความส้ันๆ เสนอแนะ
ขอแกไขที่ถูกตองใหกับผูเรียน 

 นอกจากนี้ Haines (1996: 4)  ไดเสนอบทบาทของผูสอนในการจัดทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษวา หลังจากท่ีทําการพิจารณาความเหมาะสมของโครงงานและระยะเวลาแลว ผูสอน
ควรทําการแนะนําอภิปรายหัวขอ การนําเขาสูโครงงาน โดยการกระตุนความคิดของผูเรียนท้ังใน
ดานขอบขายของหัวขอ วิธีการ การจัดกลุม ตารางปฏิบัติงาน ผลสําเร็จและแหลงขอมูล ตลอดจน
ระหวางการปฏิบัติงานผูสอนตองเปนผูอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เชน เปนแหลงใหแนวคิด
และใหขอแนะนํา เปนกรรมการคอยชวยแกปญหาหากมีขอขัดแยงเกิดขึ้น คอยตรวจสอบความ
ถูกตองของภาษาและเปนประธานในขณะท่ีผูเรียนรายงานในหองเรียน จนกระท่ังเม่ือเสร็จสิ้น
โครงงาน ผูสอนควรตรวจสอบวาผูเรียนบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวหรือไม 
 ซึ่งสอดคลองกับ Papandreou (1994: 41) ที่กลาววา บทบาทของผูสอนและผูเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษน้ัน ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการสอน
ต้ังแตขั้นเร่ิมตนท่ีผูสอนจะตองสรางส่ิงแวดลอมที่มีความเหมาะสมกับโครงงาน และจะตอง
นําเสนอรายละเอียดของแผนการปฏิบัติซึ่งชวยใหผูเรียนทราบวาควรจะเร่ิมตนจากตรงไหน ดังนั้น
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ผูสอนจึงมีหนาที่เปนผูแนะนําผูเรียนในการคนหาแหลงขอมูลในการทําโครงงาน เปนผูรวมงานของ
ผูเรียนในทุกกระบวนการ เปนผูที่ใหความชวยเหลือแกผูเรียนและเปนผูใหขอมูลยอนกลับเพื่อชวย
ใหผูเรียนปฏิบัติงานลุลวงไปดวยดี  
 ดังนั้นจึงพอสรุปบทบาทของผูสอนและบทบาทของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน
โดยใชโครงงานภาษาอังกฤษไดวา ผูสอนควรชี้แจงบทบาทตางๆ ของผูเรียน และใหผูเรียนทํา
ความเขาใจวัตถุประสงคในการทําโครงงาน วิธีการและกระบวนการในการดําเนินการ ตลอดจน
ผลสําเร็จของโครงงาน ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยที่ผูสอนมี
หนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา คอยติดตามการทํางานของผูเรียน ตลอดจนให
ความชวยเหลือในดานตางๆ ตามความจําเปน  
 
4.6 แหลงวิทยาการ 
 ในการทําโครงงานภาษาอังกฤษนั้นแหลงวิทยาการเปนสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญท่ี
สามารถชวยใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาคนควาไดดวยตนเอง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลในการทําโครงงาน
ใหประสบผลสําเร็จดังที่ Ribe and Vidal (1993: 7) ไดกลาววา หลายขั้นตอนของการจัดทํา
โครงงานภาษาอังกฤษนั้นใหความสําคัญกับการเรียนรูอยางอิสระและกิจกรรมกลุม ถึงแมวาผูสอน
จะเปนผูใหขอมูลทางภาษา เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและการใชภาษา แตสื่อการเรียนรูดวย
ตนเอง (Self-access material) เปนส่ิงสําคัญมากเชนกัน ดังนั้นในการจัดทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษส่ิงที่สามารถชวยใหผูเรียนศึกษาคนควาไดดวยตัวเองน้ัน ควรประกอบดวย สื่อการ
เรียนรูตางๆ เชน พจนานุกรมภาษาเดียวและสองภาษา  พจนานุกรมภาพ หนังสือไวยากรณ 
หนังสือแบบฝกหัดทางภาษาและสารานุกรม รวมท้ังเทปบันทึกเสียงเจาของภาษาและหนังสือที่
หลากหลาย สิ่งเหลาน้ียังเปนขอมูลทางภาษาท่ีใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกใชภาษาดวย เชน ใชใน
การเลาเรื่อง การรายงานและการอภิปราย  
 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ North (1990: 222) ที่กลาววา ในการจัดทํากิจกรรม
โครงงานนั้น หลังจากท่ีผูสอนและผูเรียนไดทําการตกลงเรื่องหัวขอในการทําโครงงานแลว ผูสอน
ควรจะรวบรวมส่ือใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ซึ่งอาจจะเปนในลักษณะของขอความหรือเรื่องท่ี
นาสนใจจากตําราภาษาอังกฤษ แบบฝกหัดการอานและหนังสืออาน บทความจากหนังสือพิมพ 
วารสาร สิ่งพิมพจากรานคา แผนพับ แผนโฆษณาตามสถานประกอบการหรือองคกรตางๆ รวมท้ัง
เร่ืองที่นาสนใจจากตําราของโรงเรียนหรือหนังสืออางอิงอ่ืนๆ ตลอดจนวิดีโอหรือวิทยุเทป เปนตน 
นอกจากน้ันแลวตัวผูเรียนเองก็ตองฝกคนควาหาสื่อที่เกี่ยวของกับหัวขอของโครงงานตนเองดวย 
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 ดังนั้นจึงสรุปไดวา แหลงวิทยากรท่ีผูเรียนสามารถศึกษาคนควาเปนสื่อในการเรียนรูที่
มีความสําคัญเปนอยางมาก ผูสอนจึงควรจัดหาแหลงวิทยาการท่ีสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
หรือชี้แนะสื่อกลางการเรียนรูดวยตนเองใหแกผูเรียน สวนผูเรียนเองก็ควรฝกคนควาหาส่ือที่
สามารถนํามาใชในการทํางานของตนเองได 
 

4.7 ขั้นตอนในการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
 การนําโครงงานภาษาอังกฤษมาใชในการเรียนการสอนนั้นจําเปนอยางย่ิงที่ผูสอน
จะตองมีความรูเก่ียวกับข้ันตอนในการทําโครงงานเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ดังนั้น
จึงมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงขั้นตอนในการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษไวอยาง
หลากหลาย อาทิ Fried-Booth (1988: 6 ) ไดกลาววา การจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษอาจจัดเปน
โครงงานแบบเต็มรูปแบบ (Full scale project) หรืออาจจัดเปนการกระตุนความสนใจ (Bridging 

หรือ Motivating activity) ได โดยทั้งสองแบบน้ีจะมีความแตกตางกันตรงที่ โครงงานที่กระตุน
ความสนใจจะจํากัดอยูแตเพียงในหองเรียน ในขณะท่ีโครงงานแบบเต็มรูปแบบสามารถขยายออก
สูนอกหองเรียนได แตบางคร้ังการท่ีผูเรียนอาจจะไมคุนเคยกับโครงงานแบบเต็มรูปแบบ ผูสอน
อาจจัดโครงงานแบบกระตุนความสนใจใหผูเรียนไดคุนเคยกอน เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ใหกับผูเรียนในการปฏิบัติโครงงานแบบเต็มรูปแบบ เชน สถานการณจําลอง โครงงานเล็กๆ ใน
หองเรียน Fried-Booth จึงไดเสนอขั้นตอนของโครงงานภาษาอังกฤษแบบเต็มรูปแบบไว 3 ขั้นตอน 
คือ เร่ิมต้ังแตการวางแผนในช้ันเรียน (Classroom planning)  คือ ขั้นที่ผูเรียนและผูสอนตองทํา
การตกลงหาหัวขอ ขอบขายของโครงงาน และภาษาที่จําเปนตองเรียนรูในการปฏิบัติโครงงาน  

ตอมาคือ การดําเนินการ (Carry out the project) คือ ขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติตามแผนการท่ีวางไว โดย
ใชทักษะท้ังสี่ (ฟง พูด อาน และเขียน) ตอจากน้ันคือ การทบทวนและตรวจสอบงาน (Reviewing 

and monitoring the work) คือ ขั้นท่ีผูเรียน ผูสอนและเพื่อนรวมหองทําการอภิปรายเก่ียวกับ
โครงงานและใหขอมูลยอนกลับ  
 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Carmona (1991: 46)  ที่ไดแบงขั้นตอนของการจัดทํา
โครงงานภาษาอังกฤษไววาควรเริ่มจาก การปฏิบัติงานในหองเรียน (Working plan inside 

classroom) คือ ผูเรียนและผูสอนอภิปรายเก่ียวกับโครงงานภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ รวมท้ัง
หัวขอท่ีนาสนใจ จากนั้นทําการตกลงถึงเน้ือหา วัตถุประสงคของโครงงาน และความรูทางภาษาที่
ตองการ ตอมาคือ การปฏิบัติงานนอกหองเรียน (Working plan outside classroom)  คือ ผูเรียน
ทําการรวบรวมขอมูล เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ เรียบเรียง และวิเคราะหขอมูล หลังจากน้ันคือ  การ
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ตรวจสอบโครงงาน (Checking project work) คือ ผูสอนตรวจสอบทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน 
เชน ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
 สวน Ribe and Vidal (1993: 8-9) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการทําโครงงานวาควรเร่ิม
จาก ขั้นการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน เพื่อเปนการสรางความคุนเคยกันระหวางสมาชิกในกลุม
และเตรียมความพรอมของสมาชิกในการทํางาน ผูสอนสามารถสรางความสนใจในเร่ืองราวตางๆ 
รอบตัวของผูเรียนซึ่งนับวาเปนการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ดังนั้นผูสอนจะตองแนใจวาผูเรียนได
มีสวนรวมในการตัดสินใจ เรียนรูในส่ิงที่ตนสนใจ เพื่อที่ผูเรียนจะไดตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู
ที่จะไดรับ การทํากิจกรรมในขั้นนี้ผูสอนสามารถใหผูเรียนระดมสมองระดมความคิด ใชเทคนิค
ตางๆ ที่จะกระตุนใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการทํางาน ตอมาคือ การเลือกหัวขอโครงงาน คือ 
ผูสอนควรสังเคราะหขอมูลตางๆ ที่ผูเรียนทุกคนสนใจและอยากทํา โดยการนําความรูและ
ประสบการณที่ผูเรียนมีอยูมาประกอบการตัดสินใจ ตอมาคือ การวางแผนโครงงาน คือ ควรมีการ
วางแผนกําหนดขอบเขต ผลงานสุดทายของโครงงาน รวมถึงการจัดกลุม กําหนดงาน การวิเคราะห
ขั้นตอนการทํางานและกําหนดทักษะทางภาษาเพื่อปฏิบัติโครงงานใหสัมฤทธิ์ผล ตอมาคือ การ
รวบรวมขอมูล คือ การนําขอมูลที่ไดจากการคนความารวบรวมใหสอดคลองสัมพันธกัน สิ่งนี้จะทํา
ใหผูเรียนไดเรียนรูเทคนิคในการทําวิจัย เชน การคิดคนหาขอมูล การเลือก การสรุปยอและการ
จัดเรียงขอมูลอยางเปนระบบตามหลักของโครงงานเพื่อใหเกิดเปนผลงานที่นาสนใจและนา
ภาคภูมิใจแกตัวของผูเรียน อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาทักษะการทํางานรวมกัน ตอจากนั้นคือ การ
รายงานผลหรือการนําเสนอโครงงานการปฏิบัติงาน คือ ผูเรียนจะทําการสรุปผลงานของตนเอง
หรือของกลุมที่ไดรวมกันทําแลวรายงานใหชั้นเรียนฟง ซึ่งผูเรียนจะไดรับรูถึงความรูสึกความสําเร็จ
ของโครงงานท่ีไดทําลงไป ผูสอนควรใหขอมูลยอนกลับที่ไดจากการรายงานผลเพราะจะเปนการ
เสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานอันจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขโครงงาน นอกจากน้ันแลวการ
รายงานยังเปนการสรางความม่ันใจ และฝกความสามารถทางการส่ือสาร เชน การพูด การเขียน 
ใหกับผูเรียนอีกดวย และสุดทายคือ การประเมินผลโครงงาน คือ ขั้นตอนที่ผูเรียนจะสามารถ
ตรวจสอบการเรียนรูของตนเองได   ซึ่งในการประเมินผลโครงงานนั้นนอกจากจะสามารถประเมิน
ทางดานการใชภาษาแลว ควรจะมีการประเมินในทุกๆ สวนประกอบที่อยูในโครงงาน เชน เน้ือหา
ภาษา การนําเสนอขอมูล กระบวนการ และความสามารถทางภาษาท่ีผูเรียนไดรับในระหวางการ
เรียนรู ซึ่งการประเมินผลโครงงานนั้นสามารถทําไดตลอดทุกข้ันตอนของการทําโครงงาน หรือจะ
ประเมินหลังจากโครงงานเสร็จส้ินแลวก็ได 
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 นอกจากน้ี Stoller (1997: 6-9)ไดใหแนวทางในการพัฒนาการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งแบงออกเปน 10 ขั้นตอน ดังนี้คือ ขั้นท่ี 1 ผูเรียนและผูสอนทําการตกลงเลือก
หัวขอของโครงงาน โดยผูสอนจะจัดกิจกรรมกระตุนความรูของผูเรียนเก่ียวกับหัวขอนั้นๆ โดยให
ผูเรียนอานเอกสาร ดูวิดีโอ จัดอภิปราย ขั้นท่ี 2 ผูเรียนและผูสอนจะรวมกันกําหนดผลสําเร็จ โดย
พิจารณาจากลักษณะของโครงงาน วัตถุประสงค และความเหมาะสมของโครงงาน เชน การทํา
รายงาน การเขียนจดหมาย การจัดปายนิทรรศการ การโตวาที การนําเสนอหนาช้ันเรียน เปนตน
ขั้นท่ี 3 ผูเรียนและผูสอนรวมกันวางโครงรางของโครงงาน โดยพิจารณาจากลักษณะของขอมูลท่ี
รวบรวม วิธีการจัดหาขอมูล วิธีการรวบรวม การจัดการ การวิเคราะหขอมูล รวมท้ังหนาท่ีของ
ผูเรียน และระยะเวลาปฏิบัติงาน ขั้นที่ 4 ผูสอนจะใหความรูทางภาษาเพื่อใหผูเรียนไดเตรียมความ
พรอมในการใชภาษาเพื่อรวบรวมขอมูล เชน ในกรณีที่นักเรียนรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 
ผูสอนควรฝกหัดในเรื่องการออกเสียง ฟงจับใจความจากบทสนทนา การใชสํานวนท่ีเหมาะสมใน
การสนทนา เปนตน ขั้นท่ี 5 ผูเรียนจะทําการรวบรวมขอมูล ขั้นท่ี 6 ผูสอนใหความรูทางภาษา
เพื่อใหผูเรียนเตรียมจัดเรียงและวิเคราะหขอมูล เชน การอาน การเขียนกราฟ  หรือแผนภูมิตางๆ 
เปนตน ขั้นที่ 7 ผูเรียนทําการจัดเรียงและวิเคราะหขอมูลที่ไดมา ขั้นท่ี 8 ผูสอนจะใหความรูทาง
ภาษาเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนในการนําเสนอผลงาน เชน ฝกทักษะการพูดหนาช้ันเรียน 
ขั้นท่ี 9 ผูเรียนทําการเสนอผลสําเร็จ ตามท่ีกําหนดไว และข้ันท่ี 10 ผูเรียนประเมินโครงงานใน
ขั้นตอนตางๆ และผูสอนใหขอแนะนําเพื่อใหงานดีขึ้น 

 นอกจากนั้นแลวยังมีแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการทําโครงงานของ เสง่ียม โตรัตน 
(2542: 3-5) ซึ่งแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นเร่ิมตน (Get Start) เปนขั้นที่ผูสอนสํารวจภูมิหลัง
เก่ียวกับความรูความสนใจของผูเรียนแตละบุคคล ผูเรียนจะตองทํากิจกรรมเพื่อแสดงออกถึง
ความคิดของตน ตอมาคือ ขั้นงานนอกช้ันเรียน (Field Work) เปนขั้นท่ีชวยใหผูเรียนมีความรู
กวางขวางข้ึน ดังนั้นผูเรียนจึงควรมีโอกาสไดศึกษานอกช้ันเรียนในรูปแบบของการปฏิบัติงาน หรือ
ศึกษาสิ่งที่นอกเหนือจากท่ีรับรูในช้ันเรียน และสุดทายคือ ขั้นสรุปและนําเสนอผลงาน  เปนขั้นที่ใช
ในการทํากิจกรรมยอยๆ เพื่อสรุปผล โดยใชเทคนิคเฉพาะตัวในการนําเสนองานในรูปแบบตางๆ 
เปนการจัดระบบขอมูลที่ไดมาเพื่อนําไปสื่อสารประชาสัมพันธ เสนอหรือแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืนๆ
หรือนําเสนอความรูใหมที่คนพบใหผูฟงผูชมเขาใจอยางกระจางชัดเจน ในการนําเสนอนั้นสามารถ
ทําไดแตกตางกัน เชน เสนอในรูปแบบการเลาเรื่อง หรือการแสดงละคร วิธีนี้จะชวยใหความรูใหมที่
คนพบจดจําไดงายและยาวนานข้ึน 
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 ดังนั้นจากขั้นตอนการทําโครงงานภาษาอังกฤษของนักการศึกษาท่ีกลาวมาทั้งหมด
จึงพอสรุปไดวา การจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษนั้นจะเริ่มจากการวางแผนในช้ันเรียน โดยมีผูสอน
เปนผูกระตุนความรูของผูเรียน สํารวจภูมิหลังเก่ียวกับความรูความสนใจของผูเรียน ตอจากน้ัน
ผูสอนควรเปดโอกาสใหกับผูเรียนไดมีสวนชวยกําหนดหัวขอโครงงาน ความรูทางภาษาที่ตองการ
และกําหนดผลสําเร็จ เพื่อเปนการวางโครงรางของโครงงาน ตอมาคือ ขั้นดําเนินการ ผูเรียนจะทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลจัดระบบ ทําการวิเคราะหขอมูล และนํามาสรุปเพื่อนําเสนอผลงาน สวนใน
ระหวางการดําเนินงานนั้น ผูสอนมีหนาท่ีใหขอมูลทางภาษาท่ีจําเปน รวมท้ังคอยตรวจสอบความ
เขาใจของผูเรียนในการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน และสุดทาย คือ ขั้นของการประเมินผล ซึ่งใน
การประเมินผลน้ีผูสอนและผูเรียนสามารถรวมกันประเมินผลได นอกจากนั้นแลวผูสอนควรมีการ
ใหขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนตอผูเรียนในการปรับปรุงแกไขงานในครั้งตอไปได 
 จากแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษของ  Fried-Booth, 
Carmona, Stoller, เสงี่ยม โตรัตน และนักการศึกษาหลายทาน เพื่อใหมีความสอดคลองกับสภาพ
การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศของประเทศไทย ผูวิจัยจึงใชแนวทางในการ
จัดทําโครงงานของ Henry (1994: 13-17) ซึ่งเปนโครงงานแบบที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันวาง
แผนการดําเนินงาน (Semi-structured project) และมีการจัดรูปแบบขั้นตอนการจัดทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษเปน 5 ขั้นตอน ซึ่งไดแก ขั้นที่ 1 นําเขาสูโครงงาน (Warm-up) คือ ขั้นที่ผูสอนกระตุน
ความสนใจของผูเรียนเพื่อนําไปสูโครงงาน ขั้นท่ี 2 เร่ิมโครงงาน (Start the project) คือ ขั้นที่
ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายขอบขายหัวขอจุดประสงคโครงงาน ผลสําเร็จและวางแผนงาน 
ขั้นท่ี 3 ปฏิบัติโครงงาน (Carry out the project) คือ ขั้นที่ผูเรียนทําการเก็บรวบรวมขอมูล  
วิเคราะหและสรุปขอมูล สวนผูสอนมีหนาท่ีใหขอมูลทางภาษาท่ีจําเปนเพิ่มเติม ขั้นท่ี 4 นําเสนอ
ผลงาน (Present the project) คือ ขั้นท่ีผูเรียนนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ ตามท่ีกําหนดไว 
และข้ันที่ 5 ประเมินโครงงาน (Evaluate the project) คือ ขั้นที่ผูสอนทําการประเมินผลงานของ
ผูเรียน 

 

4.8 การวางโครงรางโครงงานภาษาอังกฤษ 
 ในการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อใชในการเรียนการสอนน้ันส่ิงหนึ่งที่ผูสอนไม
สามารถละเลยไดก็คือ การวางโครงรางโครงงานเพราะการวางโครงรางของโครงงานเปรียบเสมือน
กรอบและแนวทางท่ีชวยใหผูสอนไดวางแผนภายใตหัวขอของโครงงาน เพื่อเปนการหลีกเล่ียงการ
สอนเนื้อหาท่ีไมมีทิศทางแนชัด อีกท้ังยังสามารถชวยใหผูเรียนไดเห็นลําดับการเรียนรูของพวกเขา
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เองดวยดังที่ Fried-Booth ไดกลาววา สิ่งที่ผูสอนสามารถทําในการวางโครงรางโครงงาน คือ การ
ทํารายการทักษะยอย (Sub-skill checklist) เพื่อเปนการชวยในเร่ืองของการวางรูปแบบเน้ือหา
ภาษาที่ผูเรียนตองใช ซึ่งในการทํารายการทักษะยอยน้ีจะชวยใหผูสอนไดเห็นความสัมพันธของ
ทักษะยอยตางๆ และเห็นถึงความสัมพันธของรูปแบบโครงงานโดยรวม รวมท้ังเน้ือหาทางภาษาท่ี
เก่ียวของในการจัดการเรียนการสอนดวย เชน ทักษะยอยในการอาน ไดแก การอานตาราง 
แผนภูมิ หรือกราฟ สิ่งที่ผูเรียนจะไดประโยชนในการปฏิบัติโครงงาน คือ ผูเรียนจะไดเรียนรู วิธีการ
อานขอมูลจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ สวนทักษะยอยในการเขียน เชน การเขียนบันทึกยอ การ
เขียนจดหมายแบบเปนทางการและไมเปนทางการ สิ่งที่ผูเรียนจะไดประโยชนในการปฏิบัติ
โครงงาน คือ ผูเรียนจะไดเรียนรูวิธีการเขียนบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ การอนุญาต เชิญ
วิทยากร ถามขอมูล และขอบคุณ  
 นอกจากการทํารายการทักษะยอยแลวยังเปนไปไดที่ผูสอนจะสรางและจัดกลุมเนื้อหา
ใหตรงตามรูปแบบภาษาและหนาท่ีภาษาเพื่อวางเน้ือหาภาษาใหไดตามจุดมุงหมาย เชน การทํา
รายการแสดงเน้ือหาโครงงานตามรูปแบบภาษา และหนาท่ีภาษา ยกตัวอยางเชน I wonder/ was 

wondering if….คือ รูปแบบภาษา สวนหนาท่ีภาษา คือ การกลาวริเร่ิม  สามารถใชการแสดง
บทบาทสมมุติ หรือ Would you mind answering a few questions? คือ รูปแบบภาษา สวน
หนาที่ภาษา คือ การสัมภาษณ สามารถใชสถานการณจําลอง เปนตน จะเห็นวาการเรียนการสอน
ภาษาโดยใชโครงงานสามารถเชื่อมโยงท้ังทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนได ตลอดจน
การปฏิบัติงานของแตละโครงงานที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของทักษะตางๆ ซึ่งในแตละ
โครงงานนั้นมีขั้นตอนของการทําโครงงานต้ังแตตนจนจบกระบวนการ  
 ดังนั้นจึงกลาวสรุปไดวา การวางโครงรางโครงงานสามารถชวยใหเขาใจพัฒนาการ
ของทักษะยอยที่ไดพัฒนามาจากทักษะพื้นฐานท้ังส่ี โดยในแตละโครงงานจะมีรูปแบบและเน้ือหา
โครงรางของโครงงานที่ตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ีตองการทําในแตละโครงงาน 
เนื่องจากในแตละวัตถุประสงคนั้นมีความมุงเนนทักษะในการปฏิบัติงานที่ตางกัน ผูสอนจึงควรใช
การวางโครงรางของโครงงานที่เหมาะสมเพื่อเปนกรอบและแนวทางในการวางแผนโครงงานได 
 

4.9 ลักษณะกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาทักษะการอาน-เขียน 
 การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษนั้นถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน รวมถึงสามารถพัฒนาทักษะการอานและการเขียนได จึงเปนหนาท่ีของผูสอนท่ีจําเปน
จะตองเรียนรูเก่ียวกับลักษณะของกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูได
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อยางแทจริงดังที่ Fried-Booth (1988: 6 ) ไดใหการเสนอแนะและยกตัวอยางเก่ียวกับประเภทของ
การจัดกิจรรมของโครงงานวามีสองชนิด คือ Bridging activities และ Full scale-projects  ชนิด
แรกคือ Bridging activities เปนกิจกรรมในการกระตุนความสนใจที่เหมาะกับผูเรียนทุกระดับและ
ทุกวัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมในการนําไปสู โครงงานแบบเต็มรูปแบบ ชนิดที่สองคือ Full 

scale-projects เปนการจัดกิจกรรมโครงงานแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดในการทํา
โครงงาน โครงงานแบบเต็มรูปแบบนี้จะเหมาะกับผูเรียนระดับกลางขึ้นไป เพราะจะชวยใหผูเรียน
สามารถพัฒนาการเรียนรูที่นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน หรือกลาวไดวาเปนการขยายการ
เรียนรูออกสูนอกหองเรียนได ยกตัวอยางเชน กิจกรรมการสัมภาษณ กิจกรรมนี้เปดโอกาสให
ผูเรียนฝกทักษะในเรื่องของการส่ือสารกับคนในชุมชน โดยท่ีผูเรียนจะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับ
การหาพื้นท่ีที่ตนเองสนใจและเลือกหัวขอที่จะใชในการสัมภาษณ ดังนั้นผูเรียนจะไดฝกการ
ออกแบบแบบสอบถาม กิจกรรมนี้ถือเปนการฝกทักษะทางการเขียนชนิดหนึ่ง เพราะผูเรียนจะตอง
ฝกการต้ังคําถามและจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ หลังจากนั้นใหผูเรียนนําเสนอผลท่ีได
จากการสัมภาษณกับเพื่อนรวมช้ันเรียน นอกจากน้ันยังมีในเร่ืองของการทําส่ือประเภทตางๆ เชน 
โปสเตอรหรือแผนพับเก่ียวกับวันสําคัญ เทศกาลในประเทศของตนเอง โดยผูเรียนจะตองคนควา
หาขอมูลและอานขอมูลท่ีไดเพื่อที่จะนํามาเขียนและจัดทําเปนโปสเตอรหรือแผนพับ หรือการให
ผูเรียนเขียนวิธีการสรางกระทอมหรือวิธีการทําอาหาร โดยทําการคนหาขอมูลและอานจากเอกสาร
ตางๆ ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ วารสาร หรือนิตยสารตางๆ หลังจากน้ันใหจดบันทึก วิธีนี้เปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะการอานและการเขียนรวมกัน รวมถึงการผลิตคูมือการใช อุปกรณ
ตางๆ เชน การทําคูมือวิธีการใชรถเข็นสําหรับผูพิการ วิธีนี้จะตองใหผูเรียนไดมีการฝกฝนและ
เรียนรูวิธีการใชรถเข็นจริงๆ กอนเพื่อที่จะใหผูเรียนทราบวิธีการใชรถเข็นไดอยางดี ตอจากน้ันให
ผูเรียนเขียนข้ันตอนและวิธีการใชอยางเปนลําดับขั้นในคูมื อการใชรถเข็น นอกจากกิจกรรม
ดังกลาวแลวยังมีการเขียนจดหมายในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การ
เขียนจดหมายเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรมตางๆ หรือการเขียนจดหมายเพื่อขอรองในเรื่องของการ
สนับสนุนงานตางๆ ดวย   
 ดังนั้นสรุปไดวาในการทําโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะทางการอานและการเขียนของ
ผูเรียนมีกิจกรรมท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย ซึ่งในการ
เลือกกิจกรรมนั้นส่ิงที่ผูสอนจะตองตระหนักและระลึกถึงอยูเสมอก็คือ ความเหมาะสมของแตละ
กิจกรรมที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนกับผูเรียน สิ่งนี้ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญมากเพราะในกรณีที่
ผูเรียนยังไมคุนเคยกับโครงงานแบบเต็มรูปแบบ ผูสอนควรจัดโครงงานแบบกระตุนความสนใจให
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ผูเรียนไดคุนเคยกอน เชน สถานการณจําลอง โครงงานเล็กๆ ในหองเรียน เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับผูเรียนในการนําไปสูการปฏิบัติโครงงานแบบเต็มรูปแบบ 

  
4.10 ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษเปนกิจกรมที่เก่ียวของกับการ
เรียนรูภาษาในหองเรียนและการเรียนรูภาษานอกหองเรียน แตถึงแมวาโครงงานภาษาอังกฤษจะมี
ประโยชนตอผูเรียนมากมาย แตการเรียนการสอนโดยใชโครงงานก็สามารถเกิดปญหาข้ึนไดดังที่ 
พรรณีย บัวโต (2542: 19) ไดกลาวถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการทําโครงงานภาษาอังกฤษท้ังตอตัว
ผูสอนและผูเรียนวา การท่ีผูเรียนขาดความคุนเคยกับการทํางานแบบอิสระท่ีตองอาศัยความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน อาจทําใหผูเรียนขาดแรงจูงใจและความสนใจ สําหรับตัวผูสอนนั้น
จะมีในเร่ืองของความแตกตางในการจัดการเรียนการสอนของ กลาวคือ ผูสอนท่ีชี้นําผูเรียนมาก
เกินไปจะทําใหผูเรียนไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และในทางกลับกันผูสอนที่ละเลยไมสนใจ
ผูเรียนมากเกินไปก็จะทําใหผูเรียนบางคนมีความสามารถดอยกวาคนอ่ืน  
 สวน Fried-Booth (1988: 11-12) ไดกลาวถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษวา ปญหาที่เกิดขึ้นอาจเปนเร่ืองของการจัดการ  คือ 
ผูสอนอาจพบปญหาในเกี่ยวกับแผนการสอน หรือเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีวางไว จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตอง
มีการหาแหลงขอมูลที่เหมาะสมเพื่อใหเปนไปตามทิศทางที่วางไวใหมากท่ีสุด นอกจากน้ียังมี
ปญหาในเร่ืองการตรวจสอบ คือ การท่ีผูเรียนมีโอกาสใชภาษานอกหองเรียนน้ัน ผูสอนจําเปนตอง
ติดตามวาผูเรียนทําอะไรบาง ซึ่งในการตรวจสอบนี้ควรทําอยางสม่ําเสมอและเปนระบบ หรืออาจ
ใชวิธีการตรวจสอบโดยผูเรียนทําเอง เชน ทํารายการคําศัพทหรือสํานวนและรายงานการปฏิบัติ
โครงงาน หรือใชการบันทึกเสียงก็เปนวิธีวัดการใชภาษาของผูเรียนไดเหมือนกัน นอกจากนั้นยังมี
ปญหาสวนบุคคล คือ การท่ีผูเรียนขาดแรงจูงใจหรือไมมีความสนใจ ซึ่งอาจเกิดจากระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานไมเพียงพอ ความกลัวท่ีไมสามารถเรียนรูสิ่งใหมได หรือผลงานไมเปนไปตามที่
คาดหวังหรือคาดหมายไว ผูสอนควรมีความพรอมที่จะเขาไปชวยแกไขปญหาตางๆ ดังกลาวได  
 นอกจากนี้ Haines (1996: 7-8) ยังไดกลาวถึงปญหาในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชโครงงานภาษาอังกฤษดังนี้ ปญหาแรกคือ การท่ีผูเรียนขาดความสนใจและแรงจูงใจ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการที่ผูสอนขาดความพรอมต้ังแตขั้นตอนแรกๆ ซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตอไป ตอมาคือ ปญหาในเรื่องของการปฏิบัติโครงงาน กลาวคือ ผูเรียนตองใชเวลาปรับตัว
ใหเขากับแนวคิดของโครงงาน โดยเฉพาะกับผูเรียนท่ีเปนผูใหญที่มักคาดหวังที่จะเรียนจากผูสอน
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โดยตรง หรือผูสอนอาจควบคุมความคิดของผูเรียนมากเกินไปและไมใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ นอกจากน้ีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เย่ินเยอ ผูสอนจึงควรใชวิธีการอภิปรายรวมกัน
ซึ่งจะชวยประหยัดเวลาไดมาก ปญหาตอมาคือ ผูเรียนบางคนอาจไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่วาง
ไว ผูสอนควรจัดกลุมผูเรียนใหประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถหลากหลาย สงเสริมใหผูเรียน
ทํากิจกรรมท่ีไดใชพรสวรรคของตนเอง เชน ผูเรียนบางคนอาจมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตํ่า ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนดึงความสามารถทางดานอ่ืนมาใช และจัดหาเวลาเพื่อทําการสอน
ภาษาอังกฤษใหแกผูเรียนเหลาน้ัน ปญหาตอมาคือ ปญหาในเร่ืองของผูเรียนพูดภาษาแมมากวา
ภาษาอังกฤษ แตในความคาดหวังของผูสอน คือ ตองการใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษระหวางปฏิบัติ
โครงงาน และเม่ือไรก็ตามท่ีผูเรียนอยูนอกหองเรียนพวกเขาก็จะใชภาษาแม วิธีดังกลาวสามารถ
แกไขไดโดยอนุญาตใหผูเรียนพดูภาษาแมในการวางแผนงาน แตในการอภิปรายและรายงานกลุม
ควรกําหนดใหผูเรียนพูดภาษาอังกฤษ ตอมาคือ ปญหาที่ผูสอนกังวลกับความผิดพลาดในการใช
ภาษาของผูเรียนมากเกินไป ผูสอนตองเขาใจวาจุดประสงคหนึ่งของการจัดทําโครงงานคือการ 
เสริมสรางความมั่นใจใหกับผูเรียน ดังนั้นผูสอนควรย้ําเตือนใหผูเรียนใหความสําคัญกับความ
ถูกตองของภาษาเปนบางสถานการณ เชน ใหความสําคัญกับความถูกตองของภาษาในงานเขียน
และการรายงาน ในขณะที่การอภิปรายกลุมอาจใหความสําคัญกับความถูกตองทางภาษานอยลง 
ปญหาตอมาคือ ผูเรียนไมคิดวาโครงงานเปนภาระงานท่ีตองปฏิบัติจริง กลาวคือ ผูเรียนอาจเรียน
ภาษาอังกฤษเพียงเพื่อการสอบผานหรือการทํางานจึงไมเห็นความสําคัญของการปฏิบัติโครงงาน 
ดังนั้นผูสอนควรชี้แจงวัตถุประสงค ประโยชนของโครงงาน และการประเมินการปฏิบัติโครงงาน  
ปญหาอีกประการหน่ึงที่อาจเกิดขึ้นไดคือ ผูสอนไมสามารถใหผูเรียนปฏิบัติโครงงานนอกหองเรียน
ได ในกรณีนี้ผูสอนควรเตรียมโครงงานที่สามารถปฏิบัติไดภายในหองเรียน ตอจากนั้นก็ใหการบาน 
นอกจากนั้นแลวยังมีปญหาในเร่ืองของความรวดเร็วในการทํางานแตละกลุมไมเทากัน  ในกรณีนี้
ผูสอนควรใหกิจกรรมเพิ่มเติมสําหรับกลุมที่เสร็จกอน หรือผูเรียนในกลุมที่เสร็จกอนอาจใหความ
ชวยเหลือกลุมที่เสร็จชากวา 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการทําโครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการ
เรียนการสอนนั้นเกิดขึ้นไดทั้งกับตัวผูสอนเองและผูเรียน ผูสอนจึงควรมีความพรอมที่จะรับมือกับ
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยพยายามหาวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดหรือมีความเหมาะสม
มากที่สุดกับปญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
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4.11 การวัดและประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ 
 ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษนั้น การวัดและประเมินผล
โครงงานเปนส่ิงที่สําคัญประเภทหนึ่ง เพราะเปนส่ิงที่สามารถชี้วัดไดวาโครงงานท่ีทําน้ันประสบ
ผลสําเร็จหรือไม ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการวัดและประเมินผลโครงงานไว
อยางหลากหลาย อาทิ Ribe and Vidal (1993: 82-90) กลาววา การวัดผลประเมินผลผูเรียนเปน
สิ่งจําเปนเพราะนอกจากจะสามารถตอบสนองนโยบายของระบบการศึกษาแลวยังเปนเคร่ืองมือ
ของกระบวนการเรียนรูภาษาท่ีชวยใหผูเรียนไดตรวจสอบการเรียนรูดวยตัวเอง นอกจากนั้นแลวยัง
เปนการชวยใหผูสอนไดเห็นถึงปญหา และเขาใจความรูสึกของผูเรียนในวิธีการทํางานท่ีแตกตาง
กัน ดังนั้นสิ่งที่ประเมินจึงไมควรเปนเพียงแตความถูกตองทางภาษาเพียงอยางเดียว แตตองรวมไป
ถึงประเด็นสําคัญตางๆ ในโครงงาน เชน เน้ือหาภาษา การนําเสนอ ความพยายาม จุดประสงค 
ทัศนคติ การพัฒนาทางสติปญญา เปนตน ซึ่งในการวัดประเมินผลสามารถทําไดดังนี้ คือ ระหวาง
การดําเนินงานหรือกระบวนการ (Formative assessment) ไดแก การใชแบบสอบถาม เพื่อแสดง
ขอมูลยอนกลับในข้ันตอนตางๆ ของโครงงาน โดยคําถามน้ันควรเก่ียวของกับประเด็นตางๆ ที่
เก่ียวกับผลงาน กระบวนการ เน้ือหา วิธีการเรียนและการนําเสนอ ตอมาคือ การเขียนบันทึก
ประจําวัน เพื่อเปนการตรวจสอบความรูของผูเรียนเอง เชน เขียนการวางแผนการทํางาน ความคิด 
อุปสรรคตางๆ ในการทําโครงงาน ตอมาคือ การเขียนจดหมาย จัดเปนการแสดงความเปนสวนตัว
มากขึ้น และการสัมภาษณ จัดเปนวิธีที่มีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน และยังชวยใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธทางวาจาซึ่งอาจเปนการพูดคุยกันในกลุมก็ได  นอกเหนือจากการวัดประเมินผลใน
ระหวางการดําเนินงานหรือกระบวนการแลว อีกวิธีหน่ึงที่สามารถนํามาใชวัดและประเมินผล
โครงงานไดก็คือ การวัดประเมินผลทายสุดหรือประเมินผลสําเร็จ (Summative assessment) ซึ่ง
โดยมากแลวจะใชเปนในลักษณะของแบบสอบถาม เพื่อสอบถามวาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ัง
ไวหรือไม หรือการสํารวจสิ่งที่ทําได เพื่อสอบถามส่ิงที่เรียนรูไปและส่ิงที่ตองการจะเรียนเพื่อ
เช่ือมโยงไปยังโครงงานตอไป และสุดทายคือ การใชแบบทดสอบ (Formal test) โดยท่ีเน้ือหาควร
สอดคลองกับภาระงานในโครงงานและรูปแบบท่ีผูเรียนคุนเคย 

 สวน สุชาติ วงศสุวรรณ (2542: 24-25) ไดกลาววา แนวทางการประเมินการปฏิบัติ
โครงงานของผูเรียนควรเปนการประเมินตามสภาพจริง คือ ประเมินการแสดงออกถึงผลการเรียนรู 
ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณภาพ จริยธรรมและคานิยม รวมท้ังประเมินกระบวนการเรียนรู 
กระบวนการทํางาน ตลอดจนผลงานตางๆ และควรทําการประเมินอยางตอเน่ืองต้ังแตเร่ิมตนจน
เสร็จสิ้นโครงงาน ซึ่งในการประเมินน้ีสามารถประเมินจากผลงาน การทดสอบ แบบบันทึกตางๆ 
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ในการสังเกต ความรูสึก การสัมภาษณ แฟมสะสมงาน และหลักฐานอ่ืนๆ ซึ่งสามารถประเมินโดย
ตัวผูเรียนเองหรือจากเพ่ือน ครู ผูปกครองและผูเก่ียวของอื่นๆ 

 นอกจากนี้ Genesee and Upshur (1996: 75-138) ยังไดกลาวถึงวิธีตางๆ ในการ
ประเมินผลที่ไมใชการทดสอบ เชน การสังเกตในหองเรียน (Classroom observation) วิธีนี้เปนวิธี
พื้นฐานของวิธีประเมินแบบอ่ืนๆ เปนวิธีศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและทักษะท่ีสามารถสังเกตได 
เชน การสังเกตเหตุการณ กิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียน ผูสอนสามารถบันทึกและ
ประเมินการใชทักษะภาษาของผูเรียนโดยการสังเกต การสาธิตหรือการอธิบายเก่ียวกับโครงงาน
ของผูเรียน ซึ่งในการบันทึกน้ันสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การบันทึกแบบบรรยายเหตุการณ
เรื่องราว (Anecdotal record) วิธีนี้สามารถบันทึกเหตุการณที่อาจคาดไมถึงได  
 การตรวจสอบตามรายการและมาตราสวนประมาณคา (Checklist and Rating 

scale) วิธีนี้มีความเฉพาะเจาะจงกวา มีจุดประสงคที่ชัดเจนกวา มีเกณฑในการสังเกตและ
ประเมินการแสดงออกของผูเรียนหรือกิจกรรมการสอนท่ีชัดเจนกวาทําใหไมเสียเวลาและยังสะดวก
ในการบันทึก  
 แฟมงานและการประชุม (Portfolio and Conference) แฟมงานเปนวิธีประเมินที่
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนา ความพยายามและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เพราะแฟม
งานเปนการบันทึกพัฒนาการทางภาษาที่มีความตอเน่ือง ฝกใหผูเรียนไดใชทักษะทางภาษาท่ี
หลากหลาย เชนการประชุมที่เก่ียวกับความกาวหนา ปญหา อุปสรรคตางๆ ในการเรียน และผล
ของงาน นอกจากน้ียังเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลและต้ังจุดมุงหมาย 
สงเสริมการรวมมือและการมีสวนรวมระหวางผูเรียนกับเพื่อนรวมหองและผูปกครอง ฝกใหผูเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นตอตนเอง แสดงความรับผิดชอบตอการเรียนของตนดวย  
 การเขียนบทความ (Journal) จะเปนบทความของผูเรียนหรือของผูสอนเองก็ไดที่
สามารถแสดงมุมมองเก่ียวกับการเรียนการสอนที่อาจไมแสดงใหเห็นในวิธีอ่ืนๆ วิธีนี้จะชวยให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูและมีความรับผิดชอบในการเรียน นอกจากน้ันยังชวยใหผูสอนได
เขาใจในแงมุมที่ลึกซึ้งเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีทําใหเขาใจผูเรียนมากขึ้น อันจะเปนแนวทางใน
การชวยพัฒนาทักษะและพัฒนาความสามารถทางการเขียนของผูเรียนดวย  
 การสัมภาษณและการใชแบบสอบถาม (Interview and Questionnaire) วิธีการน้ี
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับขอมูลทางภาษาท่ีมีผลตอการเรียนการสอนและขอมูลเก่ียวกับ
สภาพสังคม วัฒนธรรม ภูมิหลัง ระดับความรูเดิมและระดับความรูปจจุบัน รวมทั้งความตองการ
ทางภาษาและจุดมุงหมายในการเรียนรู การใชแบบสอบถามและการสัมภาษณนั้นสามารถใช
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หลังจากการเรียนการสอน เพื่อที่จะใหไดขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอน เชน ความ
ประทับใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนหรือรายวิชา รวมทั้งเน้ือหาวิชา สื่อการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน นอกจากน้ีการสัมภาษณและการใชแบบสอบถามยังเปนขอมูลเก่ียวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพของการสอนดวย  
 ดังนั้นจึงสรุปไดวาในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษนั้น การวัด
และประเมินผลโครงงานมีความสําคัญและเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงสําหรับผูสอนและผูเรียน เพราะ
เปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และเปนการประเมินคุณภาพของ
ผูเรียนและผูสอน ซึ่งในการวัดและประเมินผลโครงงานนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ ผูสอนควร
พิจารณาเลือกรูปแบบของการประเมินตามความเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการประเมิน เพื่อใหผลที่ได
มีความถูกตองและเที่ยงตรงมากท่ีสุด 

 

4.12 การสรางประมวลการสอนบทเรียน 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษเปนการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเ รียนเปนสําคัญ ดังนั้นแนวคิดของการสรางประมวลการสอนบทเรียนท่ีเนนท่ีผู เรียนเปน
ศูนยกลางจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ
และองคประกอบตางๆ ของการสรางประมวลการสอนบทเรียนดังที่ Nunan (1989: 4-7) ไดกลาว
วา การจัดประมวลการสอนน้ัน สิ่งที่ผูสอนตองคํานึงถึงเปนส่ิงแรก ก็คือ ขอมูลเก่ียวกับผูเรียนใน
การนํามาวิเคราะหความตองการและความสนใจ เพื่อที่จะนํามากําหนดวัตถุประสงค และเน้ือหาท่ี
ผูเรียนควรจะเรียน ตอมาคือ การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการคัดเลือกกิจกรรม รวมทั้งส่ือเอกสาร
การสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค ตอมาคือ การประเมินผลการเรียนการสอนท่ี
สามารถประเมินไดทั้งที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนและการทดสอบอยางเปน
ทางการ  
 นอกจากน้ันแลว Nunan (1989: 4-7) ยังไดกลาวถึงองคประกอบของการสราง
ประมวลการสอนบทเรียนวาควรเร่ิมจากอันแรกคือ การวางแผนงานเร่ิมตน ไดแก การเก็บรวบรวม
ขอมูลและการจัดกลุมผูเรียน ตอจากนั้นคือ การเลือกและจัดอันดับของเนื้อหา ตอมาคือ การ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งไดแก การเลือกกิจกรรมและส่ือที่ใชในการเรียนการสอน  และสุดทายคือ 
การวัดผลและประเมินผล โดยองคประกอบท้ังสี่ขอนี้กอใหเกิดกระบวนการสรางหลักสูตร 4 

ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน คือ ตองศึกษาความตองการในการเรียนของ
ผูเรียน ซึ่งแบงออกเปนสองประเภท ไดแก ขอมูลที่ปรากฏ เชน ระดับความสามารถ อายุ พื้นฐาน
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การศึกษาประสบการณเดิม และขอมูลทางความคิดความรูสึก เชน ความตองการที่เก่ียวกับการ
เรียนการสอน ระยะเวลาและเน้ือหา วิธีสอนและวิธีเรียนรูของผูเรียน เปนตน  ขั้นที่ 2 การคัดเลือก
เน้ือหาและวัตถุประสงคของการเรียน คือ พิจารณาจากขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนในข้ันแรก  ซึ่งท่ีมี
ความหลากหลาย อาจจะตองปรับปรุงเน้ือหาใหเหมาะกับผูเรียน ขั้นที่ 3 การจัดการเรียนการสอน  

คือ การเลือกกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน โดยใหมี
ความสอดคลองกับเนื้อหา วัตถุประสงคทางการเรียน รวมทั้งควรมีการพูดคุยตกลงกันระหวาง
ผูสอนและผูเรียน และสุดทายคือขั้นที่ 4 การวัดผลและการประเมินผล คือ การวัดและประเมินผล
แบบไมเปนทางการ คือ สามารถสอดแทรกระหวางการเรียนการสอนได และการวัดประเมินผล
อยางเปนทางการ เชน การสอบระหวางภาคหรือสอบปลายภาค 

 นอกจากน้ี Estaire and Zan’on (1994: 4) ไดเสนอการสรางประมวลการสอน
บทเรียนในหลักสูตรที่มุงเนนการปฏิบัติงาน (Tasked-based Syllabus) วาตองคํานึงถึง 
วัตถุประสงค เน้ือหา วิธีการและการประเมินผล ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษมาก โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นท่ี 1 ผูสอนควรคัดเลือกหัวขอและส่ิงที่นาสนใจโดย
พิจารณาจากความสนใจ ประสบการณ และระดับความสามารถของผูเรียน ขั้นท่ี 2 ควรมีการ
กําหนดภาระงานหลักและภาระงานยอย ซึ่งจะตองปฏิบัติในขั้นตอนสุดทายของแตละบท โดย
พิจารณาภาระงานที่สามารถนําผูเรียนไปสูการใชภาษาในชีวิตประจําวันได ขั้นท่ี 3 ควรมีการต้ัง
วัตถุประสงคของแตละบท ขั้นที่ 4 ควรมีการเลือกเน้ือหาที่จําเปนหรือที่ตองการเพื่อการปฏิบัติ
ภาระงานสุดทาย ซึ่งอาจเปนเนื้อหาทางภาษาหรือเน้ือหาทางวิชาท่ีเรียน ขั้นที่ 5 ควรมีการวางแผน
ปฏิบัติงานโดยคัดเลือกภาระงานยอยที่นําไปสูภาระงานหลัก เพื่อนํามาสรางเอกสารการสอนให
เหมาะสม รวมทั้งควรจัดโครงสรางและลําดับของภาระงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดไว 
และสุดทายคือขั้นท่ี 6 ควรมีการสรางเครื่องมือและขั้นตอนในการประเมินผลทั้งในกระบวนการ
ปฏิบัติ และผลสําเร็จในการปฏิบัติ 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาการสรางประมวลการสอนบทเรียนเปนหนาท่ีสําคัญประการหน่ึง
สําหรับผูสอนท่ีตองใชความรู และความเขาใจเปนอยางมากในการท่ีจะการออกแบบและสราง
ประมวลการสอนบทเรียน สิ่งที่ผูสอนควรจะคํานึงถึง ก็คือ องคประกอบและรูปแบบตางๆ ของการ
สรางประมวลการสอนบทเรียน ไมวาจะเปนในเรื่องของ ขอมูลเกี่ยวกับผูเ รียน ความตองการของ
ผูเรียน วัตถุประสงค เน้ือหา วิธีการและการประเมินผล เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย
และเปนประโยชนตอผูเรียนมากท่ีสุด 
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5. การจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทองถ่ิน 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551: 

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

5.1 ความรูเก่ียวกับการจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในชีวิตประจําวัน  

เน่ืองจากภาษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การ
ประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก เพื่อใหผูเรียน
ใชภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารได รวมท้ังเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางข้ึน ดังท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1) ไดมีการกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศท่ีเปน
สาระการเรียนรูพื้นฐานเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถดังนี้ คือ ใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรูขอมูลตางๆ จากส่ือและแหลงการเรียนรูตางๆ ใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ ใหผูเรียนเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ของโรงเรียน 

ชุมชนและทองถิ่นประเทศชาติเปนภาษาตางประเทศ  รวมทั้งใหผู เ รียนมีทักษะการใช
ภาษาตางประเทศในการส่ือสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม 

อาหาร เคร่ืองด่ืม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซ้ือ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานท่ี 

ตลอดจนสามารถใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง  สถานการณจําลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 
 สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเร่ืองท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง
ความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ือง
ตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

 สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา  

และนําไปใช ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
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 มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

 สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืน และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

 มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน
และสังคม 

 มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การ
ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน ผูสอนควรจัดการ
เรียนรูที่คํานึงถึงรายละเอียดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลาง ตามกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนตอตัวผูเรียนในการเรียนรูภาษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

5.2 แนวเร่ืองการเรียนรูภาษาอังกฤษในภาษาตางประเทศ  
 การสอนภาษาตางประเทศผูสอนควรเลือกแนวเร่ืองตางๆ เพื่อนํามาใชวางแผนจัดทํา
เปนหนวยการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนภาษาตางประเทศในระดับสื่อสารควรไดเรียนดังที่ Council of 

Europe (2006: 51-52) ไดศึกษาวิจัยไววาผูเรียนภาษาตางประเทศในระดับสื่อสารควรเรียนแนว
เรื่อง (Themes) 14 เรื่องที่เปนพื้นฐาน โดยแตละแนวเร่ืองประกอบดวยแนวเร่ืองรอง (Sub-theme) 
ดังนี้ 
 การระบุตนเอง (Personal identification) ไดแก ชื่อ (Name) วันและสถานท่ีเกิด 
(Date and place of birth) อายุ (Age) เพศ (Sex) สถานะทางการสมรส (Marital status) เช้ือชาติ 
(Nationality) อาชีพ (Occupation) ครอบครัว (Family) ศาสนา (Religion) บุคลิกและอารมณ 
(Character and disposition) และ ลักษณะภายนอก (Physical appearance)  

 บานและส่ิงแวดลอม (House and home, environment) ไดแก ชนิดของที่อยูอาศัย 
(Types of accommodation) เคร่ืองเรือน (Furniture) ที่อยูอาศัย (Accommodation) ราคา 
(Cost) บริการ (Services) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) เขตแดน (Region) และพืช (Flora 

and fauna) 
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 ชีวิตประจําวัน (Daily life) ไดแก ที่บาน (At home) ที่ทํางาน (At work) รายได 
(Income) และสิ่งที่คาดหวัง (Prospect) 

 เวลาวาง และความบันเทิง (Free time and entertainment) ไดแก เวลาวาง 
(Leisure) กิจกรรมยามวาง และความสนใจ (Hobbies and interests) โรงหนัง โรงละคร 
(Cinema and theatre) งานดานความรูและศิลปะ (Intellectual and artistic pursuits) กีฬา 
(Sports) โทรทัศนและวิทยุ (Radio and TV) นิทรรศการ พิพิธภัณฑ (Exhibitions and museums) 

และสื่อสิ่งพิมพ (Press) 

 การเดินทาง (Travel) ไดแก การขนสงสาธารณะ (Public transport) การโดยสารโดย
ยานพาหนะสวนตัว (Private transport) การจราจร (Traffic) ที่อยูอาศัย (Accommodation) 

สัมภาระ (Luggage) วันหยุด (Holidays) การเขาออกประเทศ (Entering and leaving a 

country) และเอกสารการเดินทาง (Travel documents) 

 ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (Relations with other people) ไดแก ความสัมพันธ 
(Relationship) การเชิญชวน (Invitations) สมาชิกสโมสร (Club membership) โตตอบทาง
จดหมาย (Correspondence) การพบปะ (Meeting) รัฐบาลและการเมือง (Government and 

politics) อาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรม (Crime and justice) สงครามและความสงบสุข 
(War and peace) และเหตุการณตางๆในสังคม (Social affairs) 

 สุขภาพ และการดูแลรางกาย (Health and body care) ไดแก สวนตางๆของรางกาย 
(Parts of the body) ความสุขสบายสวนตัว (Personal comfort) ความเจ็บปวย และอุบัติเหตุ 
(Ailments and accidents) อนามัย (hygiene) การบริการทางการแพทย (Medical services) 
และการประกัน (Insurance) และโภชนาการ (Nutrition)  
 การศึกษา (Education) ไดแก โรงเรียน (Schooling) วิชา (Subjects) และคุณวุฒิ 
(Qualifications) 

 การจับจายใชสอย (Shopping) ไดแก ความสะดวกในการจับจายใชสอย (Shopping 

facilities) เส้ือผาและแฟชั่น (Clothes and fashion) สิ่งของในครัวเรือน (Household articles) 

การสูบ (Smoking) และราคา (Prices)   

 อาหารและเครื่องด่ืม (Food and drink) ไดแก ชนิดของอาหาร และเคร่ืองด่ืม (Types 

of food and drink) และการรับประทานนอกบาน และด่ืมนอกบาน (Eating and drinking out) 

 การบริการ (Service) ไดแก ไปรษณีย (Post) โทรศัพท (Telephone) โทรเลข 
(Telegraph) ธนาคาร (Bank) ตํารวจ (Police) การราชการแผนกทูต (Diplomatic services) อูรถ 
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(Garage) โรงพยาบาลและการผาตัด (Hospital and surgery) และสถานีบริการน้ํามัน (Petrol 

station) 

 สถานท่ี (Places) ไดแก บอกตําแหนง (Location) ระยะทาง (Distance) การเคล่ือนที่ 
(Motion) ทิศทาง (Direction ที่อยู (Address) และการจราจร (Traffic) 

 ภาษา (Languages) ไดแก ความสามารถทางภาษา (Ability) ความเขาใจทางภาษา 
(Understanding) การแสดงออกทาง คําพูด (Expression) และความถูกตองทางภาษา 

(Correctness) 

 สภาพอากาศ (Weather) ไดแก การพยากรณอากาศ (Weather forecast) และ 
ภูมิอากาศ และสภาพอากาศ (Climate and weather) 
 นอกจากน้ันแลวสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 227) ไดกําหนดคุณภาพผูเรียนเม่ือศึกษาจบชั้น
มั ธยมศึกษาปที่  6 ไว ใน ตัว ช้ีวัดและสาระการ เ รียน รู แกนกลางกลุมสาระการ เ รียน รู
ภาษาตางประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วา นักเรียนควร
มีทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารตามหัวเร่ืองดังนี้ คือ ตนเอง (Themselves) 
ครอบครัว (Families) โรงเรียน (Schools) สิ่งแวดลอม (Environment) อาหารและเครื่องด่ืม 
(Foods and beverages)  ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal relationships) เวลาวาง
และนันทนาการ (Free time and recreation) สุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare) การ
ซื้อ-ขาย (Selling and buying) สภาพภูมิอากาศ (Climate) การศึกษาและอาชีพ (Education and 

occupations) การเดินทางทองเที่ยว (Travel for tourism) การบริการ (Services) สถานท่ี 
(Places) ภาษา (Language) และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and technology)  

 ดังที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการท่ีนักเรียนจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดนั้น 
ผูเรียนควรไดเรียนตามแนวเรื่องหลักและแนวเร่ืองรองที่เปนพื้นฐานในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ตามสถานการณตางๆ ดังนั้นในการสรางส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรคํานึงการนําแนว
เรื่องดังที่กลาวมาน้ีมาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

5.3 ความสัมพันธของเร่ืองทองถ่ินกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 การนําเน้ือหาจากทองถิ่นมาใชประกอบการเรียนการสอนนับเปนการประยุกต
การศึกษาแนวใหมใหเขากับทองถ่ินท่ีสามารถสงเสริมใหผูเรียนเรียนไดอยางมีคุณภาพและ
กอใหเกิดเจตคติที่ตอการเรียนภาษาอังกฤษ จึงไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึง  ความสัมพันธของ
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เรื่องทองถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1-46) ได
กําหนดใหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ การ
จัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยมีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนและ
มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีและสามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ 
แสวงหาความรู ประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมท้ังมีความรักทองถิ่น รักชาติ โดย
มุงหวังใหสถานศึกษาประยุกตหลักสูตรใหมใหเขากับทองถ่ิน ตลอดจนมุงหวังใหผูเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาสามารถนําทักษะการอานและการเขียนท่ีไดเรียนไปใชใหเกิดประโยชน หาก
กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีการนําเอาส่ือการเรียนการสอนท่ีเนนเร่ืองเก่ียวกับ
ทองถิ่นมาใชที่ผูเรียนมีความคุนเคยอยูกอน ซึ่งเปนส่ือที่เก่ียวของกับชีวิตจริงก็ยอมเปนการสราง
แรงจูงใจที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษได นอกจากน้ีสื่อการเรียนรูสามารถหาไดจากแหลงการ
เรียนรูทุกประเภทที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชนและแหลงอ่ืนๆ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและสามารถเลือกวิธีการเรียนรูไดดวยตนเอง 
 สวน วิรัตน บัวขาว (2535: 65-66) ไดกลาววา การนําส่ิงที่ใกลตัวผูเรียนมาใช
ประกอบการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคมอัน
เปนบานเกิดของตน อีกท้ังยังเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถซึมซับไดเร็วกวา ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีความเก่ียวของกับเร่ืองทองถิ่นซึ่งเปนเร่ืองใกลตัวผูเรียนน้ัน 
จึงเปนแนวทางสําคัญท่ีผูสอนควรใหการสนับสนุน ซึ่งสอดคลองกับ บูรชัย ศิริมหาสาคร (2536: 

36) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเ รียนไดศึกษาเรียนรูจาก
ขอเท็จจริงท่ีอยูรอบๆ ตัวผูเรียน ผูเรียนจะไดมีโอกาสสัมผัสกับตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคจึงทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตไดอยางแทจริง อีกท้ัง
ยังทําใหผูเรียนเกิดความรักชุมชนหรือทองถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในบานเกิดของตนเอง ผูสอนจึง
ควรนําเรื่องของทองถิ่นมาใชเปนสื่อในการเรียนการสอน  
 ทั้งนี้อุทุมพร จามรมาน  (2545: 2545: 6-7) กลาววา การเรียนการสอนควรสงเสริมให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยใชสื่อและแหลงการเรียนรูในทองถ่ิน ชุมชนและแหลงการ
เรียนรูอ่ืนๆ ดังนั้นการนําเน้ือหาสาระจากเรื่องของทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอนไมวาจะเปน
เร่ืองเก่ียวกับสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจหรือ
จุดเดนของทองถิ่นนับวามีความสําคัญมากในการนํามาเปนสื่อเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 
ซึ่งผูสอนสามารถทําไดโดยสํารวจสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ศาสนา 
เศรษฐกิจหรือจุดเดนของทองถิ่น จากการอานเอกสารของหนวยงานการปกครอง หนวยงานที่
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เก่ียวกับการทองเท่ียว หนวยงานที่เก่ียวกับประวัติศาสตร หรืออาจจะเปนเอกสารในหองสมุดท่ี
เก่ียวกับทองถิ่น ตอจากน้ันนํามาวิเคราะหสรุปเนื้อหาของทองถ่ิน เชน สรุปเนื้อหา ตอจากนั้นนํา
เน้ือหาดังกลาวมาพิจารณาวามีความเก่ียวของกับสาระการเรียนรูใด และนําไปใชเปนเน้ือหาใน
การสอน ใชเปนแบบฝกหัด ใชเปนโครงงานใหผูเรียนศึกษาคนควา ใชเปนประเด็นปญหาใหผูเรียน
ไปคนควาหาแนวทางแกไขก็ได 
 ซึ่งสอดคลองกับ เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย (2547: 43) ที่กลาววา สื่อที่สรางจากการ
นําเร่ืองทองถิ่นมาใชประกอบการสอนนับเปนส่ือที่ดี และยังสอดคลองกับ Post and Rathet 

(1996: 12) และ Tavares and Cavalcanti (1996: 18-22) ที่กลาววา สิ่งสําคัญท่ีระบบการจัด
การศึกษาจะตองคํานึงถึง คือ การนําเร่ืองของทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอนน้ันจะทําใหเกิด
จากการเรียนรูอยางแทจริง เพราะเร่ืองราวที่ผูเรียนมีความเคยชิน เปนเรื่องใกลตัว ที่ผูเรียนจะพบ
เห็นไดตลอดเวลาน้ันนับเปนกระบวนการเรียนรูที่ดีที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดอยางรวดเร็วสวน 
ตลอดจนควรมีการสนับสนุนใหนําเน้ือหาทางวัฒนธรรมของทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 
เนื่องจากเปนสิ่งที่ชวยในการสรางแรงจูงใจใหการเรียนประสบผลสําเร็จ เปนการสงเสริมความกลา
แสดงออกในการสื่อสารภาษา นอกจากน้ันแลวควรมีการสอนเนื้อหาทางดานวัฒนธรรมควบคูไป
กับการสอนภาษาตางประเทศ เพื่อใหผูเรียนเขาใจสภาพสังคมของตนเองและผูอื่น  
 นอกจากนี้ Ness (1997: 49-50) และ Hardly (2001: 206-209) ที่กลาววา การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษควรจะนําส่ือที่เก่ียวของกับเร่ืองตางๆ ในทองถิ่นที่อยูในความสนใจของ
ผูเรียนและเขียนเปนภาษาอังกฤษมาใชในการเรียนการสอน เชน นําแผนพับประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียว แผนที่ของทองถ่ิน แผนที่ของทองถ่ิน ต๋ัวรถโดยสาร มาสรางเปนกิจกรรมประกอบการ
เรียนการสอนภาษาไดหลากหลาย เพราะส่ิงตางๆ เหลาน้ีเปนการสรางแรงจูงใจทําใหผูเรียนเกิด
ความสนใจไดเปนอยางดี ซึ่งเปนสิ่งที่หาไดไมยากและไมตองเสียคาใชจาย และเน่ืองจากเปนเร่ือง
ที่ผูเรียนคุนเคยยอมไดรับการตอบสนองจากผูเรียนไดเปนอยางดี แตทั้งนี้ไมตองมีการปรับภาษา
ใหงายขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดอานบทอานในภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันอยางแทจริง แตผูสอนจะตอง
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับทั้งผูเรียนและลักษณะของบทอาน 
 นอกจากน้ัน บุญเสริม ฤทธาภิรมย (2538: 9-11) ที่กลาววา สื่อที่ใชในการเรียนการ
สอนควรจะเปนของจริง อาจจะเปนสื่อประเภทรูปภาพเก่ียวกับสถานที่ตางๆ ในจังหวัด สื่อประเภท
ภาพและเสียง สวนส่ือประเภทหนังสือเสริมประสบการณซึ่งผูสอนอาจจะผลิตขึ้นเอง ซึ่งจัดเปนสิ่ง
ที่ทาทายความคิดสรางสรรคของผูสอนและสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูเรื่องทองถิ่นไดเปนอยางดี 
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 ดังน้ันจึงสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ผูสอนมีอิสระในการจัดการ
เรียนรูมากขึ้น แตสิ่งท่ีผูสอนตองคํานึงถึง ก็คือ รายละเอียดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลาง ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางตาม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยอิงสาระหลักและมาตรฐานการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
เน้ือหาตามจุดประสงคการเรียนรูที่กระทรวงศึกษาธิการไดต้ังไว ตลอดจนการใชสื่อการเรียนการ
สอนที่เนนเน้ือหาสาระจากทองถิ่นมาประกอบการเรียนการสอน เพราะเร่ืองราวของทองถิ่นท่ี
ผูเรียนมีความคุนเคย นอกจากจะชวยใหผูเรียนดูดซับกระบวนการเรียนรูไดอยางรวดเร็วแลว      
ยังชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดีมีความภาคภูมิใจ และรักทองถ่ินของตนเองดวย 

 

6. การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
 

6.1 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 
 สิ่งสําคัญประการหน่ึงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จไดนั้น 
คือ การเลือกใชสื่อการเรียนการสอน ซึ่งในการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนน้ีตองขึ้นอยูกับลักษณะ
ของส่ือท่ีที่มีความเหมาะสมและหลากหลาย สามารถสงเสริมใหการเรียนรูมีความนาสนใจและ
สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจไดอยางแทจริงดังนั้นจึงมีนักการศึกษาหลายทาน
ไดกลาวถึงลักษณะของสื่อการเรียนการสอนไวอยางหลากหลาย อาทิ Hutchison and Waters 

(1999: 107) กลาววา สื่อการเรียนการสอน คือ เคร่ืองมือที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ผานเน้ือหาทางภาษาท่ีมีความยุงยากซับซอน ซึ่งสอดคลองกับ จินตนา ใบกาซูยี (2536: 11) ที่
กลาววา สื่อจัดเปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาไดอยางเขาใจมากขึ้น ซึ่ง
จะทําใหการเรียนการสอนไปสูจุดมุงหมายได  
 สวน เสง่ียม โตรัตน (2534: 95-120) ไดกลาวถึงลักษณะของส่ือการเรียนการสอนวา 
สื่อที่เหมาะสมน้ันจะตองตั้งอยูบนแนวทางการเรียนรูภาษาเพื่อการส่ือสาร ตองสามารถสงเสริมให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการรวมทํากิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสมและมีเปาหมายตรงตาม
ความตองการของผูเรียน และภาษาท่ีใชควรเปนตัวอยางภาษาอังกฤษท่ีใชจริงในชีวิตประจําวัน 
ทั้งนี้ Smith (1994: 4-5) ไดกลาววา กาสรางส่ือการอาน-เขียนจําเปนตองนําขอความที่มีคุณคา
เพื่อใชเปนส่ือการอาน โดยคํานึงถึงผูอาน จุดมุงหมาย และบริบทในการเขียน เพื่อทําใหเกิด
กระบวนการอาน-เขียน ซึ่งมีพื้นฐานจากการเรียนรูจริงๆ และความสนใจตอกิจกรรมที่เต็มไปดวย
ความหมาย  
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 นอกจากนี้ Hutchinson and Waters (1989: 108-109) ไดเสนอกําหนดองคประกอบ
ของสื่อการเรียนการสอนดังนี้ คือ ขอมูลทางภาษา (Input)  คือ ขอมูลที่เขาใจได ทั้งในเรื่องของ
เน้ือหา รูปแบบภาษาและภาระงาน เชน หนังสือ บทสนทนา เทปบันทึกภาพ แผนภูมิและขอมูล
ทางการสื่อสารตางๆ เปนตน ซึ่งขอมูลเหลาน้ีตองเปนตัวกระตุนใหเกิดกิจกรรม เปนเน้ือหาทาง
ภาษาที่ใหม เปนการใชภาษาไดถูกตอง เปนหัวขอท่ีอํานวยใหเกิดการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร และ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชทักษะความรูทางภาษาที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาในการเรียนรูจากขอมูล
ตางๆ ผูสอนสามารถคัดเลือกขอมูลที่เขาใจไดจากความตองการของผูเรียน ตอมาคือ เน้ือหา 
(Content focus)  คือ ภาษาท่ีใชในการส่ือขอความและความรูสึกเก่ียวกับบางส่ิงบางอยางน้ันตอง
อาศัยท้ังเน้ือหาท่ีเปนตัวภาษา (Linguistic content) และเน้ือหาท่ีไมใชตัวภาษา (Non-linguistic 

content) เพื่อท่ีจะนํามาสรางภาษาในการส่ือความหมายได ตอมาคือ รูปแบบภาษา (Language 

focus) คือ การท่ีผูเรียนสามารถใชภาษาในการปฏิบัติภาระงาน และกิจกรรมไดจะตองมีความรูใน
รูปแบบภาษาอยางเพียงพอ ดังน้ันบทเรียนท่ีดีควรจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกวิเคราะหและ
สังเคราะหภาษา ซึ่งในการเรียนการสอนน้ันผูเรียนตองมีโอกาสศึกษาแตละสวนของภาษาและมอง
ภาษาในภาพรวม เพื่อนํามาปฏิบัติจริงได และสุดทายคือ ภาระงาน  (Task)  คือ การใชภาษา ซึ่ง
เปนวัตถุประสงคสุดทายของการเรียนภาษากลาวคือ ภาระงานน้ันควรเปนภาระงานเพื่อการ
สื่อสาร ที่สัมพันธกับการเนนเนื้อหาและการเนนภาษา ท้ังนี้ตองมุงใหผูเรียนผลิตภาษาเปาหมาย 

 นอกจากนั้น Howard ( 2004:  52-53) ยังไดกลาวถึงองคประกอบของส่ือที่ใชในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพดังนี้ คือ ผูเรียน (Learners) เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด
ที่ควรพิจารณาถึง โดยผูสอนควรคํานึงถึงความสนใจ และความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ผูสอนควรทําการวิเคราะหความสนใจของผูเรียน (Need 

analysis)  ตอมาคือ หลักสูตร (The curriculum) เปนองคประกอบท่ีมีสวนสําคัญในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการสรางส่ือ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมาย และจุดประสงคของการเรียนการสอน 
ตอจากนั้นคือ ทรัพยากร และส่ิงอํานวยความสะดวก (The resources and facilities) ผูสอนควร
คํานึงถึงทรัพยากร และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อกําหนดขอจํากัดของสื่อที่จะนําไปใช เชน 
ควรสรางส่ือที่ตองเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตหรือไม และสุดทายคือ ความสามารถของผูสรางส่ือ 
(The competence) หมายถึงประสบการณ ความสรางสรรค ทักษะและความรูในการพัฒนาสื่อ 
สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลอยางมากตอการสรางสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
 ดังนั้นจึงสรุปไดวาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมีความจําเปนอยางย่ิงที่ผูสอนตอง
คํานึงถึงองคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาสื่อ จะใชนํามาประกอบการเรียนการสอนนั้นถือเปน
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องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนรู ไมวาจะเปนตัวของผูเรียน ความสนใจและความตองการ
ของผูเรียน หลักสูตร ตลอดจนความสามารถของผูเรียน ซึ่งสื่อที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนนี้
จะตองต้ังอยูบนแนวทางการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร ตองสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการรวมทํากิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสมและมีเปาหมายตรงตามความตองการ
ของผูเรียน  

 
6.2 แนวทางในการพัฒนาส่ือภาษาอังกฤษ 
 ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ันส่ิงที่ผูสอนตองคํานึงถึง
นอกเหนือจากกระบวนการในการวางแผนการเรียนการสอนท่ีดีและการจัดทําแผนการเรียนการ
สอน ก็คือ ผูสอนตองรูเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมี
นักการศึกษาไดเสนอแนวทางในการพัฒนาส่ือภาษาอังกฤษไวอยางหลากหลาย อาทิ Hutchison 

and Water (1999: 76) กลาววา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสามารถทําไดโดยคัดเลือกจาก
สื่อที่มีอยูแลวนํามาปรับปรุงแกไข หรือจะสรางใหมดวยตนเองก็ได ทั้งนี้ Howard (2004: 53-56) 
ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวา สื่อการเรียนการสอนควร
ปรับใหเขากับความรู ประสบการณของผูเรียนเปนสําคัญ และส่ือตองมีความสอดคลองกับ
หลักสูตร และจุดประสงคการเรียนการสอน นอกจากนี้ควรปรับใหเหมาะสมกับหัวเร่ือง หรือแนว
เร่ืองที่เปนประโยชนตอการใชภาษาของนักเรียน สื่อควรกระตุนใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธในการใช
ภาษา เชน สงเสริมการสื่อสาร ตองสามารถสนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ และกลวิธีตางๆใน
การเรียนภาษาอังกฤษ โดยตองมุงเนนทั้งรูปแบบ และหนาท่ีทางภาษา  นอกจากนี้สื่อตองความมี
ความนาสนใจ และนาดึงดูดใหใชงาน โดยหมายรวมถึง รูปลักษณะภายนอก และใชงานที่งาย ไม
สลับซับซอน นอกจากหลักในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผูสอนควรรูและ 
ผูสอนหรือผูพัฒนาสื่อควรรูการวางแผนในการสรางส่ือการเรียนการสอนซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีจะ
ชวยใหสื่อการเรียนการสอนช้ินนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไว 
 นอกจากนี้ เสง่ียม โตรัตน (2538 : 51-55) ไดกลาววา ในการออกแบบเอกสารการ
สอนหรือแบบทดสอบเพื่อการส่ือสารนั้น สิ่งที่ผูสอนควรคํานึงถึงก็คือ ผูเรียนเปนใคร ใชภาษาใน
การส่ือสารดานใดและอยางไร มีขอบขายของเน้ือหาในการออกแบบเอกสารการสอน หรือ
แบบทดสอบอะไรบาง ซึ่งแนวทางในการวางแผนการสรางส่ือการเรียนการสอนตองเริ่มจาก มีการ
เลือกเรื่อง มีการเก็บรวบรวมขอมูล มีการตัดสินใจวาผูเรียนตองทําอะไรเพื่อใหสอดคลองกับขอมูล 
มีการสรางแนวการสอนหรือกิจกรรม มีการวิเคราะหขอมูลวาจะสอนองคประกอบทางภาษาใด มี
การสรางกิจกรรมที่เปนองคประกอบทางภาษาน้ันๆ มีการสรางกิจกรรมที่เปนทักษะหรือกลยุทธใน
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การเรียนการสอน และมีการนําภาษาท่ีไดศึกษาในหองเรียนไปใชในชีวิตจริง ซึ่งในการพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผูสอนหรือผูพัฒนาควรคํานึงถึงแนวทางตางๆในการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือใหไดสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ       
 สําหรับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานและการเขียน
นั้น ผูสอนจําเปนตองมีการวางแผนในการเรียนการสอนกอน โดยแผนการสอนนี้จะตองคํานึงถึง
ผูเรียนเปนหลักและเลือกใชกลยุทธตางๆ ที่จําเปนดังที่ Burns (1999: 9) ไดกลาววา ในการสอน
ทักษะการอานใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูสอนตองทราบและตองม่ันใจวาถึงแมบทอานตางๆ จะมี
การนํามาใชไดหลายจุดมุงหมาย แตจะมีเพียงบางบทอานเทาน้ันที่มีความเหมาะสมกับการเรียน
เร่ืองบางเร่ือง เชน การพิจารณาเหตุผล การเปรียบเทียบ การพิจารณาฉาก การคาดเดาทํานาย
เร่ือง การอางอิง และการตีความ ทั้งนี้ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2543: 116) ไดกลาววา โครงสราง
ของบทอานที่มีลักษณะตางกัน ลวนแตมีความนาสนใจในตัวเอง สามารถนํามาใชเปนสื่อการอาน-

เขียนได เนื่องจากทักษะทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด โดยผูสอนควรสอนใหผูเรียนเขาใจ
โครงสรางบทอานเพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหทําความเขาใจเร่ืองที่อานได จากนั้นก็สามารถ
เขียนสรุปออกมา โดยใชภาษาไดอยางถูกตอง  
 นอกจากน้ี สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 85-117) ไดกลาววา ในการเลือกบทอาน
มาใหกับผูเรียนอานน้ัน แตละเร่ืองตองใชกลวิธีการอานตางกัน บางเรื่องตองอานอยางเร็วไมดู
รายละเอียด บางเร่ืองตองอานอยางระมัดระวัง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการอาน นอกจากน้ี
ยังตองเปนเร่ืองที่อยูในความสนใจที่มีระดับความยากงายตรงกับระดับความรู และภูมิหลังของ
ผู เ รียน โดยใหผู เ รียนมีสวนรวมในการเลือกเน้ือหาที่ในใจ และเปนประโยชนที่จะไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้นทักษะการอานมักฝกควบคู
ไปกับทักษะการเขียนเสมอ โดยจะเปนการฝกทักษะการเขียนเพื่อนําไปใชในชีวิตจริงตาม
สถานการณตางๆ เชน การเขียนบันทึก การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมาย การเขียนประวัติ
สวนตัว การเลาหรือการบรรยายการเดินทาง เปนตน  
 ดังนั้นอาจสรุปไดวา ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผูสอนสามารถทําไดโดย
คัดเลือกสื่อท่ีมีอยูแลวนํามาปรับปรุงแกไขหรือสรางใหมไดดวยตนเอง โดยมีแนวทางในการวาง
แผนการสรางสื่อการเรียนการสอนอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนท่ีตองคํานึงถึงผูเรียนเปนหลัก มี
การเลือกใชกลยุทธตางๆ ที่จําเปนและมีความเหมาะสม โดยเฉพาะในเร่ืองของการพัฒนาสื่อการ
อาน-เขียนโดยใชเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นเปนส่ือการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชทักษะทาง
ภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูไดอยางแทจริง 
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6.3 ลักษณะของภาระงานท่ีใชในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
 สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีผูสอนตองคํานึงถึง ก็คือ 
ภาระงานที่จะใชในการเรียนการสอน เพราะภาระงานเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใน
เร่ืองของภาษาอยางแทจริง เน่ืองจากภาระงานเปนกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายจึงทําใหมีการ
สื่อสารทางภาษาไดมากขึ้น ดังน้ันจึงมีนักการศึกษาไดเสนอลักษณะของภาระงานท่ีใชในการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนไวอยางหลากหลาย อาทิ Shavelon and Stern 1981, quoted in 

Nunan (1995: 10-47)  ไดกลาววา ในการสรางภาระงานน้ันควรจะประกอบไปดวย เน้ือหาวิชาท่ี
สอน สื่อที่ผูเรียนจะไดดูและการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมที่ผูสอนและผูเรียนกระทํารวมกัน รวมถึง
วัตถุประสงคที่ผูสอนกําหนดไวสําหรับแตละภาระงาน นอกจากนี้ Nunan (1995: 10) ไดกลาววา 
การใหความสําคัญกับความสามารถ ความตองการและความสนใจของผูเรียน ตลอดจนการ
ทํางานรวมกันของผูเรียน ภาระงานในหองเรียนสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในภาษา 
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่งานทุกช้ินจะตองมีความสมบูรณ ผูเรียนจึงจะสามารถใชภาษาส่ือสารได
ตามเปาหมาย ซึ่งภาระงานดังกลาวแบงเปน 2 ประเภท คือ ภาระงานที่นําไปใชไดจริง (Real 

world task) คือ ภาระงานท่ีชวยใหผูเรียนไดทราบแนวทางในการนําความรูไปใชจริงนอกหองเรียน 
และอีกประเภทหน่ึงคือ ภาระงานท่ีใชในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Pedagogical 

task) คือ ภาระงานท่ีชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาในชั้นเรียน  
 สวน เริงชัย จงพิพัฒนสุข (2542: 12-14)  กลาววา กิจกรรมที่นํามาใชในการเรียนการ
สอนที่ไดจากการศึกษาบนพื้นฐานที่มาจากชีวิตจริงจะเรียกวา งานภารกิจ (Performance task) 
คือ งานท่ีทําตามหนาท่ีหรือตามสภาพบังคับของเหตุการณรอบๆตัว เชน การซักถาม ซึ่งผูเรียน
สามารถทําไดโดยการซักถามกันในกลุม หรือในชั้นเรียนเกี่ยวกับเร่ืองหรือกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติ 
กิจกรรมตอมาคือ การอภิปราย คือ การอภิปรายหัวขอหรือการต้ังคําถามปากเปลากันในกลุมหรือ
ในช้ันเรียนหรือจะใหทุกคนเขียนสรุปผลการอภิปรายก็ได กิจกรรมตอมาคือ การแสดงความคิดเห็น 
คือ การต้ังขอสังเกตแลวสรุปตามความคิดเห็นของแตละคนซ่ึงทําไดทั้งโดยการพูดและการเขียน 
กิจกรรมสุดทายคือ การคนหา คือ การเปดโอกาสใหผู เ รียนไดคนควาหาขอเท็จจริงโดยใช
กระบวนการในการรวบรวม สังเกต ปฏิบัติ ทดลอง ตรวจสอบและฝกฝน 

 ภาระงานที่ใชในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทักษะการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษนั้น มีนักการศึกษาไดเสนอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทักษะการอานและการ
เขียนภาษาอังกฤษไวอยางหลากหลาย อาทิ Byrne (1991: 22) กลาววา การสอนอาน-เขียนในชั้น
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เรียนนิยมใชหลักการเพื่อการส่ือสารท่ีเนนการจัดกิจกรรมดวยการจัดภาระงานใหแกผูเรียน คือ 
กําหนดใหผูเรียนมีโอกาสไดอานบทอานซ่ึงมีรูปแบบที่มีประโยชนตอการเขียน ในสื่อการอาน
จะตองมีกิจกรรมที่สัมพันธกันและสามารถเช่ือมโยงไปสูกิจกรรมการเขียนอยางเปนธรรมชาติและ
ตอเน่ือง ผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกันขณะทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเขียน โดยเปนกิจกรรม
กลุมที่สนุกสนานเพื่อใหผูเรียนสนุกกับการเขียน ผูเรียนมีโอกาสทํางานเปนคูหรือกลุม และได
รวมกันสรางภาระงานเขียน ซึ่งกอใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอการเขียนได ซึ่งสอดคลองกับ Burn 

(1999: 10) ที่กลาวถึงการจัดกิจกรรมในการสอนอาน-เขียนสําหรับผูเรียนระดับกลางวา ผูสอนควร
ใหผูเรียนอานบทอานอยางมีจุดมุงหมาย จากนั้นใหอภิปรายเนื้อหาและยุทธวิธีที่ใชในการอานให
เขาใจ โดยผูสอนอาจใหตัวอยางกลยุทธในการอานจากท่ีเรียนไปแลว และใหผูเรียนไดฝกการใช 
กลยุทธนั้นๆ ในการอานเรื่องตอไป นอกจากน้ันแลวอาจฝกใหผูเรียนพูดคุยเกี่ยวกับคําศัพท ฝกการ
คาดเดาศัพทจากบริบท  ใหผู เ รียนเขียนคําตอบในมุมมองของตัวละครอีกตัวหน่ึง  เขียน
ประสบการณของตนใหสอดคลองกับเรื่อง มีการนําประโยคที่ซับซอนออกมาเปนตัวอยางเพื่อฝก
เขียนประโยคทํานองเดียวกัน อาจฝกใหผูเรียนอานคนเดียวหรืออานเปนกลุมแลวอธิบายเน้ือหา 
หรือนําเสนอหนาชั้น 

 สวน Nunan (1995: 35-37) ไดกลาวถึงการสรางภาระงานทักษะการอาน-เขียน โดย
แยกออกเปนแนวทางการอานท่ีประสบความสําเร็จ และแนวทางการเขียนท่ีประสบผลสําเร็จ คือ 
แนวทางการอานที่ประสบความสําเร็จ ควรประกอบดวยการใชทักษะในการแยกความสัมพันธของ
เร่ือง สัญลักษณ การใชความรูทางไวยากรณเพื่อหาความหมาย การใชเทคนิคการอานแบบตางๆ 
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการอานท่ีตางกัน การเชื่อมโยงเนื้อหาบทอานไปยังความรูเดิมที่
เก่ียวของ การระบุหนาท่ีหรือขอบขายของบทอาน สวนแนวทางการเขียนท่ีประสบผลสําเร็จ คือ 
จะตองทราบกลไกของการสรางตัวอักษร การสะกดคํา การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การใชระบบ
ไวยากรณเพื่อส่ือความหมายตามท่ีกําหนด การจัดลําดับเรื่อง การทบทวนแกไข การเลือกสไตล
การเขียนใหเหมาะกับผูอาน 

 นอกจากนี้ Darras et al. (1996) ไดสรางส่ือการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อฝกทักษะการ
อาน-เขียน ที่ประกอบดวยภาระงานและกิจกรรม โดยมีลําดับที่เร่ิมจากกิจกรรมกอนการอานดวย
คําถามนําเพื่อเช่ือมโยงความรูเดิมของผูเรียนเขากับเนื้อหาท่ีจะเรียน การอานบทอาน การทํา
กิจกรรมเพื่อตรวจสอบการอานโดยใหเลือกตอบวาถูกหรือผิด หรือใหตอบคําถาม กิจกรรมเก่ียวกับ
คําศัพทจากบทอานโดยการเติมคําในชองวางหรือมีตัวเลือกมาให กิจกรรมการอภิปรายเก่ียวกับ
บทอาน จากน้ันเปนการฝกทักษะการเขียนโดยเร่ิมจากการเนนใหเห็นโครงสรางทางภาษาท่ีจะ
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นําไปใชเขียน กิจกรรมขั้นกอนลงมือเขียน ขั้นลงมือเขียน ขั้นการทบทวน และขั้นการตรวจสอบงาน
เขียน 

 นอกจากนั้น Strange (1996: 4-5) ไดสรางส่ือเพื่อฝกฝนทักษะการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษโดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมฝกทักษะการอาน ไดแก การแยกประเภทบทอานจาก
ภาพ การอานแบบเฉพาะเจาะจง การอานแบบคราวๆ ไปอยางรวดเร็ว การคาดเดาความหมาย
ของคําศัพทจากคําสําคัญหรือคําในบริบท การระบุความหมายของคําสรรพนาม การถายโอน
ขอมูลลงแผนภูมิ เปนตน สวนกิจกรรมฝกทักษะการเขียน ไดแก การเขียนปายประกาศในโรงเรียน 
การเขียนคําพูดของตัวการตูน การวาดและใสรายละเอียดในแผนผัง การเขียนท่ีอยู การสราง
โปสเตอรโฆษณา การฝกใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การตรวจสอบขอผิดพลาดทางภาษาและ
เคร่ืองหมายวรรคตอน การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนบรรยายอาหาร การเขียนจดหมาย
เชิญ การเขียนลําดับขั้นตอนคําแนะนํา และการเขียนบันทึกขอความสั้นๆ เปนตน 

 ดังนั้นกลาวสรุปไดวา ลักษณะของภาระงานที่ใชในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ควรประกอบดวยวัตถุประสงค ขอมูลทางภาษา สื่อการเรียนรู กิจกรรม  โดยผูสอนตองต้ัง
จุดประสงคของแตละภาระงานใหสอดคลองกับเน้ือหา นอกจากน้ันแลวลักษณะของภาระงานใน
การพัฒนาส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจะเปนภาระงานที่เก่ียวของกับการฝกฝนการอานและ
การเขียนตามหลักการเพ่ือการส่ือสาร โดยมีบทอานท่ีมีรูปแบบที่เปนประโยชนเพื่อใชฝกฝนทักษะ
การอานรูปแบบตางๆ และสามารถเช่ือมโยงไปสูการฝกฝนทักษะการเขียนท่ีนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได เพื่อใหผูเรียนสามารถอานและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

6.4 การประเมินสื่อการเรียนการสอน  
 หลังจากที่ไดมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไปแลว สิ่งที่ตามมาที่ผูสอนตอง
คํานึงถึงคือ การประเมินสื่อการเรียนการสอนท่ีเปนระบบ เพื่อใหเกิดเปนกระบวนการในการคิดหา
วิธีการสรางส่ือที่ดีดังที่ Nunan (1995: 131-132) ไดกลาววา หลักในการประเมินสื่อการเรียนการ
สอนน้ัน ผูสอนควรจะพิจารณาจากสิ่งตอไปนี้คือ ขอมูลทางภาษาน้ันตองมาจากเอกสารจริง สวน
กิจกรรมที่ทําน้ันควรเปนกิจกรรมที่เนนการแกปญหา ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสื่อความหมายตอกันได  
ตอมาคือ ภาระงานตองมีความสัมพันธกับการสื่อสารในชีวิตจริงโดยใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกวา
ตองการเรียนอะไร เรียนอยางไรและเรียนเม่ือใด นอกจากน้ีควรใหผูเรียนฝกใชภาษาในช้ันเรียน
จากภาระงานท่ีเกี่ยวกับชีวิตจริง และผูสอนควรสรางสถานการณใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาทั้งใน
และนอกชั้นเรียน โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรางบทเรียนท่ีมีบทบาทที่หลากหลาย ตอจากน้ัน
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คือ ผูสอนควรใหผูเรียนเรียนรูภาษาทั้งระบบ ไมควรเรียนแยกเปนสวนยอย ตลอดจนสงเสริมให
ผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรูและวิธีการของตนเอง รวมท้ังใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะ
สัมพันธทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียน โดยเร่ิมฝกการใชภาษาแบบควบคุมเพื่อสงเสริม
ทักษะยอย และควรมีการสงเสริมผูเรียนใหใชภาษาอยางสรางสรรค    
 ดังนั้นจึงสรุปไดวา สื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอน
เปนอยางมาก จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ผูสอนจะตองทราบและคํานึงถึงลักษณะของสื่อที่
เหมาะสมในการนํามาใช มแีนวทางในการสรางส่ือ และมีการประเมินสื่อการเรียนการสอน เพราะ
สื่อที่ดีเปนส่ิงที่ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เปนเสมือนภาพสะทอนเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น  
 

7. การใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษา 

 

7.1 ความหมายและประเภทของเอกสารจริง 
 การจัดการเรียนการสอนปจจุบันที่เนนผูเรียนใหเรียนรูจากแหลงการเรียนรูจริงและได
มีโอกาสปฏิบัติจริง ซึ่งผูสอนมีหนาที่ในการจัดการเรียนรู วิธีการหน่ึงที่ชวยในการจัดการเรียนรูจาก
แหลงการเรียนรูจริงไดก็คือ การเลือกใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเปนเอกสารจริง เน่ืองจากเอกสาร
จริงนั้นมีเน้ือหาท่ีผูเรียนสามารถพบเจอและใชจริงไดในชีวิตประจําวัน อีกท้ังยังมีความนาสนใจ
และมีเน้ือหาท่ีใกลตัวผูเรียนดวย ทั้งนี้ไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายและกลาวถึงเอกสารจริง
ไวอยางหลากหลาย อาทิ William (1993: 25) กลาววา เอกสารจริง หมายถึง ตําราหรือเอกสารที่
ไมไดผลิตเพื่อวัตถุประสงคในการสอนภาษา เปนเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อเปนส่ือผานขาวสารขอมูล
แตไมไดเปนแบบอยางในดานการใชภาษา ไดแก สื่อโฆษณาในชุมชนตางๆ ปายสัญลักษณ 
หนังสือแนะนํา คูมือเดินทาง แบบฟอรม หนังสือพิมพ บทความในนิตยสาร บทกวี เร่ืองสั้น         
นวนิยาย บันทึกขอความ ไปรษณียบัตร จดหมาย รวมไปถึงหนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร เปนตน 

 Aebersold and Field (1997:48) กลาววา เอกสารจริง หมายถึง เอกสารใดๆ ที่ได
จากแหลงตางๆ ที่พบในชีวิตประจําวันและมิไดผลิตขึ้นมาเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาโดยตรง 
แตเปนเอกสารท่ีสรางมาเพื่อสื่อความหมาย โดยใชภาษาตามสถานการณที่เปนจริงและไมไดมีการ
ปรับเน้ือหาหรือแกไขไดๆ กอนการนําไปใชในการเรียนการสอน เชน ตาราง แบบฟอรม ใบปลิว 
แผนพับ ประกาศ โฆษณา ฉลากยา เปนตน 
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 Devitt et al. (1994: 45) ไดกลาววา เอกสารจริง คือ เอกสารท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อใชใน
การส่ือสารและสนองตอความตองการในการใชภาษาในสังคม ไดแก นิยาย นิทาน หนังสือพิมพ 
หนังสือการตูน ตําราตางๆ เปนตน นอกจากประโยชนของการนําเอกสารจริงมาใชวาเน้ือหาภายใน
เอกสารมีความนาสนใจกวาเนื้อหาท่ีมีอยูในตําราเรียน ทําใหผูเรียนไดเห็นรูปแบบภาษาท่ีแทจริงท่ี
ไมเนนโครงสรางทางภาษามากนัก ดังนั้นการเรียนรูภาษาของผูเรียนจึงมีลักษณะท่ีเปนไปตาม
ธรรมชาติ 

 นอกจากนั้นแลว Wong et al. (1995: 318) ไดกลาววา เอกสารจริงเปนเอกสารท่ีใช
เพื่อการสื่อสารอยางแทจริง ไมใชเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อใช ในการเรียนการสอน ไดแก สิ่งพิมพ 
เอกสารท่ีใชในการอาชีพ เปนตน ดังนั้นจะเห็นวาเอกสารจริงเปนสื่อที่นํามาใชประกอบการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และเปนสื่อที่ชวยเสริมใหผู เรียนไดมี
ประสบการณในการใชภาษารูปแบบที่เจาของภาษาใชในชีวิตประจําวัน 

 ดังนั้นอาจกลาวสรุปไดวาเอกสารจริง คือ เอกสารท่ีผลิตขึ้นเพื่อการส่ือสาร ไมใช
เอกสารท่ีผลิตข้ึนเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาโดยตรง แตเปนเอกสารที่สรางมาเพื่อสื่อผาน
ขอมูลขาวสารและความหมายโดยใชภาษาตามสถานการณที่เปนจริง เชน หนังสือพิมพ หนังสือ
การตูน ตําราตางๆ แผนพับ ใบปลิว นิยาย นิทาน ประกาศ โฆษณา เปนตน แตการนําเอกสารจริง
มาใชประกอบการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารจะชวยสงเสริมให
ผูเรียนไดมีประสบการณในการใชภาษารูปแบบที่เจาของภาษาใชในชีวิตประจําวันได 
 
7.2 ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง 
 เอกสารจริงมีความสําคัญและมีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนภาษา เน่ืองจาก
เปนเน้ือหาที่สามารถพบไดในชีวิตประจําวัน นับเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหผูสอนนํามา
ประยุกตใชเปนส่ือในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงไดมีนักการศึกษากลาวถึง
ความสําคัญแลประโยชนของเอกสารจริงไวอยางหลากหลาย อาทิ Haines (1995: 60-63) ที่ได
กลาวสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับประโยชนของเอกสารจริงวา เอกสารจริงมีความหลากหลายของ
ขอความ เปนการชวยสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสเลือกศึกษาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะทาง อีกท้ัง
เน้ือหาทางภาษาในเอกสารจริงเปนลักษณะของการใชภาษาที่มีจุดมุงหมาย เพื่อใชในการ
ติดตอสื่อสารมากกวาเนนเก่ียวกับหลักภาษา ซึ่งชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถทางการ
สื่อสาร และสามารถใชภาษาตางประเทศท่ีหลากหลายสถานการณในชีวิตจริงไดตอไปในอนาคต  
นอกจากน้ีขอความในเอกสารจริงชวยกระตุนและสงเสริมความสนใจของผูเรียนไดดี เพราะมีความ
หลากหลายของขอความที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกตามความสนใจ และยังเปนประโยชนตอตัว
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ผูเรียนในการพัฒนากลยุทธการอาน นอกจากนั้นแลวเน้ือหาของเอกสารจริงมีความยากงายหลาย
ระดับ ซึ่งเปนประโยชนตอผูสอนและผูเรียนใหไดมีโอกาสเลือกภาษาที่สอดคลองกับระดับและ
ความสามารถของผูเรียน 
 William (1993: 25) กลาววา การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนเปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนมีประสบการณใชภาษาที่ใชจริงๆ และชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ
อาน เพราะเมื่ออยูในสถานการณนอกหองเรียนไปแลว ผูเรียนตองเผชิญกับภาษาที่ใชอยูจริง 
 Wong et al. (1995: 318) ไดกลาววา เอกสารจริงเปนแหลงขอมูลที่สําคัญในการ
นํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน และยังสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณดานการเรียน
และการใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่เปนจริงดวย อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนากลวิธีในการ
เรียนรูทั้งทางสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษและสาระการเรียนรูอ่ืนๆ อีกดวย 
 Day and Bamford (1998: 54) กลาววา เอกสารจริงนอกจากจะเปนบทอานท่ี
นาสนใจ สะดุดตา ชวนอานและเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียนแลว ยังสามารถทําใหผูเรียน
เกิดแรงจูงใจในการอาน นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนเขาใจภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา มี
ความคุนเคยและเตรียมพรอมในการอานเรื่องตางๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน 

 Richards (2001) กลาววา เอกสารจริงมีผลดีในการกระตุนความสนใจของผูเรียน 
เน่ืองจากมีความหลากหลายในเร่ืองของขอมูลและขาวสาร ทําใหสามารถเขาถึงภาษาไดอยาง
แทจริง อีกท้ังยังมีความเก่ียวของและสัมพันธกับความตองการของผูเรียน ตลอดจนมีสวน
สนับสนุนความคิดสรางสรรคเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน 

 ดังนั้นอาจสรุปไดวา การนําเอกสารจริงมาใชในการจัดการเรียนการสอนมีประโยชนตอ
การเรียนการสอนเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณในการใชภาษา
ที่ใชจริงในชีวิตประจําวันแลวยังมีสวนชวยสงเสริมและกระตุนความสนใจของผูเรียน อีกท้ังยังเปน
การสรางแรงจูงใจในการอานใหมีมากขึ้น เน่ืองจากผูเรียนจะสามารถถายโอนความรูที่ไดจาก
หองเรียนไปสูนอกหองเรียน  ซึ่งทําใหผูเรียนไดมีโอกาสไดฝกใชภาษาดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

7.3 การเลือกใชเอกสารจริงในการสอนภาษา 

 เอกสารจริงมีประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนสื่อที่หา
ไดงาย สะดวกและมีหลากหลายรูปแบบ แตการเลือกใชเอกสารจริงมาจัดทําเปนสื่อการเรียนการ
สอนน้ันผูสอนควรมีหลักเกณฑในการเลือกใชเอกสารจริงในการสอนภาษาดังที่ Wallace (1992: 
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71) ไดกลาววา เนื้อเรื่องของเอกสารจริงที่จะนํามาใชเปนสื่อการเรียนการสอนน้ันควรจะนําทางไป
ในเร่ืองของการสอนโครงสรางทางภาษาและคําศัพทได นอกจากน้ีเน้ือเร่ืองควรเปดโอกาสในการ
สนับสนุนและสงเสริมการอาน ซึ่งเปนเน้ือเรื่องที่ผูเ รียนคุนเคยมีความนาในใจและมีความ
หลากหลาย นอกจากน้ันแลวควรเปนเนื้อเรื่องจริงที่ไมเฉพาะเจาะจงเขียนเพื่อจุดมุงหมายในการ
สอนเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับ Stoller (1994: 2-3) ที่ไดกลาวถึงเกณฑในการเลือกเอกสาร
จริงในการเรียนการสอนวา ควรเลือกเน้ือหาท่ีนาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน โดยพิจารณาวา
หลังจากที่เรียนแลว ผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนไดหรือไม และผูเรียนควรมีความรูเดิม
เก่ียวกับเนื้อหาเร่ืองนั้นมากอน ถาไมมีความรูเดิมมากอนผูสอนจําเปนตองสอนคําศัพทเพิ่มเติม 
และควรพิจารณาดูวาผูเรียนจะใชกลวิธีอะไรในการเรียนรูและทําความเขาใจ ดังนั้นจึงควรเลือกให
เหมาะสมกับผูเรียนดวย  
 และยังสอดคลองกับ Graves; Juel and Graves (2004: 272-273) ที่กลาววา ในการ
เลือกใชเอกสารจริงมาเปนสื่อการเรียนการสอนนั้นตองพิจารณาต้ังแต ความตองการของผูเรียน 
ความสนใจของผูเรียน ประสบการณและความรูเดิมของผูเรียน และระดับความสามารถของผูเรียน  
 ดังน้ันอาจสรุปไดวาการเลือกเอกสารจริงมาใชเปนส่ือการเรียนการสอนน้ัน มี
หลักเกณฑในการเลือกท่ีผูสอนควรนํามาพิจารณาหลายดานทั้งในสวนของตัวผูเรียนเองและสวนท่ี
เปนเนื้อหาของเอกสารจริง โดยผูสอนตองดูความเหมาะสมกับระดับชั้น ความตองการ 
ความสามารถ ความสนใจ และประสบการณของผูเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เปนประโยชนและ
มีประสิทธิภาพ  
 

8. เร่ืองทองถ่ินของจังหวัดนครปฐม 

 

 นครปฐมเปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรมาเปนเวลายาวนาน จากอดีต
จนกระท่ังปจจุบันก็ยังมีเร่ืองราวตางๆ ที่นาสนใจควรคาแกการนํามาศึกษาดังที่  สมัย สุทธิธรรมา 
(2539: 15-19) กลาววา นครปฐมยังคงเสนหแหงเมืองประวัติศาสตรและประกอบกับความ
เหมาะสมทางดานภูมิศาสตรจึงทําใหจังหวัดนครปฐมเปนแหลงรวมมรดกทางประวัติศาสตร 
โบราณสถาน โบราณวัตถุและศาสนา  ซึ่งสอดคลองกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  (2551) ที่
กลาววา นครปฐมมีความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การทองเที่ยว ผลิตภัณฑ 
สินคา สถานท่ีทองเท่ียว เทศกาลงานประเพณีที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวอยูมาก ประชาชนสวน
ใหญก็ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทําสวน ทําไร สวนผลไม โดยเฉพาะการปลูกสมโอ    
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อันนําชื่อเสียงมาสูจังหวัดนครปฐมจนไดชื่อวาเปนเมืองสมโอหวาน อีกท้ังยังมีการเพาะปลูกพืชผัก 
ผลไม ไมดอกไมประดับหลายชนิดและการเล้ียงสัตว และมีสินคาท่ีมีชื่อเสียงและโดงดังมากชนิด
หนึ่งของจังหวัดก็คือ ขาวหลาม  
 จังหวัดนครปฐมต้ังอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีน มีลักษณะเปนพื้นท่ีราบลุมภาคกลาง 
แบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ คืออําเภอเมืองนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน 
อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน อําเภอกําแพงแสนและอําเภอดอนตูม  พื้นที่ทั่วไปของจังหวัด
นครปฐมเปนที่ราบลุม ไมมีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอเมืองและอําเภอ
กําแพงแสนเทานั้น สวนที่ราบลุมบริเวณลุมน้ําทาจีน (แมน้ํานครชัยศรี) ไดแก ทองที่อําเภอนครชัย
ศรี อําเภอสามพราน และอําเภอบางเลน ประกอบดวยประชาชนหลากหลายเช้ือชาติ ซึ่งสามารถ
จําแนกได 5 เช้ือชาติหลัก คือ เช้ือชาติเขมร เช้ือชาติลาวเวียงจันทร เช้ือชาติมอญ เช้ือชาติจีนและ
ยังมีไทยโซงหรือลาวโซงดวย (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2551)  
 อาชีพหลักของประชากรจังหวัดนครปฐมที่มีชื่อเสียงโดงดังก็คือ ผลผลิตที่ไดจากการ
ปลูกสมโอ การทํานา นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันจนไดรับฉายาวาเปนดินแดนแหงสมโอหวาน 
ขาวสารขาว แตในปจจุบันการคมนาคมสะดวกรวดเร็วข้ึน เศรษฐกิจขยายตัวจากเมืองหลวงออก
ไปสูเมืองตางๆ รอบปริมณฑล ทําใหพื้นที่บางอําเภอกลายเปนพื้นที่ทางอุตสาหกรรม เชน อําเภอ
สามพราน อําเภอนครชัยศรี อําเภอพุทธมณฑลและอําเภอเมือง มีโรงงานต้ังอยูเปนจํานวนมาก 
เชน โรงงานทําแผนพื้นสําเร็จรูป โรงงานทอผา โรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป โรงงานผลิตตุกตา
รวมถึงของเลน โรงงานประกอบรถยนต โรงงานพลาสติก โรงงานสุรา โรงงานผลิตเครื่องเคลือบดิน
เผา โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เปนจํานวนมาก จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
ประชากรเปล่ียนอาชีพจากการเกษตรมาเปนงานอุตสาหกรรม แตประชากรสวนใหญตามพื้นที่
ตางๆ ก็ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักอยู เชน การเพาะปลูกพืชผัก ผลไม  ไมดอกไมประดับ
หลายชนิด การทําสวน การเล้ียงสัตว เปนตน ดังนั้นสินคาท่ีนํารายไดมาสูจังหวัดนครปฐมน้ัน ก็
ยังคงเปนสินคาทางการเกษตรกรรมอยู เชน ขาว ออย ถั่ว สมโอ มะพราวนํ้าหอม สมเขียนหวาน 
องุน กลวยไม ไมดอกไมประดับ และพืชผักอื่นๆ อีกมากมาย สวนอาชีพการเล้ียงสัตวนั้นก็เชน การ
เล้ียงสุกร เปด ไก วัวนม วัวเน้ือ การเล้ียงปลาและกุงน้ําจืด สวนสินคาท่ีมีชื่อเสียงและโดงดังมาก
ชนิดหน่ึงของจังหวัดก็คือ ขาวหลาม เห็นไดวานครปฐมนั้นเปนเมืองที่มีชื่อเสียงมีความเจริญ และมี
เศรษฐกิจท่ีมั่งคั่งเมืองหนึ่ง (สมัย สุทธิธรรมา, 2539: 15-19) 
 นครปฐมเปนเมืองที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรมายาวนาน เช่ือกันวาเปน
เมืองท่ีมีความสําคัญของอาณาจักรทวารวดี ซึ่งเคยมีความเจริญรุงเรืองมากอนและเปนเมือง
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สําคัญท่ีพระพุทธศาสนาเผยแพรเขามาสูประเทศไทยเปนคร้ังแรก จึงไดมีโบราณสถานที่สําคัญ 
สถานท่ีทองเท่ียว เทศกาลและงานประเพณีมากมายดังที่ สมัย สุทธิธรรมา (2539 : 5-21) กลาววา 
นครปฐมจัดวาเปนเมืองท่ีมีโบราณสถานท่ีสําคัญ มีสถานท่ีทองเท่ียว เทศกาลและงานประเพณี
เชน พระประโทนเจดีย จุลประโทนเจดีย  วัดดอน  ยายหอม วัดพระเมรุ วัดพระงาม วัดธรรมศาลา 
เมืองเกากําแพงแสน สระน้ําจันทรหรือสระและพระราชวังสนามจันทร โบราณสถานท่ีสําคัญใน
สมัยรัชกาลที่  6  ซึ่งพระองคทานทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางข้ึนที่จังหวัดนครปฐม อัน
ประกอบดวยพระท่ีนั่งตางๆ ที่สวยงามหลายแหง  เชน  พระท่ีนั่งพิมานปฐม พระท่ีนั่งอภิรมยฤดี 
พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย พระตําหนักทับแกว พระตําหนักทับขวัญ พระตําหนัก
ชาลีมงคลอาสน พระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก เรือนทับเจริญ เรือนทับแกว และเทวาลัยพิฆเนศ 
ตลอดจนพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 6 และอนุสาวรียยาเหล นอกจากน้ันยังมีสถานท่ีทองเที่ยว
ที่นาสนใจและสําคัญหลายแหง เชน องคพระปฐมเจดีย สวนสามพราน ฟารมจระเขสามพราน 
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย พุทธมณฑล ตลาดเกาทานา ตลาดนํ้าดอนหวาย ตลาดนํ้าลําพญา วัดไรขิง 

เปนตน ตลอดจนมีเทศกาลและงานประเพณีประจําจังหวัดที่สําคัญท่ีมีการจัดขึ้นในทุกๆ ป เพราะ
ถือวาเปนงานเทศกาลและงานประเพณีที่สําคัญ ซึ่งไดแก งานเทศกาลอาหารและผลไม งาน
ประเพณีนมัสการองคพระปฐมเจดีย งานประเพณีสงกรานต และงานลอยกระทง เทศกาลงาน
นมัสการหลวงพอวัดไรขิง งานเทศกาลกินเจ เปนตน 

 สรุปไดวาจังหวัดนครปฐมมีความเปนมาทางประวัติศาสตรที่เกาแก จึงทําใหจังหวัด
นครปฐมเปนแหลงรวมมรดกทางประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การทองเท่ียว ผลิตภัณฑ สินคา ซึ่งลวนแลวแตมีคุณคา ควร
คาแกการนํามาศึกษา อีกท้ังนครปฐมนั้นเปนจังหวัดบานเกิดของผูวิจัย ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเห็น
คุณคาและความสําคัญของจังหวัดบานเกิด จึงมีความตองการท่ีจะนําเร่ืองเก่ียวกับทองถิ่นของ
จังหวัดนครปฐมมาสรางเปนหนวยการเรียนรูที่มีความหมายใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูของการจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ดังนั้นหากผูเรียนในจังหวัดนครปฐมมีโอกาสได
เรียนรูเรื่องราวท่ีใกลตัวจากทองถิ่นของตนเปนภาษาอังกฤษ สิ่งเหลานี้จะสามารถสรางแรงจูงใจใน
การเรียน และกอใหเกิดความเขาใจในบทเรียนมากข้ึน อีกท้ังยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึก และ
คานิยม ใหผูเรียนเห็นคุณคา เห็นความสําคัญของทองถ่ิน และสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพร
ใหแกนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมจังหวัดของตนได  
 จากความสําคัญดังกลาวจึงนับวาส่ิงตางๆ เหลาน้ีลวนมีคุณคาควรคาแกการนํามา
ศึกษา ซึ่งเม่ือนํามาศึกษาและเลือกเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับหัวเร่ืองแกนสาระของสภายุโรป แนวเร่ือง
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ที่ปรากฏในตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และหนังสือเรียน ก็พบวามีความสอดคลองกับ
เรื่องของทองถ่ินนครปฐมอยูมาก เหมาะสมอยางยิ่งที่จะนํามาสรางเปนสื่อการเรียนการสอนโดยใช
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับทองถ่ินของจังหวัดนครปฐม เชน ถาเปนหัวเร่ืองเกี่ยวกับ 

Personal Identification ในจังหวัดนครปฐมก็มีบุคคลสําคัญอยูมากมายหลายทาน  หัวเร่ือง
เก่ียวกับ Travel  จะสอดคลองกับแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด และถาเปนหัวเร่ืองเกี่ยวกับ 
Shopping ก็จะเห็นวามีตลาดนํ้าข้ึนชื่อมากมายในจังหวัด ตลอดจนหัวเร่ืองเกี่ยวกับ Food and 

Drink ก็จะสอดคลองกับเรื่องของอาหารท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด เชน ขาวหลาม ขาวหมูแดง โตะจีน 
เทศกาลอาหารและผลไม เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะนําเร่ืองเก่ียวกับจังหวัด
นครปฐมมาสรางเปนส่ือเสริมการเรียนรูที่มีความหมายใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
มาตรฐานการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาเก่ียวกับทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม ซึ่งแนวเร่ืองตางๆ นั้นจะมีการแบงตามแนวเร่ืองที่ไดกําหนดไวเพื่อใหผูเรียนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคตามคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรูดังที่กลาวมา 

 

9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวของ ผูศึกษาไดแบงหัวขอ
ของงานวิจัยออกเปน 3 ดาน ไดแก งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาความสามารถทางการอาน
และการเขียน งานวิจัยที่เก่ียวของกับโครงงานภาษาอังกฤษ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชเร่ือง
เก่ียวกับทองถิ่นมาประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 
9.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาความสามารถทางการอานและการเขียน 
 ความสามารถทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญอยางย่ิงที่ทําให
ผูเรียนประสบความสําเร็จในการใชภาษาอังกฤษ การสอนทักษะทางการอานและการเขียนจึงเปน
สิ่งสําคัญท่ีผูสอนสามารถนํามาใชในการพัฒนาความสามารถทางการอานและการเขียนของ
ผูเรียน ไดมีผูวิจัยที่ทําการศึกษาและพัฒนาทักษะทางการอานและการ ซึ่งมีดังตอไปนี้ 
 9.1.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ 
  ภายในประเทศพบวา ไดมีงานวิจัยท่ีตองการพัฒนาทักษะทางการอานและการ
เขียนซ่ึงโดยมากแลวจะเปนการพัฒนาแบบฝก พัฒนาส่ือ พัฒนากิจกรรมในรูปแบบ และกลยุทธ
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ในการสอนการอานและการเขียนรูปแบบตางๆ เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียน ซึ่งมีดังตอไปนี้ 
  สุดฤทัย สัจติประเสริฐ (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาสื่อการอานภาษา 
อังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเองสําหรับผูเรียนระดับตน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาส่ือการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเองสําหรับผูเรียนระดับตนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 โรงเรียนกรุงเทพ         
คริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ที่สมัครใจเขารวมวิจัยจํานวนช้ันละ 15 คน รวม 30 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ สื่อการอานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเองจํานวน 20 ชุด 
แบบทดสอบภายหลังการใชสื่อการอานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเองและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือการอานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวาส่ือการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเองสําหรับผูเรียนระดับตนมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ
มาตรฐาน โดยมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.4/86.5 และ นักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ
สื่อการอานเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเปนไปในทางบวกระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.68 
  อุษา มะหะหมัด (2547) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากนิทานพื้นบานไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกและ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดโพธิ์ อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2546 จํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็นดานเน้ือหาบทอาน
จากนิทานพื้นบานไทยและกิจกรรมการอาน แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 8 

แผน แบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากนิทานพื้นไทยจํานวน  8 บท แบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนและหลังเรียนและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากนิทานพื้นบานไทย 
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากนิทานพื้นบาน
ไทยมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี ความสามารถดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

0.01และนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับดีตอกิจกรรมการอานและแบบฝกเสริมทักษะการอาน
เพื่อความเขาใจจากนิทานพื้นบานไทย 
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  พัชราวดี อักษรพิมพ (2554) ไดไดทําการวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาสื่อเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรมจากเรื่องเลาพื้นบานภาคใต สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของส่ือเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรม เปรียบเทียบ
ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ ความตระหนักทางจริยธรรมของนักศึกษากอนและหลัง
การใชสื่อเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีเนนสาระทางจริยธรรม และศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตอส่ือเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีเนนสาระทางจริยธรรม กลุมตัวอยาง คือ 
นักศึกษาชั้นปที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ สายศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 25 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ สื่อเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรม แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานกอนและหลัง
เรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งผลการวิจัยพบวา  ประสิทธิภาพของสื่อเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรมมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี ความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังศึกษาส่ือเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษที่เนนสาระทาง
จริยธรรม สูงกวาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนศึกษาส่ือเสริมการ
อานภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรม กลุมตัวอยางมีความตระหนักทางจริยธรรมเพิ่มขึ้นและ
มีความคิดเห็นที่ดีตอสื่อเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรม 
  มนวิภา เสนียวงศ ณ อยุธยา (2545) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียน
นิทานเพื่อเพิ่มความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนนิทานและเปรียบเทียบความสามารถทางดานการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนนิทาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2545 จํานวน 50 คน เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองประกอบดวยแผนการสอนบทเรียน
นิทานและแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัยใหนักเรียนทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนบทเรียนนิทาน ใชเวลาในการทดลอง  6  สัปดาห 
สัปดาหละ 3 คาบเรียน ใชการวิเคราะหขอมูล t–test  แบบจับคู  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนนิทาน ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิภาพของบทเรียนนิทานมีคาเทากับ 93.10/82.24 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดีมาก และ
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชบทเรียนนิทานสูงกวากอนการใช
บทเรียนนิทานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
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  นคร กิจจรูญชัย (2549)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชกิจกรรมการเขียนแบบ
รวมมือเพื่อสงเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับ
กาวหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
กาวหนาท่ีไดรับการสอนโดยกิจกรรมการเขียนแบบรวมมือและเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของ
นักเรียนกอนและหลังการใชกิจกรรมการเขียนแบบรวมมือ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเชียงใหมมัธยม ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษอานเขียน (อ 025) ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 

36 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง คือ แผนการสอนเขียนท่ีเนนกิจกรรมการเขียนแบบรวมมือ 

แบบประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความตามหัวเร่ืองและแบบประเมินทักษะทางสังคม
กอนและหลังการใชกิจกรรมการเขียนแบบรวมมือ ซึ่งผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนท่ีไดรับการ
สอนโดยการใชกิจกรรมการเขียนแบบรวมมือมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษผานเกณฑ
ที่ต้ังไวในระดับปานกลางและนักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นหลังจากท่ีไดรับการสอนโดยการใช
กิจกรรมการเขียนแบบรวมมือ 
  ฉันทนา หงสวนัสรัญญา (2548) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาผลการใช
กิจกรรมการเขียนเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลการใชกิจกรรมการเขียนเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางคือ 
นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาท่ี 6 และจะเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ป
การศึกษา 2548 ที่เรียนภาค  ฤดูรอน โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา จํานวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัย คือแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนกอนและหลังการทดลอง แบบประเมิน
ความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง ผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการเขียนของ
นักเรียนหลังการทดลองโดยใชกิจกรรมการเขียนท่ีหลากหลาย เพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถดานการเขียนท่ีนักเรียนประเมินตนเองอยูในระดับดี 
โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.43และความสามารถดานการเขียนท่ีผูวิจัยประเมินนักเรียนอยูในระดับดีโดยมี
คาเฉลี่ยที่ 3.71  
  รุงวนา สุดจิตต (2545) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของส่ือ
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบานไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชสื่อ เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นหลังการใชสื่อของนักเรียนท่ีมีโครงสราง
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ความรูเดิมตางระดับกัน ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอความเหมาะสมของส่ือ และ
เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชสื่อ  กลุมตัวอยางคือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2544 จํานวน 38 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยส่ือการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นไทย จํานวน 8 บท แบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทาน
พื้นบานไทย แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนนิทานภาษาอังกฤษกอนและหลัง
การทดลอง แบบสอบถามความคิดเห็นตอความเหมาะสมของส่ือและแบบสอบถามเจตคติของ
นักเรียนตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง ผลการวิจัย พบวาประสิทธิภาพ
ของสื่อการอาน -เ ขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบานไทยมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
โดยใชสื่ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความ สามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
จากนิทานของนักเรียนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมตางระดับกันหลังเรียนเพิ่มขึ้นตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสื่ออยูในระดับดี
และเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสื่อสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ธิดา ทิพยสุข (2552)ไดทําการวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาผลการเรียนรูดานการ
อานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค CIRC โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการอานและการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค CIRC กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนหนองโพวิทยา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 24 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการ
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานดานการอานและการเขียนดวยการจัดการเรียนรูเทคนิค 
CIRC แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร แบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของ
นักเรียนสูงกวากอนเรียนดวยการจัดการเรียนรูเทคนิค CIRC พฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักเรียนมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมเห็นดวย
มากที่สุด 
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 9.1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางประเทศ 
  งานวิจัยในตางประเทศพบวาโดยมากแลวจะเปนงานวิจัยท่ีตองการศึกษา
แนวทางและปรับปรุงการพัฒนาสื่อการอานและการเขียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
การอานและการเขียนรูปแบบตางๆ เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนและวิเคราะห
ขอบกพรองในการเขียนของผูเรียน การสํารวจปจจัยท่ีทําใหนักเรียนตองการอาน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  Maaka and Ward (2000) ไดทําการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
สื่อการอานเนื้อเรื่อง สําหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในเมืองฮาวาย โดยกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยเปนนักศึกษาจํานวน 236 คนและครูผูสอนจํานวน 12 คน ผลการวิจัยพบวา การรับรูและ
ความเขาใจของครูผูสอนและผูเรียนไมมีความสอดคลองกัน อีกท้ังยังพบวาความสามารถทางการ
คิดวิเคราะหของผูเรียน แรงจูงใจในการอานและกลยุทธที่นํามาใชในการอานมีสวนสําคัญในการ
ชวยพัฒนาทักษะทางการอานของผูเรียน 
  Ivey and Broaddus (2002) ไดทําการวิจัยเร่ืองการสํารวจปจจัยท่ีทําให
นักเรียน   ตองการอานในชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสํารวจลักษณะของชั้นเรียนท่ีชวยสงเสริมใหนักเรียน
ตองการอาน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนเกรด 6 จํานวน 109 คน จาก 23 โรงเรียนในรัฐตางๆ ของ
สหรัฐ ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการอานท่ีนักเรียนชอบมากท่ีสุดคือการอานในใจคนเดียว ยาม
วาง และบทอานน้ันตองเปนเร่ืองที่นักเรียนสนใจ หนังสือที่นักเรียนชอบมากที่สุดคือนิตยสาร 
นอกจากน้ีนักเรียนตองการส่ือนอกหองเรียนมาชวยฝกฝนในการอาน และผูสอนนาจะใชสื่ออ่ืนๆ 
นอกหองเรียนที่สัมพันธกับหลักสูตรสงเสริมการอาน 
  Krieger (1988: 1394 – A)ไดศึกษาถึงผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทักษะเขียนแบบตาง ๆ  ที่มีตอความสามารถในงานเขียน  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาช้ันปที่  1 

แบงออกเปน 3  กลุม ไดแก กลุมที่เนนรูปแบบงานเขียน กลุมที่เนนกระบวนการเขียน และกลุมที่
เนนท้ังรูปแบบงานเขียนและกระบวนการเขียน  ผลการวิจัยพบวา การเรียนการสอนแบบที่เนนทั้ง
รูปแบบงานเขียน และกระบวนการเขียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด   โดยพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญหลังจากที่ใหนักเรียนทบทวนและตรวจแกงานเขียนในแบบทดสอบท้ังกอนและหลังเรียน 

นอกจากน้ันยังพบวาการทบทวนและตรวจแกงานเขียนมีอิทธิพลตอความสามารถในการเขียน 
  Yang (1995: 1072) ไดทําการวิเคราะหขอบกพรองในการเขียนของนักศึกษาท่ี
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ในวิทยาลัยลอสแองเจลลิสฮาเบอร  (Los Angeles Harbor 

College) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนงานเขียนของนักศึกษา  จากนั้นนํามาวิเคราะหหา
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ขอผิดพลาด ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ขอบกพรองในการเขียนท่ีนักศึกษามีปญหามากที่สุด
คือ  ขอบกพรองดานไวยากรณรองลงมาไดแกขอบกพรองดานการสะกดคํา เคร่ืองหมายวรรคตอน
และคําศัพทตามลําดับ สวนขอบกพรองเปนเสมือนขอมูลยอนกลับจากผู เ รียนและผูสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง การวิเคราะหขอบกพรองในการเขียนชวยใหผูสอนเขาใจปญหาของ
ผูเรียนดียิ่งขึ้น และชวยใหผูสอนประเมินผลจากการสอนของตน ตลอดจนออกแบบส่ือการเรียน
การสอนและวิธีการตางๆใหเหมาะกับชั้นเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 
  Gooden-Jones (1996: 1950-A) ไดทําการวิจัยเร่ืองพัฒนาการทางการเขียน
โดยการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับวิทยาลัย มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเขียนของนักเรียนวาวิธีการสอนแบบรวมมือกันชวยนักเรียนได
อยางไร โดยเนนวิธีการเรียนเก่ียวกับพัฒนาการโครงสรางงานเขียน การปฏิสัมพันธทางการอาน
เขียนและการเขียนแบบเนน กระบวนการทางความคิด การอานและการเขียนท่ีมาจากงานเขียน
แบบพรรณนาและแบบอธิบาย การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณและบทความที่นักเรียนเขียนใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสังเกต ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเปนกลวิธีที่มี
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาความสามารถทางการเขียนใหกับนักเรียนไดเพราะเม่ือนักเรียนได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้นนักเรียนจะไดเรียนรูเนื้อหาบทเรียนใหม คําศัพทใหม โครงสรางทาง
ภาษาเขียนใหมตลอดจนไดใชความคิดใหมในการเสนองานเขียนของตนเอง นอกจากนั้นแลว
ความสามารถทางการเขียนก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นดวย 
  Edwards (1997: 374A) ไดศึกษากลวิธีการสอนและหลักสูตรใหมเพื่อการสอน
การเขียน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในงานเขียนของนักเรียน โดยเนนการ
สอนและกิจกรรมที่ใชในการสอนเขียน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนเกรด 1 และ 2 จํานวน 175 คน 
ผลการวิจัยพบวา สื่อที่ใชในการสอนรูปแบบตางๆ สามารถสรางความหลากหลายใหกับการเขียน
ของนักเรียนโดยเฉพาะส่ือท่ีนาสนใจและสรางสรรคจะมีผลตอการพัฒนางานเขียนของนักเรียน 
ครูผูสอนเปนปจจัยสําคัญในการสรางงานเขียนใหมีความหลากหลายและเปนผูทําใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของงานเขียนโดยใชแนวการสอนท่ีจะชวยใหนักเรียนพัฒนาความคิดเพื่อสรางงาน
เขียนไดอยางมีคุณภาพ อีกท้ังในกระบวนการสอนเขียนมีลักษณะท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลางซ่ึง
เปนการปรับกระบวนการสอนเขียนใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน เพื่อชวยใหงานเขียนของ
นักเรียนมีความหลากหลายเพ่ิมขึ้นตลอดจนการใชวิธีการเขียนแบบรางฉบับแรก การแกไขทบทวน 
การปรับปรุง และนําไปเผยแพร  
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  Snowball (1997) ไดศึกษายุทธวิธีที่ใชในการสะกดคํา โดยศึกษาทีละขั้นตอน
จากการอานและการเขียนประโยค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา พบวา การสะกดคําทีความสําคัญ
ตอการอานและการเขียน ควรใหมีการสะกดคํารวมอยูในหลักสูตรดวย โดยข้ันตอนการเรียนสะกด
คําเร่ิมจากการเลือกคําศัพท การใชวิธีการสะกดคําท่ีจูงใจผูเรียนหลากหลายวิธี การแตกคําศัพท  
การนําคําศัพทมารวมกันเปนคําใหม และการใหเห็นและใชคําศัพทในรูปประโยคที่แตกตางกัน 
  Garcia (1997) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอาน เขียนและสะกดคํา
จากรูปแบบการสอนสะกดคํา  2 แบบ คือ การสอนสะกดคําแบบใหนักเรียนฝกเองกับการสอน
สะกดคําตามหนังสือโดยครู แตละกลุมจะสอนอานโดยใชโปรแกรมการสอนอานเหมือนกัน และ
สอนการเขียนทุกวันตามเวลาท่ีกําหนดไว การทดสอบใชสอบกอนและหลังการเรียน ผลการศึกษา
พบวา การสอนสะกดคําแบบใหนักเรียนฝกเองมีผลดีกวาการสอนสะกดคําแบบตามตํารา ในดาน
การอานคําศัพทและการวิเคราะหคําศัพท นักเรียนท้ังสองมีความแตกตางกันในเร่ืองจํานวน
คําศัพทที่ใชในระดับสูงกวาระดับประถมหนึ่ง ความยาวของประโยคและจํานวนหนวยคํา 
นอกจากน้ีนักเรียนสะกดคําโดยนักเรียนคิดเอง มีอานทบทวน การเขียนวิเคราะหคําท่ีใชตลอดจนมี
การชวยเหลือหรือซักถามเพื่อน เพื่อชวยในการสะกดบอยครั้งมากกวานักเรียนอีกกลุมหนึ่ง และ
นักเรียนท่ีเรยีนสะกดคําจากตําราใชพจนานุกรมบอยครั้งมากกวานนักเรียนอีกกลุม 
  Rass (2001) ไดทําการวิจัยเพื่อทดลองการบูรณาการทักษะการอานและทักษะ
การเขียนกับนักเรียนชาวอาหรับชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ในรัฐ
อิสราเอล เพื่อใหนักเรียนไดอานวรรณกรรมรวมสมัยท่ีหลากหลายของอเมริกันและชาติอ่ืนๆ ที่เปน
ภาษาอังกฤษจริงโดยเร่ิมจากภาษาท่ีงาย จากน้ันใหนักเรียนทําแบบฝกหัดและเขียนบันทึกจาก
การอาน แลวนําผลงานเขียนเก็บไวในแฟมสะสมงาน พบวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนางาน
เขียน เน่ืองจากสามารถเห็นพัฒนาการของตนเอง และมีการพัฒนาทักษะการอาน -เขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นมีขอเสนอแนะวาควรมีการฝกวิเคราะหขอผิดพลาดใหมากข้ึน และควร
สอนการเขียนความเรียงที่ถูกตองในชวยแรกของการเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนทีทักษะการอานและ
เขียนทีดี่ตอไป 
 จากการศึกษางานวิจัยท้ังในและตางประเทศเก่ียวกับการพัฒนาทักษะทางการอาน
และการเขียน พบวา การพัฒนาทักษะทางการอานและการเขียนโดยใชแบบฝก สื่อ กิจกรรมใน
รูปแบบตางๆ ตลอดจนใชกลยุทธหรือวิธีการในการสอนการอานและการเขียนรูปแบบตางๆ
สามารถพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไดเปนอยางดี  ซึ่งสามารถดูไดจากผลของการ
เปรียบเทียบความสามารถทางการอานและการเขียน การวิเคราะหขอบกพรองของผูเรียน การ
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สํารวจปจจัยท่ีทําใหนักเรียนตองการอาน เปนตน แสดงใหเห็นวาปจจัยตางๆ เหลาน้ีเปนสวน
สําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีจะสามารถชวยใหผูเรียนมีสัมฤทธิ์ผลในการอานและ
การเขียนท่ีดีขึ้นได 
 
9.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงงานภาษาอังกฤษ 
 การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมีประโยชนในการเรียนรูทุกๆ 
ดานแกนักเรียนซ่ึงไมเพียงแตเฉพาะการเรียนรูภาษาเพียงอยางเดียว โครงงานภาษาอังกฤษยังมี
ประโยชนในการเรียนรูทางสังคมและมีประโยชนทางจิตใจดวย  ซึ่งมีผูวิจัยศึกษาเก่ียวกับการใช
กิจกรรมโครงงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 9.2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ 

  จากการศึกษาคนควางานวิจัยในประเทศที่เ ก่ียวกับการพัฒนากิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษมาใชในการเรียนการสอน พบวางานนักวิจัยไดใหความสําคัญและเห็นถึง
ประโยชนในการนําโครงงานภาษาอังกฤษมาใชในการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นไดจากการท่ีมีการ
นําโครงงานภาษาอังกฤษไปใชประยุกตในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในแขนงตางๆ ไมวา
จะเปนใชเพื่อพัฒนาในงานวิชาชีพและใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาที่สองโดยมีการ
เชื่อมโยงกับส่ิงที่ผูเรียนคุนเคยกอนเพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับผูเรียนในการเรียนรูและศึกษา
แนวการเรียนการสอนแบบใหม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  สมพิศ พูลเจริญ (2547) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการใชโครงงาน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชโครงงาน กลุมตัวอยางคือ นักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 20 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการดําเนินกิจกรรมโครงงาน
แบบประเมินการทํางานรวมกัน แบบประเมินผลงานดานการเขียนและบันทึกการเรียนรู 
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูในระดับดีหลัง
เรียนดวยโครงงาน และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน 

  วลัยลักษณ ทองสะอาด (2549) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนากิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่  2ประเภทพาณิชยกรรม  โรงเ รียนเทคโนโลยีหมูบานครู 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงาน เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการเรียนการสอนโดยใช
กิจกรรมโครงงาน  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ  เพื่อเปรียบเทียบ
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ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยกิจกรรมโครงงาน และเพื่ อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงาน กลุมตัวอยางคือ 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2 สาขาการบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีหมูบานครู ที่
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 40  

คน เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ กิจกรรมโครงงานจํานวน 3 โครงงานซึ่งประกอบดวยแผนการ
สอนและบทเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองและ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงาน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมโครงงาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพมีประสิทธิภาพตํ่า 
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานสูงกวากอนการ
ทํากิจกรรมโครงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05  ซึ่งนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
กิจกรรมโครงงานอยูในระดับสูง 
  วันเพ็ญ เรืองรัตน (2549) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถ
ดานการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
พัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ กลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางจํานวน 1 หองเรียน 
เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 3 แผน แบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง แบบประเมินและเกณฑการ
ประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ แบบประเมินตนเองดานการเขียนภาษาอังกฤษ 

และแบบบันทึกการเรียนรูงานปฏิบั ติ ซึ่งผลการวิจัยพบวา  ความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  วลัย ชมภูรัตน (2547) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาการสงเสริมแรงจูงใจและความ 
สามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักกีฬาโรงเรียน โดยใชบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเน้ือหา
ดานกีฬา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ความสามารถใน
การฟง พูด และความสามารถในการอานเขียนภาษาอังกฤษของนักกีฬาโรงเรียนกอนและหลังการ
ใชบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาดานกีฬา โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 4042) ที่ใชเน้ือหาดานกีฬา จํานวน 4 แผน ซึ่งแผนการสอนท้ัง 4 แผนนี้
ยึดแนวการสอนแบบหัวขอเรื่อง (Theme Based or Topic Based Method) และกิจกรรมที่ใชใน
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การสอนเปนกิจกรรมที่หลากหลายและเนนผูเรียนเปนศูนยกลางไดแก  กิจกรรมการเรียนแบบตอ
ชิ้นสวน (Jigsaw) กิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน (Project- Based Learning) กิจกรรมการเรียน
แบบ KWL และกิจกรรมการเรียนแบบประสบการณ (Experiential Learning)  ผลการวิจัยพบวา 

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการฟง  พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกีฬา
โรงเรียน สูงข้ึนหลังการเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเน้ือหาดานกีฬา และความสามารถในการ
อานเขียนภาษาอังกฤษของนักกีฬาโรงเรียนผานเกณฑรอยละ 50 

  ขนิษฐา นาคนอย (2550) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู
ดวยโครงงานที่มีตอความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค
คือ เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนท่ีไดรับการ
เรียนรูดวยโครงงาน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกลา
แสดงออกในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนกอนและหลังการเรียนรูดวยโครงงาน 
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 35 คน เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองคือ 
แผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน แบบทดสอบในการวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
แบบประเมินงานปฏิบัติ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษดวยโครงงาน 
แบบสอบถามพฤติกรรมกลาแสดงออก และแบบบันทึกการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูดวยโครงงานอยูในระดับพอใช 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนรูดวยโครงงานสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังการเรียนรูดวยโครงงานสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
พฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนรูดวยโครงงานสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  นันทมนัส คําเอก (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูแบบเนนงาน
ปฏิบัติที่มีตอความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
สวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ       
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การจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1จํานวน 35 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลัง
การทดลอง แผนการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ แบบประเมินความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ แบบบันทึกการเรียนรู และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบเนนงานปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวา ระดับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติในระดับ 
มาก 

  ปญาดา ฤกษอนันต (2554) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับ การศึกษาผลการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปที่ 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ปทุมวัน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานที่มีตอทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน กลุมตัวอยางคือ นักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 49 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน แบบทดสอบความสามารถใน แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษดวยโครงงาน และแบบบันทึกการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรู
แบบโครงงานสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.2 การจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีผลตอความพึงพอใจของ
นักเรียนอยูในระดับสูง 
 9.2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางประเทศ 

  ในตางประเทศมีงานวิจัยท่ีใหความสนใจในการนํากิจกรรมโครงงานมาใชใน
การเรียนการสอนภาษา เชน การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ
การศึกษาการเรียนการสอนแบบโครงงานในหองเรียนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเปนโครงงานการเรียนรูดวย
ตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  Towell (1991) ไดทําการศึกษาการเรียนการสอนแบบโครงงานในหองเรียน
ภาษาฝร่ังเศส ซึ่งเปนโครงงานการเรียนรูดวยตนเอง มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิม 
แกไขปญหา มีความรับผิดชอบทํางานรวมกับผูอ่ืนและพัฒนาสมรรถวิสัยในการส่ือสารภาษา
ฝรั่งเศส โดยเปรียบเทียบการสอนแบบครูเปนผูสอนกับการสอนโดยโครงงาน กลุมตัวอยาง 
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาปที่ 1 จํานวน 67 คน และกลุมที่ 2 

เปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปที่ 2 จํานวน 71 คน โดยท่ีกลุมที่ 1 เรียนโดยครูเปนผูสอนและกลุม
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ที่ 2 เรียนจากโครงงานการเรียนรูดวยตนเอง เชน เรียนจากเทปบันทึกบทสนทนา คูมือ เก็บขอมูล
จากแหลงขอมูลและนําเสนอผลงาน ผลการวิจัยพบวา จากการวัดโดยแบบทดสอบ กลุมที่ 2 มี
คะแนนพูดปากเปลามากกวากลุมท่ี 1 ในขณะที่ทั้งสองกลุมมีคะแนนขอเขียนเทากัน ขอมูลจากบน
ทึกประจําวันพบวา กลุมที่ 2 มีความวิตกกังวลแตเห็นประโยชนของอุปกรณการเรียนรูดวยตนเอง
และผลจากแบบสอบถามพบวา กลุมที่ 1 มีความม่ันใจมากกวากลุมที่ 2 ดังนั้นถึงแมวาในการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานจะยังเปนเร่ืองที่ใหมสําหรับผูเรียนจึงอาจจะทําใหผูเรียนเกิด
ความวิตกกังวลและไมมั่นใจในการเรียนรูดวยตนเองแตอยางไรก็ตามจะเห็นวาความสามารถ
ทางการส่ือสารของผูเรียนจะมีเพิ่มข้ึน 

  Lightbown and Spada (1994: 563-579) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษในโครงการ ESL Intensive ซึ่งเปนโครงการของกลุมโรงเรียนภาษา
ฝรั่งเศส ในรัฐควิเบค ประเทศแคนาดา มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ เพื่อมุงหวังใหผูเรียนไดพัฒนา
ความเขาใจและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานภาษาอังกฤษที่เนนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่สื่อความหมายและทําโครงงานตามหัวขอที่
สนใจ มีหัวขอเปนเน้ือหาของโครงงานที่ไดมาจากความสนใจของกลุมอายุผูเรียน เชน เพื่อน 
อาหาร เพลง ชีวิตในโรงเรียน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นปที่ 4-6 ผูวิจัยไดทําการสังเกตการทํา
กิจกรรมในชั้นเรียนโดยใชแบบสังเกต COLT เพื่อใชประเมินพัฒนาการทางภาษาทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ กิจกรรมในหองเรียนจะเนนทักษะฟง-พูดมากกวาอาน-เขียน ผลการวิจัยพบวา 
จากแบบทดสอบวัดความเขาใจการฟงกอนและหลังเรียน ผูเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังเรียนดวย
กิจกรรมโครงงาน และจากการใช Picture card game โดยใหผูเรียนบรรยายภาพเพื่อวัดทักษะ
ทางดานการพูดหลังเรียน พบวานักเรียนพูดไดคลองขึ้นและมีความมั่นใจสูงและจากการสอบถาม
ความสนใจในภาษาอังกฤษ พบวานักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน นอกจากนั้นแลวยัง
พบวานักเรียนท่ีเคยเขารวมโครงการน้ีมีความสนใจท่ีจะใชภาษาอังกฤษในกา รสื่อสารนอก
หองเรียน เชน มีเพื่อนพูดภาษาอังกฤษ ทํางานพิเศษที่ตองใชภาษาอังกฤษ ดูรายการโทรทัศนหรือ
ภาพยนตรภาษาอังกฤษ สรุปไดวาจากการใชการจัดโครงการ ESL Intensive ที่มุงเนนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงานสามารถสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอยางเปนธรรมชาติ เพิ่มทักษะ
การติดตอสื่อสารใหผูเรียนมีความสนใจในภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและยังสงผลใหผูเรียนชอบ
ติดตอสื่อสารเปนภาษาอังกฤษอีกดวย 

  Thorp (1997) ไดทําการวิจัยการทําลองใชโครงงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา การใหนักศึกษาทําโครงงานชวยใหนักศึกษาพัฒนาในเรื่องของการ
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ตระหนักในความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง และการพัฒนาทางดานการศึกษาและการ
เรียนรูของนักศึกษา แตสิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ การพิจารณาเรื่องความตองการดานภาษาของ
นักศึกษา การคํานึงถึงหัวขอท่ีอยูในความสนใจและหาขอมูลงาย และไมควรฝนความรูสึกท่ีตอง
สัมภาษณเจาของภาษา แตโดยภาพรวมการทําโครงงานประสบความสําเร็จ และชวยลดบทบาท
ครูใหเปนผูชวยเหลือ แนะนําเพื่อนักศึกษาทีการตัดสินใจนของตนเอง และมีอิสระในการเรียนรู 
  Maggie Sokolik and Anthea Tillyer (1999) ไดทําการวิจัยเร่ือง การวัดและ
การประเมินผลโครงงานของนักเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบวา การทําโครงงานของนักเรียนโดยการวัด
และประเมินผลดวยแฟมสะสมงานทําใหนักเรียนเห็นคุณคาและมีความมั่นใจในตนเอง เกิดความ
สนใจกับสิ่งใหมๆ และเอาใจใสเปนพิเศษในการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองดวย 

  Eyring, Janet Louise (2002) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับทักษะในการโตตอบของ
นักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองท่ีไดรับการสอนแบบโครงงาน เพื่อตองการศึกษา
ทักษะในการโตตอบและเจตคติตอการสอนแบบโครงงาน โดยวัดจากการสังเกต การสัมภาษณ 
การทํารายงานและการทดสอบ ผลการวิจัยพบวา ทักษะทางภาษาโดยรวมไมมีความแตกตางกัน
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมควบคุมมีทักษะการเดาความหมายของคําศัพทจาก
บริบทสูงกวากลุมทดลอง ในขณะท่ีกลุมทดลองมีทักษะในการเขียนเพื่อสื่อความหมายสูงกวากลุม
ควบคุม 

  Krajcik (2003) ไดศึกษารูปแบบการใหความชวยเหลือของครูมัธยมศึกษา
ตอนตนในการดําเนินงานโครงงานของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา การสอนโครงงานไดมีการ
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในสภาพหองเรียนท่ีแตกตางกัน โดยนักเรียนจะเปนผูดําเนินการ
ศึกษาคนควาจากเร่ืองที่ตนเองสนใจ ซึ่งสวนใหญจะเก่ียวของกับบทเรียนและดําเนินการคนควา 
ปรึกษาและใชเทคโนโลยี เน่ืองจากการสอนโดยโครงงานมีการดําเนินการที่แตกตางจากการสอน
วิธีอื่นๆ ผูสอนจําเปนตองใหความชวยเหลือ และเอาใจใสอยางมากกับที่เรียนท่ีเรียนออน นักเรียน
ที่เกงจะสามารถชวยเหลือตัวเองได นักเรียนจะเปนผูดําเนินการศึกษาคนควาในเรื่องที่ตนเองสนใจ 
ใชชีวิตการศึกษา คนควา ปรึกษา ใชเทคโนโลยี มีการประสานงานเพื่อขอความรวมมือ ผูสอนตอง
ประสานงานเพื่อขอความรวมมือความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญทั้งดานเน้ือหา และเทคโนโลยี 
เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาโครงงานของนักเรียน สําหรับนักเรียนจะวางแผนโครงงานตาม
ความคิดและประสบการณ ซึ่งจะมีการรวมมือกันเองเม่ือประสบปญหา หรือเม่ือโครงงานมี
ความสัมพันธกับโครงงานของผูอ่ืน ลักษณะการสอนโครงงาน ความรวมมือ การใหความชวยเหลือ 
การดําเนินงานและผลที่ไดรับจากโครงงานทําใหทราบวา การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
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เปนการเรียนแบบรวมมือ ผลที่ไดจากโครงงานเปนการพัฒนาความคิดรวบยอด และสรางมนุษย
สัมพันธทางวิชาการของนักเรียนไดเปนอยางดี 

 จากการศึกษางานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศเก่ียวกับการพัฒนาหรือนํา
โครงงานภาษาอังกฤษมาใชในการเรียนการสอน พบวา การจัดการเรียนการสอนโดยกิจกรรม
โครงงานสามารถนําไปใชกับทุกระดับการศึกษา ซึ่งกิจกรรมโครงงานจะสงเสริมใหผูเรียนไดมีการ
พัฒนาทักษะหลายๆ ดาน นอกจากน้ันแลวกิจกรรมโครงงานยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการฝก
การใชภาษาอังกฤษมากย่ิงขึ้นและยังเปนแรงจูงใจในการเรียนท่ีดี เน่ืองจากกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ สงผลใหผู เรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
ตลอดจนใหผูเรียนมีความรูสึกท่ีดี และเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในการนําไปใชในชีวิต  
จริงได 
 

9.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนําเร่ืองทองถ่ินมาใชประกอบ 
      การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรมการเรียนการสอนที่นําเร่ืองเก่ียวกับทองถ่ินมาใชประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษนั้นเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนทั้งกับตัวผูเรียน ผูสอนตลอดจนสถาบันการศึกษาและ
ชุมชนได เพราะเร่ืองของทองถ่ินถือเปนเร่ืองใกลตัวท่ีทุกคนคุนเคยจึงเปนสิ่งที่ทุกคนยอมมีความรู
เดิมหรือประสบการณที่คุนเคยดีอยูแลว ซึ่งมีผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการนําเร่ืองทองถ่ินมาใชใน
การเรียนการสอนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 9.3.1งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ 

  จากการศึกษาคนควางานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวกับการใชเร่ืองเกี่ยวกับทองถิ่น
มาประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบวาไดมีการนําเอาเร่ืองของทองถิ่นมาใชในการ
พัฒนาแบบฝก พัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือพัฒนาทักษะทางดานตางๆ สิ่งเหลาน้ียอมมี
ประโยชนตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  เครือวัลย จตุพรพูลทรัพย (2547) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อเสริมการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษเร่ืองทองถิ่นนครปฐม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชสื่อ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
สื่อ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ สื่อเสริมการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษเร่ืองทองถิ่นนครปฐม แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน -เขียน
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ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอสื่อเสริม
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเร่ืองทองถิ่นนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของสื่อเสริมการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษเร่ืองทองถิ่นนครปฐม มีคา 78.67/77.13  ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดี 
ความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสื่อ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอสื่อเสริมการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษเร่ืองทองถิ่นนครปฐม 

  ปทมา มาริปุนภพ (2547) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่นในวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 ที่มีพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมตางกัน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการทางภาษาอังกฤษดานการพูดและการเขียน
ของนักเรียนที่มีวัฒนธรรมตางกัน และเพ่ือเปรียบเทียบความรูทางวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีวัฒนธรรม
ตางกัน กอนและหลังการจัดการเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นในวิชาภาษาอังกฤษ  เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น แบบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษดาน
การพูดและการเขียน และแบบทดสอบความรูทางวัฒนธรรมทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา หลังจาก
ไดรับการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชหนวยการเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น  ทําใหนักเรียนมี
คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษดานทักษะการพูด ครั้งที่ 1 อยูในระดับคุณภาพ พอใช ครั้ง
ที่ 2 ระดับคุณภาพ ดี ครั้งที่ 3 ระดับคุณภาพดีมาก และการเขียน ครั้งที่ 1 อยูในระดับคุณภาพ 

พอใช ครั้งที่ 2 ระดับคุณภาพ ดี ครั้งที่ 3 ระดับคุณภาพดีมาก และจากคร้ังที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 มี
คะแนนสูงขึ้นตามลําดับเปนที่นาพอใจ และนักเรียนมีคะแนนความรูทางวัฒนธรรมทองถิ่นในวิชา
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น 

  มยุรี ศรีชัย (2548) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษแบบ
ประสบการณโดยใชเนื้อหาวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อสงเสริมความสามารถดานการเขียนรายงานและ
ความรูวัฒนธรรมทองถ่ิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
บทเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณโดยใชเน้ือหาวัฒนธรรมทองถ่ิน เพื่อเพิ่มความสามารถ
ดานการเขียนรายงาน และเพื่อเปรียบเทียบความรูวัฒนธรรมทองถิ่น กอนและหลังการเรียน
บทเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณโดยใชเน้ือหาวัฒนธรรมทองถ่ิน เคร่ืองมือที่ใชในการ
ทดลองคือ บทเรียนท่ีประกอบดวยหลักสูตรแมแบบ บทเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณโดย
ใชเน้ือหาวัฒนธรรมทองถ่ินจํานวน 3 บทเรียน แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
ภาษาอังกฤษแบบประสบการณโดยใชเน้ือหาวัฒนธรรมทองถ่ิน  แบบประเมินความสามารถดาน
การเขียนรายงานของผูเรียน และแบบความรูวัฒนธรรมทองถิ่นของผูเรียนท่ีเปนแบบทดสอบแบบ
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ปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ซึ่งผลการวิจัยพบวา บทเรียนภาษาอังกฤษแบบ
ประสบการณโดยใชเน้ือหาวัฒนธรรมทองถิ่นจํานวน 3 บทเรียนมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก
ที่สุด และผลจากการประเมินความสามารถดานการเขียนรายงานของผูเรียนหลังจากการเรียน
บทเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณโดยใชเนื้อหาวัฒนธรรมทองถิ่นทั้ง 3 บทเรียน อยูในระดับ
ดี และผานเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไว และจากการประเมินเร่ืองความรูทางวัฒนธรรม ผลจากการ
ทดสอบพบวาคะแนนเฉล่ียความรูทางวัฒนธรรมหลังเรียนของผูเรียนสูงกวากอนเรียน 

  อัจฉราวรรณ ศิริรัตน (2549) ไดทําวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี  สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคการ
วิจัย คือ เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารโดยใชขอมูลทองถ่ินเมืองกาญจนบุรี พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกและ
ประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝก กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2549 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความตองการ แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม
ความคิดเห็น แบบฝกทักษะ  แบบทดสอบวัดทักษะการอานและการเขียนกอนและหลังการใชแบบ
ฝกและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝก ผลการวิจัย พบวา นักเรียนสนใจ
อานเรื่องเก่ียวกับสถานที่สําคัญ สามารถใชพจนานุกรมในการหาความหมายของคําศัพท สามารถ
ทํางานเปนกลุม และสนุกกับการฝกทักษะการพูดเพื่อการส่ือสารท้ังในหองเรียนและตามแหลง
เรียนรู นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝก และนักเรียน
เห็นดวยตอแบบฝกทักษะการอานและการเขียนอยูในระดับปานกลาง สวนทางดานกิจกรรมพบวา
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับเพื่อนในกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและกลุมรวม สวนทางดานเน้ือหาพบวา นักเรียนมีความรูเก่ียวกับสถานที่มาก
ขึ้น  
  ณัฐชนก พลฤทธ์ิ (2549) ไดทําวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาแบบฝกทักษะอาน-

เขียนภาษาอังกฤษโดยใชขอมูลเก่ียวกับทองถ่ินกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคงานวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของ
แบบฝกทักษะอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยใชขอมูลเก่ียวกับทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ 
เปรียบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝก และเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝก กลุมตัวอยาง  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
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โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน  18 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2549 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกทักษะอาน-เขียนภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบวัด
ความสามารถการอานและการเขียนกอนและหลังการทดลอง และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตอแบบฝก ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอาน-เขียนมี
ประสิทธิภาพดีมาก ความสามารถในการอาน-เขียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะการอาน-เขียน และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกทักษะการอาน-การเขียน 

  สกาว พิมพิรัตน (2551) ไดทําวิจัยเพื่อสงเสริมแรงจูงใจและความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนเน้ือหาทองถิ่น สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง        
มีวัตถุประสงคงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ
หลังการใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีเนน
เน้ือหาทองถิ่น กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญ
เรือง) เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 35 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและแบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากที่ใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนเน้ือหาทองถิ่น โดยกอนเรียนมีคะแนน
เฉล่ีย 2.57 และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 3.03 สวนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนสูงนั้น พบวาสูงขึ้นหลังจากที่ใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนเน้ือหาทองถิ่น  โดยกอนเรียนมี
คะแนนเฉล่ียเทากับ 32.09 คะแนน และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากบั 56.26 คะแนน 

  อมรรัตน  นัดดาหลง (2551) ไดทําวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับทองถ่ินจังหวัดตราด สําหรับนักเรียนระดับชวงช้ันที่  4  

โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดตราด มีวัตถุประสงคงานวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษที่มีเน้ือหาเก่ียวกับทองถิ่นจังหวัดตราด เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษ 
และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยาง  

คือ นักเรียนระดับชวงช้ันที่ 4  โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดตราด จํานวน 30 คน 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกทักษะอานภาษาอังกฤษ  

แบบทดสอบวัดความสามารถการอานกอนและหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น  
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ผลการวิจัย พบวา แบบฝกทักษะการอานมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก ความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกวากอนการใชแบบฝก และนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝก
ทักษะการอานอยูในระดับสูง 
 9.3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางประเทศ 

  จากการศึกษาคนควางานวิจัยในตางประเทศที่เก่ียวกับการใชเร่ืองเก่ียวกับ
ทองถิ่นมาประกอบการเรียนการสอน พบวา นักวิจัยไดใหความสําคัญตอการนําเร่ืองเกี่ยวกับ
ทองถิ่นมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  Zellmer (1997) ไดศึกษาถึงผลกระทบตอคะแนนการอานของนักเรียนระดับ
เกรด  3  ที่ทดสอบดวยขอสอบจากสวนกลาง เปนบทอานเก่ียวกับหลักสูตรทองถิ่น กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนระดับเกรด  3  ครูผูสอนเกรด  3  จากโรงเรียนในทองถิ่นนั้นๆ แบงออกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองจะไดรับการทดสอบดวยบทอานจากหลักสูตร
ทองถิ่นดวยวิธีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เปนเวลา 3 เดือน รวมกับคะแนนการทดสอบ
ของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา คะแนนที่ไดจากการทดสอบจากนักเรียนท้ัง  2  กลุมไมตางกัน 
สวนผลจากการตอบแบบสอบถามจากครูผูสอนพบวาครูทั้ง  2  กลุม ใชวิธีการสอนเหมือนกันใน
บางเรื่องและมีการนําขอสอบจากสวนกลางมาพิจารณาในการวางแผนการสอนและการจัดการ
เรียนการสอน นอกจากน้ันยังสามารถนําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบของนักเรียนมาทํานายผลการ
สอบไดอีกดวย 

  Colombo (2000) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการนําหลักสูตรทองถ่ินไปใชในการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของรัฐ  Massachusetts  
จากครูจํานวน  3  คน มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ ตองการตรวจสอบดูวาครูเหลาน้ีมีความเขาใจ
ในนโยบายหลักสูตรการนําเร่ืองเก่ียวกับทองถิ่นไปใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของรัฐ
เพียงใด  ผลการวิจัยพบวา ทุกคนไดรับความรูเร่ืองหลักสูตรทองถิ่นมากขึ้นเน่ืองจากไดทดลองใช
ดวยตนเอง นอกจากน้ันแลวครูยังเกิดความรูสึกวาตนเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะครูผูสอน ใน
การเปนผูนํา ผูวิเคราะหวิจารณ เนื่องจากไดลงมือปฏิบัติจัดการเรียนการสอนดวยตนเอง รวมท้ังได
เลือกเน้ือหาการสอนตามกรอบดวยตนเองตลอดจนมีโอกาสกําหนดแนวทางตามนโยบายของ
หลักสูตรดวย 

  Wither (2000) ไดทําการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ  YVIEI  
ที่ประกอบดวยโรงเรียนในตําบลทองถิ่น จํานวน 5 โรงเรียน มีวัตถุประสงค คือ เพื่อเช่ือมโยง
โรงเรียนใหเขากับชุมชนและสรางนักเรียนใหรูสึกมีสวนรวมกับชุมชนของตนเองในโอกาสตางๆ  
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โดยการศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสังเกต การสัมภาษณนักเรียน ครูและ
สมาชิกในชุมชน ใชเวลาในการทดลองท้ังหมด 7 เดือน ซึ่งผลการวิจัยพบวา โครงการน้ีทําใหมีการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางโรงเรียนและชุมชนใหมีความเขมแข็งขึ้น นักเรียน ครูและสมาชิกในชุมชนมี
โอกาสไดมารวมตัวกันเพื่อรวมกันสรางโอกาสในการเรียนรูสําหรับทุกคนอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ันแลวยังมีโอกาสไดรวมกันออกแบบกิจกรรมที่ตองการนําไปใชสําหรับการเรียนการสอน
ในโรงเรียนอีกดวย 

  จากการศึกษางานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศเก่ียวกับการนําเร่ือง
เก่ียวกับทองถิ่นมาใชประกอบการเรียนการสอน พบวา สื่อการเรียนรูที่เปนเร่ืองเกี่ยวกับทองถ่ินมี
สวนชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพราะการนําขอมูลของเร่ืองทองถ่ินมาใช
ในการสรางเน้ือหาหรือส่ือการเรียนการสอนท่ีผูเรียนมีความใกลชิดและคุนเคยจะชวยใหผู เรียน
เขาใจและซึมซับสิ่งที่เรียนรูไดมากขึ้น ซึ่งถือวาเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนไดเปนอยางดี จึง
สงผลใหผู เ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและมีทัศนคติที่ ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
นอกจากน้ันแลวการจัดเรียนการสอนโดยใชเร่ืองเกี่ยวกับทองถิ่นยังทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกท่ีดีมี
ความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของทองถิ่นของตนเองย่ิงขึ้น และยังเปนการปลูกฝงคานิยมในการ
สรางจิตสํานึกที่ดีใหผูเรียนรักทองถ่ินของตนอีกดวย 

  จากผลการวิจัยท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาเทคนิควิธีการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบตางๆ ที่ชวยพัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปน
ดานการฟง พูด อาน หรือเขียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถนํามาพัฒนาทักษะ
ตางๆ รวมท้ังทักษะทางการอานและการเขียนไดก็คือ การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ และเร่ืองเก่ียวกับทองถ่ิน โดยจะเห็นวาประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีการสอนแบบด้ังเดิม ซึ่งสามารถดูไดจากผลการ
เปรียบเทียบของกลุมตัวอยางท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานและเร่ืองเกี่ยวกับทองถ่ิน และกลุมที่
เรียนดวยบทเรียนแบบปกติ นอกจากน้ียังเห็นไดจากผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของผูเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 
หลังจากที่เรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษและเรื่องเก่ียวกับทองถ่ิน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ผูเรียนมีความเขาใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน นอกจากน้ันแลวการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานและเรื่องเกี่ยวกับทองถ่ินยังสามารถนําไปใชไดกับทุกระดับชั้น
และทุกระดับความสามารถ เพราะกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษสามารถทําไดหลากหลาย
รูปแบบ สงเสริมใหผูเรียนไดมีการฝกใชภาษาอังกฤษในชีวิตจริงมากข้ึน และยังเปนการสราง
แรงจูงใจทางการเรียนท่ีดี ทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนมากขึ้น ตลอดจนทําใหผูเรียน
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เกิดความรูสึกภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของทองถิ่นของตนเองดวย จากการศึกษางานวิจัยดังท่ี
กลาวมาพบวาการนํากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมาประยุกตใชกับเร่ืองเกี่ยวกับทองถิ่น   เพื่อ
พัฒนาทักษะการอานและการเขียนยังมีอยูคอนขางนอย ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะ
พัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมดวย  
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถ่ินจังหวัด
นครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน       
ยอแซฟอุปถัมภ  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

research design)  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐมใหไดตามเกณฑ 75/75  (ชัยยงค พรหมวงศ 
และคณะ, 2520: 135-139) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอน
และหลังการใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัด
นครปฐม โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ   
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555  
จํานวน  240  คน 6 หองเรียน  
 2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ  
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู จํานวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 2           
ปการศึกษา 2555 ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน ที่ทางโรงเรียนอนุญาตให
ทําการทดลอง 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ใชศึกษาในงานวิจัยประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท ไดแก 
 1. ตัวแปรตน คือ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน       
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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 2. ตัวแปรตาม คือ 

  2.1 ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม  
  2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม 

 

รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre -Experimental Design) ใชรูปแบบ One-

group pretest posttest design (บํารุง โตรัตน 2534: 29-31) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
 

สอบกอน           ทดลอง  สอบหลัง 
             T1      X                 T2 
   

 T1      แทน  การสอบกอนเรียน 

 X       แทน  การเรียนจากกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด 

                                    นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน 
 T2      แทน  การสอบหลังเรียน 
 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
 1. กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 
5 โครงงาน  
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 

 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ือง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน 
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การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 1. การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบงเปน 3 ขั้นตอน 

  1.1 ขั้นกําหนดเน้ือหาเพื่อสรางโครงงาน 

   1.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 เก่ียวกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางที่เนนในเร่ืองของ
ทักษะทางการอาน-เขียน และทองถิ่น รวมทั้งศึกษาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู 2 ดังนี้ 
    สื่อความและตีความเก่ียวกับบทสนทนา ขอความ ขาว บทละคร เพลง 
รอยกรอง เร่ืองส้ัน ประกาศ และโฆษณา สามารถนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ นําเสนอ
ขอมูลเร่ืองราวเกี่ยวกับบทสนทนา ขอความ ขาว บทละคร เพลง รอยกรอง เร่ืองส้ัน สถานการณ
ตางๆ ประกาศ โฆษณา และพยากรณอากาศไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ 
สามารถพูดทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ชักชวน แนะนํา ขอรอง เสนอใหความชวยเหลือและออก
คําส่ังโดยใชคําสุภาพไดอยางถูกตองเหมาะสมกับวัฒนธรรมทางภาษา สามารถใชภาษาอังกฤษ
เช่ือมโยงความรูอ่ืนๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการทํางาน พัฒนาตนเอง รวมท้ังมีการเพิ่มเติมความรู
อยางตอเนื่อง สามารถใชภาษาอังกฤษท้ังในและนอกโรงเรียน เพื่อแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยาง
ตอเน่ืองและเพื่อความเพลิดเพลิน สามารถใชภาษาเปนพื้นฐานในการทํางาน ประกอบอาชีพ 
สรางความรวมมือและอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมโลก รูจักอุทิศตนเพื่อผูอ่ืนและสังคม รวมท้ัง
มีเจตคติที่ดีตอภาษา วัฒนธรรม และสามารถแสดงออกอยางมั่นใจ 
   1.1.2 ศึกษาแกนสาระ (Themes) ที่ควรเลือกเพื่อนํามาจัดทําหัวขอเกี่ยวกับ
ทองถิ่น จากแนวเร่ืองท่ีสภายุโรป ซึ่งไดระบุไววาผูเรียนภาษาตางประเทศในระดับสื่อสารควรได
เรียน แนวเร่ือง 14 แนวเร่ืองท่ีเปนเร่ืองพื้นฐาน ไดแก 1. Personal Identification 2. House and 

Home 3. Life at Home 4. Education and Future Career 5. Free time and Entertainment    

6. Travel 7. Relation with Other People 8. Health and Welfare 9. Shopping  10. Food and 

Drink 11. Services 12. Places 13. Foreign Languages 14. Weather  
   1.1.3 ศึกษาหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
เพื่อวิเคราะหแนวเร่ืองจากหนังสือที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 3 เลม ไดแก Elevator 5 (Ottway and 
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Norris; 2008), Upstream 5 (Evans and Dooley; 2008) และ Mega Gold 5 (Santos and 

O’Sullivan; 2010) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแนวเร่ืองที่ปรากฏในตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สภายุโรป และหนังสือ  
               เรียน 

แนวเรื่องจากกลุม
สาระการเรียนรู
แกนกลางกลุม
สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

(2551) 

แนวเรื่องจากสภา
ยุโรป Elevator 5 Upstream 5 Mega Gold 5 

1. Themselves 

2. Schools 

3. Families 

4. The environment 

5. Free time and 

recreations 

6. Travel for tourism 

7. Interpersonal 

8. Health and body 

care 

9. Education and 

Occupation 

10. Selling and 

buying 

11. Foods and 

beverages 

12. Services 

13. Places 

14. Language 

15. Climate 

16. Science and 

technology  

1. Personal 

Identification   

2. House and Home  

3. Life at Home    

4. Education and 

Future Career 

5. Free time and 

Entertainment 

6. Travel 

7. Relation with 

Other People  

8. Health and  

Welfare   

9. Shopping  

10. Food and Drink  

11. Services  

12. Places   

13. Foreign 

Languages  
14. Weather 

1. Home from home 

2. Where in the 

world?  

3. Testing times 

4. Modern romance 

5. Looking good! 

 6. Nice  work  

7. Food for thought 

8.Going place  

9. Life experiences 

10. Shopaholics! 

11.Tourist 

attractions   

12. That’s 

entertainment 

13. Dreams 

14. The best days of 

your life 

15. Tomorrow’s  
world 

16. Dilemmas  

Module 1; Our world 

1. Neighbors 

2. Call of the wild 

Module 2; Holidays 

and School days 

3. Take a break 

4. Live and learn 

Module 3; Let’s 

have fun 

5. Weird and 

wonderful 

6. State of the art 

Module 4; Busy 

people 

7. All in a day’s work 

8. Staying safe 

Module 5; In action 

9. Forces and 

nature 

10. Festive time 

1. Connected by 

technology 

2. Crime doesn’t 

pay 

3. Far and  Away 

4. TV around the 

world 

 6. Going green 

7. There’s no place 

like home 

8. The sporting life 

9. Laugh out loud 

10. You are  what  

you eat 

11. Amazing  

animals  

12.  What  would  

you do? 

 

 

 

                   ผูวิจัยไดเปรียบเทียบแนวเรื่องตามตารางและดูความสัมพันธระหวาง
แนวเร่ืองจากท่ีระบุไว จนกระทั่งสามารถระบุแนวเร่ืองหลักไดทั้งสิ้น 7 แนวเร่ืองดังตอไปนี้ 
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    1. บุคคล (Person) ซึ่งเปนแนวเร่ืองที่ครอบคลุมแนวเร่ืองยอย ไดแก การ
บรรยายลักษณะบุคลิกภาพ (Personality) มนุษยสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (Interpersonal relationship) 

ภาษา (Language) ครอบครัว (Family)  ชีวิตประจําวัน (Daily life) การศึกษา (Education) งาน (Job)  
คุณธรรมจริยธรรม (Ethics) ประสบการณชีวิต (Life experiences) ความเช่ือ (Belief) 

    2.  การเดินทางทองเท่ียว (Travels and Trips) ครอบคลุมแนวเร่ืองรอง 
ไดแก สถานท่ีทองเที่ยว (Tourist places) การบอกทิศทาง (Directions) การใหบริการ (Services) ที่พัก  
(Accommodation) การจอง (Reservation) การคมนาคม ( Transportation)  เท่ียววันหยุด (Holidays)  

    3.  สถานที่ (Places) ครอบคลุมแนวเร่ืองรอง ไดแก ที่อยูอาศัย (Home 

and House) อธิบายลักษณะของบาน (House description) การตกแตงบาน (House decor) การรักษา
ความสะอาดในบาน (Housing and cleaning) บรรยายสิ่งของในหอง (Furniture) บรรยายสถานท่ี              
( Describing places) 

    4.  ความบันเทิง (Entertainment) ครอบคลุมแนวเร่ืองรอง ไดแก การทํา
กิจกรรมยามวาง (Leisure activities) รายการหนัง(TV Program) กีฬา (Sports) ภาพยนตร (Movies) 

เทศกาลเฉลิมฉลอง (Festival) งานเล้ียง (Party) ดนตรี (Music) ศิลปะ ( Arts) 

    5.  สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) ครอบคลุมแนว 
เรื่องรอง ไดแก การออกกําลังกาย (Exercise) อาหารการกิน (Food)  ความปลอดภัยบนทองถนน 
(Safety on the road) อาชญากรรม (Crime) การดูแลรางกาย (Health care)  ความงามและสุขภาพ 
(Beauty and Health) ลักษณะของรางกาย (Body image) 

    6.  การซ้ือและการขาย (Selling and Buying) ครอบคลุมแนวเร่ืองรอง 
ไดแก การไปซ้ือของ (Going shopping) การโฆษณาสินคา (Advertisement) ธุรกิจ (Business) ของ
ฝาก (Souvenir) การบริการ (Service) เส้ือผาและแฟชั่น (Clothes and fashion)      
    7.  สิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตร (Environment and Science) 

ครอบคลุมแนวเร่ืองรอง ไดแก ลักษณะทางภูมิศาสตร (Geography) การอานแผนที่ (Reading maps) 

ปรากฏการณทางธรรมชาติ (Phenomenon)  ลักษณะภูมิอากาศ (Climate) ฤดูกาล (Seasons) สัตว 
(Animals) เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication technology)  

   1.1.4 ศึกษาหัวเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐม ประวัติความเปนมา และ
เร่ืองราวเก่ียวกับจังหวัดนครปฐม  จากวารสารและหนังสือตาง ๆ เชน นิตยสาร แผนพับ หนังสือ
การทองเที่ยวของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย วารสารประชาสัมพันธ เว็บไซตแนะนําการ
ทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม เปนตน  โดยศึกษาและเลือกเน้ือหาท่ีเก่ียวกับหัวเร่ืองแกนสาระของ
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สภายุโรปที่มีความสอดคลองกับเร่ืองของทองถิ่นนครปฐม เพื่อนํามาสรางเปนโครงงาน
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมจํานวน 5 โครงงาน ซึ่งไดแนวเร่ืองหลักดังตอไปนี ้
    ขอมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐม (General Information) ประกอบดวย 
ลักษณะทางภูมิศาสตร  อากาศ  เศรษฐกิจ สังคมและเทศกาล 

    บุคคล (Person) ประกอบดวย ภูมิปญญา (wisdom) ประวัติ 
(biography) อาชีพ (career) การเดินทางทองเท่ียว (Travels and trips) ประกอบดวย การบอก
ทิศทาง (directions) การจองที่พัก (reservation) การบรรยายสถานท่ีทองเท่ียว (tourist place) 

ความเช่ือและวัฒนธรรม (Belief and Culture) ประกอบดวย ตํานานพื้นบาน (tale) วิถีชีวิต (life 

style) พิธีกรรมท่ีสืบทอดกันมา (traditional ritual) ความบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ 
(Entertainment and recreation) ประกอบดวยเทศกาล (festivals) เกมการละเลนพื้นบาน 
(games) การเลือกซื้อสินคาของฝาก (shopping) อาหารและเคร่ืองดื่ม (food and drinks) 

   1.1.5 จากนั้นนําแนวเร่ืองสภายุโรปและหัวขอเก่ียวกับจังหวัดนครปฐมมา
จัดทําแบบสํารวจหัวขอเร่ืองที่นักเรียนมีความสนใจหรือตองการเรียนมากท่ีสุดซึ่งเปนแบบสํารวจ
หัวเร่ืองสําหรับนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยใหนักเรียนเลือกได 5 หัวเร่ืองหลัก ตามแนวสภายุโรปและหัวขอเก่ียวกับจังหวัด
นครปฐม เพื่อที่จะนํามาสรางเปนโครงงานจํานวน 5 โครงงาน 

   1.1.6  คัดเลือกหัวเร่ืองตามสภายุโรปและหัวเร่ืองเก่ียวกับทองถ่ินนครปฐมท่ี
นักเรียนสนใจมากท่ีสุดจํานวน 5 แนวเร่ือง ซึ่งแตละแนวเร่ืองประกอบไปดวยหัวขอเก่ียวกับจังหวัด
นครปฐมดังตอไปนี ้
 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลสํารวจความสนใจของนักเรียนเก่ียวกับหัวขอที่ตองการเรียน 

แนวเรื่องตามสภา
ยุโรป 

หัวขอเกี่ยวกับจังหวัด
นครปฐม 

ระดับความตองการ 
คาเฉล่ีย ลําดับท่ี นอย 

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก 

ท่ีสุด 

1. ขอมูลท่ัวไปของ - ลักษณะทางภูมิศาสตร 11 9 3 4 3 2.3 2 

จังหวัดนครปฐม - ฤดูกาล 7 4 4 9 6 3.1 1 

(General - สภาพเศรษฐกิจและสังคม 12 8 5 3 2 2.16 3 

Information in          

Nakhon Pathom)         
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลสํารวจความสนใจของนักเรียนเก่ียวกับหัวขอที่ตองการเรียน (ตอ) 

แนวเรื่องตามสภา
ยุโรป 

หัวขอเกี่ยวกับจังหวัด
นครปฐม 

ระดับความตองการ 
คาเฉล่ีย ลําดับท่ี นอย 

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก 

ท่ีสุด 

2. บุคคล (Person) - สมเด็จพระมหาธีรราชเจา 2 4 3 14 7 3.73 1 

 - พระบาทสมเด็จพระจอม 3 5 12 8 2 3.16 2 

 เกลาเจาอยูหัว        

 - หลวงพอวัดไรขิง 6 4 8 5 7 3.1 3 

3. การเดินทาง - พระราชวังสนามจันทร 1 3 10 2 14 3.83 1 

ทองเท่ียว (Travels - องคพระปฐมเจดีย 2 6 10 8 4 3.2 2 

And Trips) - ลองเรือชมสวนเลียบ 4 6 9 9 2 2.93 3 

 คลองมหาสวัสดิ์        

 - พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย 6 8 8 7 1 2.63 5 

 - ลานแสดงชางและ 5 8 12 2 3 2.66 4 

 ฟารมจระเขสามพราน        

4. ความเช่ือและ - พระยากงพระยาพาน 1 3 6 8 12 3.9 1 

วัฒนธรรม (Belief - ประเพณีไหวเจาบรรพบุรุษ 7 9 9 4 1 2.43 3 

And culture) - ประเพณีกินเจจังหวัด 4 8 8 6 4 2.93 2 

 นครปฐม        

5. ความบันเทิงและ - เทศกาลอาหารและผลไม 1 5 4 7 13 3.86 1 

การพักผอนหยอน - ของกินขึ้นชื่อเมือง 5 8 9 7 1 2.7 4 

ใจ (Entertainment นครปฐม        

And recreation) - งานประกวดเทพีชาง 6 7 6 5 6 2.93 3 

 - การละเลนพื้นบานเพลง 7 8 8 6 1 2.53 5 

 ปรบไก        

 - เท่ียวซ้ือสินคาตลาด 3 8 7 6 6 3.13 2 

 ดอนหวาย        

 

    จากการสํารวจหัวเร่ืองที่ไดจากความตองการของนักเรียนเก่ียวกับเร่ือง
ที่นักเรียนตองการเรียนมากท่ีสุด จะเห็นไดวาในแกนสาระท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐมนั้น
หัวเร่ืองที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ ฤดูกาล ซึ่งไดคาเฉล่ียความตองการ คือ 3.1 แกนสาระท่ี 2 บุคคล 
หัวเร่ืองท่ีไดคะแนนมากที่สุดคือ สมเด็จพระมหาธีรราชเจา ซึ่งไดคาเฉล่ีย 3.73 แกนสาระท่ี 3 การ
เดินทางทองเท่ียว หัวเร่ืองที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ พระราชวังสนามจันทร ซึ่งไดคาเฉล่ียความ
ตองการ 3.83 แกนสาระท่ี 4 ความเช่ือและวัฒนธรรม หัวเร่ืองที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ พระยากง



 117 

พระยาพาน ซึ่งไดคาเฉล่ียความตองการ 3.9 และแกนสาระท่ี 5 ความบันเทิงและการพักผอน
หยอนใจ หัวเร่ืองที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ เทศกาลอาหารและผลไม ซึ่งไดคาเฉล่ียความตองการ  
3.86  
   1.1.7 คัดเลือกหัวขอเร่ืองแตละแกนสาระ (Theme) ท่ีมีนักเรียนสนใจมาก
ที่สุด จํานวน 5 หัวเร่ือง ไดแก 1. Season (ฤดูกาล) แตเน่ืองจากแกนสาระขอมูลทั่วไปในจังหวัด
นครปฐม ควรกลาวถึงหัวเร่ืองเก่ียวกับลักษณะภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทศกาลดวย 
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดสอดแทรกหัวขอเหลาน้ีไวในตัวเน้ือหาท่ีจะสอนนักเรียนดวย 2. Person (พระมหา
ธีรราชเจา) ซึ่งจะสอนในเร่ืองของอัตชีวประวัติและพระปรีชาสามารถ 3. Tale (พระยากงพระยา
พาน) 4. Attractive Place (พระราชวังสนามจันทร) 5. Food and Drinks (เทศกาลอาหารและ
ผลไม) 
   1.1.8 ศึกษาเน้ือหาภาษาและหนาท่ีของภาษาทางดานทักษะการอาน-เขียน
จากหลักสูตรแกนกลาง เพื่อกําหนดจุดประสงคของโครงงาน 
   1.1.9 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 เก่ียวกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางท่ีเนน
ในเรื่องของทักษะการอาน-เขียน และทองถิ่นโดยวิเคราะหจากมาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระการ
เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง เพื่อใหมีความสอดคลองกับหัวเร่ืองและชื่อบทเรียนเก่ียวกับทองถิ่น
ที่ไดจากผลการวิเคราะหแบบสํารวจหัวเร่ือง ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหดังกลาวไดดังนี้  
 
ตารางท่ี 3 ตารางกําหนดเนื้อหาภาษาท่ีเก่ียวกับการอาน-เขียน ที่ไดจากการวิเคราะหหลักสูตร 
                แกนกลางและหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 เลม โดยพิจารณาจากเน้ือหาทางภาษา 

หลักสูตรแกนกลาง 

หนังสือเรียน 
Elevator 5,  

Upstream 5 และ 
Mega Gold 5 

หนาที่การอาน
(Reading 
taxonomy) 

 

หนาที่การเขียน 
(Writing taxonomy) หัวเรื่อง 

- Describing - Describing - Expressing  - Controlled  General 

- Narrating people logical sequences writing for  information : 

- Giving information - Giving direction - Skimming for gist expressing weather and 

-Giving opinions - Describing -Reading for logical sentences seasons, 

- Comparing places Details and main  - Writing essay to activities, 

- Summarizing - Expressing feelings idea compare logical location 

 - Giving opinions - Guessing events  
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ตารางท่ี 3 ตารางกําหนดเนื้อหาภาษาท่ีเก่ียวกับการอาน-เขียน ที่ไดจากการวิเคราะหหลักสูตร 
               แกนกลางและหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 เลม โดยพิจารณาจากเน้ือหาทาง 
               ภาษา (ตอ) 

หลักสูตรแกนกลาง 

หนังสือเรียน 
Elevator 5,  

Upstream 5 และ 
Mega Gold 5 

หนาที่การอาน
(Reading 
taxonomy) 

 

หนาที่การเขียน 
(Writing taxonomy) หัวเรื่อง 

 - Writing process for meaning from a  - Writing a letter to Food and  

 cooking context give an invitation Drinks: 

 - Narrating a tale  - Structuring Foods and 

 - Writing for invitation  information in a text Fruits Festival 

   - Transferring  

   information from Person: 

   diagram to written Phramaha 

   form Therarachchao 

   - Writing for (King Rama VI) 

   expressing feeling   

   and opinion toward Travel: Sanam 

   a topic Chandra 

   - Writing for giving Palace 

   opinion critically  

   - Writing for giving Tale: Phraya 

   factual information Kong-Phraya 

   and opinion Phan 

   - Writing for  

   explaining steps of  

   doing something  

   - Completing and  

   developing  

   classification  

   Diagram  

   - Continuing and  

   unfinished story  

 
 จากตารางขางตนผูวิจัยไดวิเคราะหหนาท่ีทางการอานและการเขียนของหลักสูตร
แกนกลางและหนังสือเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 อันไดแก Elevator 5 (Ottway 
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and Norris; 2008), Upstream 5 (Evans and Dooley; 2008) และ Mega Gold 5 (Santos and 

O’Sullivan; 2010) เก่ียวกับหนาท่ีทักษะทางการอาน-เขียน รวมท้ังหัวเร่ืองที่ไดจากการสํารวจ
ความตองการของนักเรียน ซึ่งสรุปหัวเร่ืองที่สอดคลองกับหนาที่ของการอานและการเขียนไดดังนี้  
 Reading a profile about a person’s life and writing for describing people ซึ่ง
วิเคราะหไดจากหนาท่ีการอาน-เขียนตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง พ.ศ. 2551 ในเร่ืองของ 
describing และในหนังสือเรียน ในเร่ืองของ Person โดยจะนําประวัติของบุคคลสําคัญมาให
นักเรียนอาน ดังนั้นนักเรียนจะไดเรียนเน้ือหาของสมเด็จพระมหาธีรราชเจา เน่ืองจากไดคะแนน
จากการสํารวจหัวเรื่องเปนอันดับแรกในแกนสาระของ Person  

 Reading about the general information of Nakhon Pathom and writing a 

personal letter to give fact and opinion toward interesting events in a season ซึ่งวิเคราะห
ไดจากหนาท่ีการอาน-เขียนตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ในเร่ืองของ giving opinion และใน
หนังสือเรียนจะมีบทเรียนท่ีเก่ียวกับ writing a letter ดังนั้นผูวิจัยจึงนําหนาท่ีภาษาดานทักษะการ
อาน-เขียนดังกลาวมาใสไวในหัวเร่ืองของขอมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐม โดยเนนในเร่ืองของ
อากาศ ที่สงผลตอลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและเทศกาลมาใหนักเรียนอาน 

 Reading a recipe and writing steps of cooking ซึ่งวิเคราะหไดจากหนังสือเรียนท่ี
มีเน้ือเร่ืองเก่ียวกับขั้นตอนการทําอาหารและในตารางวิเคราะหหนาท่ีภาษาดานการเขียน 
(taxonomy) ไดกลาวถึงการเขียนเพื่อบอกขั้นตอนการทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นความ
สอดคลองของหนาท่ีทางภาษาดานการอาน-เขียน ในรูปแบบของการบอกขั้นตอนการทําอาหาร
กับหัวเรื่องเทศกาลอาหาร เพื่อใหนักเรียนไดอาน ตอจากนั้นใหนักเรียนเขียนข้ันตอนการทําอาหาร
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบานเกิดของนักเรียน 

 Reading a tale and writing for narrating a tale ซึ่งวิเคราะหไดจากหนาท่ีภาษา
ทางการอาน-เขียนจากหลักสูตรแกนกลางและหนังสือเรียนท่ีนําเร่ืองนิทาน หรือตํานานมาสราง
เปนบทอาน สวนในดานตารางวิเคราะหหนาท่ีภาษาไดกลาวถึงการเขียนเพื่อเติมเนื้อเร่ืองใหจบ 
ผูวิจัยจึงพิจารณาวาหนาท่ีภาษาทางการเขียนดังกลาวมีความเช่ือมโยงกับการเขียนนิทาน หรือ
ตํานานของจังหวัดนครปฐม ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดใหนักเรียนไดอานนิทาน แลวใหนักเรียนเขียนนิทาน 
หรือตํานานในบานเกิดของนักเรียน  
 Reading a profile about a person’s life and writing for transferring information 

to diagram เน่ืองจากหนาท่ีทางภาษาเกี่ยวกับการอาน-เขียนมีการใหขอมูลโดยถายโอนผาน
แผนภูมิ ซึ่งเปนการใหขอมูลในลักษณะหนึ่งสําหรับการเรียน ดังนั้นในหนังสือเรียนท่ีผูวิจัยไดทํา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การสํารวจหาหนาท่ีทางภาษามักจะมีเร่ืองของการถายโอนขอมูลจากขอความสูแผนภูมิ หรือนํา
ขอมูลจากแผนภูมิมาเขียนอธิบายหรือบรรยาย เปนตน นอกจากน้ีในตารางวิเคราะหหนาท่ีทาง
ภาษา (taxonomy) ก็กลาวถึงการถายโอนขอมูลไปสูแผนภูมิเชนกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใหนักเรียน
เขียนประวัติบุคคลสําคัญโดยใชวิธีเขียนเปน Time line 

 Reading about the attractive place and writing for expressing facts and 

opinions จากหนาท่ีทางภาษาดานการอาน-เขียนตามหลักสูตรแกนกลางและหนังสือเรียน ไดมี
การบงชี้วานักเรียนควรมีความรูความเขาใจในเร่ืองของการใหความคิดเห็นของตนเอง ดังนั้นผูวิจัย
จึงเห็นสมควรวาในเร่ืองของการเขียนเก่ียวกับการบรรยายสถานท่ีนั้น นักเรียนควรอานและเขียน
บรรยายใหขอเท็จจริงได 
 ดังนั้นจากหนาท่ีทางภาษาของทักษะการอาน-เขียนท่ีสรุปได ผูวิจัยจึงไดกําหนด
แนวทางในการสรางโครงงาน โดยไดวิเคราะหจากหนาท่ีทางภาษาและหัวเร่ืองที่ไดทําการสํารวจ
ใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคของโครงงานเพ่ือนําไปออกแบบการสรางเน้ือหาโครงงาน  
 

ตารางท่ี 4 ตารางแนวทางในการสรางเน้ือหาโครงงาน  

หนาทีภ่าษาของ
การอาน 

หนาที่ภาษาของ
การเขียน 

หัวเรื่อง 

หนาที่ทางภาษา
อาน-เขียนท่ีนําไป
สรางเนื้อหา
โครงงาน 

จุดประสงคโครงงาน 

- Reading for details - Writing a letter and - ฤดูกาลจังหวัด -Reading and writing 1. นักเรียนสามารถอาน 
and main idea expressing feelings นครปฐม a letter to tell a friend แลวบอกใจความสําคัญ 
- Guessing meaning - Writing for giving - เทศกาลอาหารและ about students’ รายละเอียด สรุป และ 
from a context opinion ผลไม hometown. บอกความหมายคําศัพท 
- Skimming for gist - Writing for - พระราชวังสนาม Name of unit: จากสิ่งท่ีอานได รวมทั้ง 
- Expressing logical comparing seasons จันทร My hometown สามารถเขียนใหขอมูล 
sequences - Writing for giving - พระมหาธีรราชเจา  เก่ียวกับจังหวัดบานเกิด 
 reasons - พระยากงพระยา  ของตนได เพ่ือที่จะนําไป 
 - Writing an essay พาน  เขียนจดหมายเชิญชวน 
 - Writing steps of   ใหเพ่ือนมาเท่ียวบาน 
 doing something   เกิดของนักเรียน 
 - Writing for    
 transferring  -Reading and writing 2. นักเรียนสามารถอาน 
 information to  a process of cooking แลวบอกใจความสําคัญ 
 diagram  in a recipe. รายละเอียด สรุป และ 
 - Writing for  Name of unit:  บอกความหมายคําศัพท 
 describing people  Recipe. จากสิ่งท่ีอานได รวมทั้ง 
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ตารางท่ี 4 ตารางแนวทางในการสรางเน้ือหาโครงงาน (ตอ) 

หนาทีภ่าษาของ
การอาน 

หนาที่ภาษาของ
การเขียน 

หัวเรื่อง 

หนาที่ทางภาษา
อาน-เขียนท่ีนําไป
สรางเนื้อหา
โครงงาน 

จุดประสงคโครงงาน 

 - Writing for   สามารถเขียนขั้นตอน 
 narrating a tale   การทําอาหารท่ีเปน 
    อาหารบานเกิดของ 
    ตนเอง 
     
   - Reading and writing 3. นักเรียนสามารถอาน 
   a brochure. แลวบอกใจความสําคัญ 
   Name of unit:  รายละเอียด สรุป และ 
   Brochure. บอกความหมายคําศัพท 
    จากสิ่งท่ีอานได รวมทั้ง 
    สามารถเขียนบรรยาย 
    เพ่ือนําเสนอขอมูล 
    เก่ียวกับแหลงทองเท่ียว 
    ในจังหวัดบานเกิดและ 
    ออกแบบแผนพับท่ี 
    นําเสนอสถานที ่
    ทองเที่ยวบานเกิดของ 
    ตนเอง 
     

   - Reading and writing 4. นักเรียนสามารถอาน 

   for describing people แลวบอกใจความสําคัญ 

   and time lines. รายละเอียด สรุป  
   Name of unit: บอกความหมาย 

   Life profile. คําศัพทและเรียงลําดบั 

    เหตุการณจากสิ่งท่ีอาน 

    ได รวมทั้งสามารถเขียน 

    เก่ียวกับประวตัิบุคคล 

    สําคัญในทองถิ่นของ 
    ตนเอง 
     

   - Reading and writing 5. นักเรียนสามารถอาน 

   a folk tale or a story แลวบอกใจความสําคัญ 

   with illustrated รายละเอียด ตีความ  
   pictures. สรุป บอกความหมาย 
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ตารางท่ี 4 ตารางแนวทางในการสรางเน้ือหาโครงงาน (ตอ) 

หนาทีภ่าษาของ
การอาน 

หนาที่ภาษาของ
การเขียน 

หัวเรื่อง 

หนาที่ทางภาษา
อาน-เขียนท่ีนําไป
สรางเนื้อหา
โครงงาน 

จุดประสงคโครงงาน 

   Name of unit: คําศัพทและเรียงลําดบั 

   Folk tale. เหตุการณจากสิ่งท่ีอาน 

    ได รวมทั้งสามารถเขียน 

    นิทานพื้นบานหรือ 

    ตํานานเร่ืองเลาเก่ียวกับ 

    ทองถิ่นของตนเองและ 

    ทําเปนหนังสือนิทาน 

    ประกอบภาพ 

 
 
 
   1.2 ขั้นการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เร่ืองทองถิ่นนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน 

   1.2.1 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูทักษะทางการอาน-เขียนใหสัมพันธกับ
เร่ืองเก่ียวกับทองถ่ินนครปฐม  โดยเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4, 

5 และ 6 ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดไวแลวจากการสรางและพัฒนากิจกรรมของโครงงาน เน่ืองจากผูวิจัย
ไดทําการวิเคราะหมาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูที่เก่ียวกับทักษะการอาน การเขียนและท่ี
เก่ียวของกับทองถิ่น  
   1.2.2 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนอาน-เขียนและโครงงาน โดยมี
ขั้นตอนของแตละบทที่วิเคราะหไดจากแนวทางการจัดขั้นตอนการสอนดังตอไปนี ้
    ผูวิจัยใชแนวทางการสอนอานตามข้ันตอนของ Barnett (1989: 113-

143) และ Leu and Kinzer (1995: 78-79) ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 ขั้นกอนการอานหรือขั้นเตรียมการ (Pre-reading) เปนการแจง
จุดมุงหมายใหผูเรียนทราบ สอนศัพท โครงสรางใหมหรือทํากิจกรรมกระตุนความรูเดิมเพื่อให
ผูเรียนเกิดความรูสึกสนใจและเกิดความคิดสรางสรรคเก่ียวกับเร่ืองที่อาน 

    ข้ันท่ี 2 ขั้นการอานหรือขณะอาน (While-reading) เปนการใชกิจกรรม
หรือแบบฝกหัดที่ชวยใหผูเรียนพัฒนากลวิธีการอาน การทํางานรวมกัน การอภิปรายและการใช
ภาษา  
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    ขั้นท่ี 3 ขั้นหลังการอานหรือขั้นการฝก (Post-reading) เปนการให
ผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับการอาน เปนการฝกทักษะตางๆ และนํา
ความรูที่เรียนไปใช 
    ขั้นที่ 4 ขั้นติดตามผลหรือการทํากิจกรรมเสริม (Extended Activities) 

เปนการถายโอนจากเร่ืองที่อาน นําความรูทางภาษาและความคิดที่ไดจากเร่ืองที่อานไปสู
กระบวนการเขียนหรืออาจทํากิจกรรมท่ีสนุกสนาน เกมส โดยใชความรูที่ไดจากการเรียนที่ผานมา 

    ผูวิจัยใชแนวทางการสอนเขียนตามข้ันตอนของ Carino (1990: 27) 

ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 ขั้นรวบรวมความคิด (Gathering data) คือ นักเรียนรวบรวม
ความคิดขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน 

    ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือเขียน (Drafting) คือ นักเรียนนําความคิดและขอมูลที่
นักเรียนไดรวบรวมมาเรียบเรียงเปนงานเขียน 

    ขั้นที ่3 ขั้นทบทวนงานเขียน (Revising) คือ นักเรียนอานงานเขียนของ
ตนเองหรือของกลุมอีกคร้ัง ทบทวนการเรียงลําดับเนื้อหาและความคิด ตรวจสอบงานเขียนโดย
ภาพรวม เชน จุดประสงคในการเขียนตรงกับที่ไดอภิปรายกันหรือไม เร่ืองที่เขียนส่ือไดตรงกับ
จุดประสงคของงานอยางไร เปนตน 

    ขั้นท่ี 4 ขั้นแกไขงานเขียน (Editing) คือ ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบ
ขอผิดพลาดทางไวยากรณเครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดคําใหถูกตองกอนนํางานเขียนไปใช
ในการนําเสนอโครงงาน 

    ผูวิจัยใชการจัดทํากิจกรรมโครงงานตามแนวของ Fried – Booth 

(1988) Carmona (1991: 46) Henry (1994: 13-17) และเสง่ียม โตรัตน (2542) เพื่อนํามา
ประกอบกับขั้นตอนของการสอนอาน-เขียน โดยใหนักเรียนทําโครงงานตามลําดับดังนี้ 
    ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุนความสนใจ (Warm up) ผูวิจัยแจกบทเรียนใหกับ
นักเรียนพรอมทั้งแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ ตอจากน้ันใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อเปนการ
กระตุนความสนใจใหกับนักเรียน เชน การระดมความคิด 

    ขั้นที ่2 ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) ผูวิจัยใหนักเรียนเรียนรูคําศัพท
ใหมและฝกฝนเทคนิคการอานแบบตางๆ ดวยกิจกรรมเพื่อการส่ือสาร เชน การเรียงลําดับใจความ
สําคัญของแตละยอหนา  

   ส
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    ขั้นท่ี 3 ขั้นการอาน (While-reading) ผูวิจัยใหนักเรียนอานเร่ือง
เก่ียวกับจังหวัดนครปฐมและใหนักเรียนตอบคําถามเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานดวย
ทักษะการอานแบบตาง ๆ เชน การหาใจความสําคัญและรายละเอียด การหาความหมายของ
คําศัพท การหาความหมายจากคําสรรพนาม การเรียงลําดับเหตุการณ ผูวิจัยจะสอนและใหขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบและหนาที่ทางภาษาเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู เชน เร่ืองของศัพท สํานวน โครงสราง
และไวยากรณตาง ๆ 

    ขั้นที่ 4 ขั้นหลังการอาน (Post-reading) ผูวิจัยใหนักเรียนฝกฝนความรู
ที่ไดเรียนไปโดยใหทําแบบฝกหัด เชน ทําแบบฝกหัดการเขียน แบบฝกหัดทางไวยากรณและ
แบบฝกหัดท่ีมีความเก่ียวของอยูในแตละโครงงาน  
    ขั้นท่ี 5 ขั้นการทํากิจกรรมเสริม (Extended Activities) ผูวิจัยให
นักเรียนทํากิจกรรมโครงงาน (Project work) ในขั้นนี้จะเปนขั้นท่ีนักเรียนทํากิจกรรมโครงงาน
หลังจากท่ีกําหนดไวในแตละบทเพื่อเปนการถายโอนขอมูลจากเร่ืองที่อานไปสูการเขียน ซึ่งจะใช
เปนขั้นตอนของการทํากิจกรรมโครงงาน ไดแก ขั้นนําเขาสูโครงงาน  และขั้นเร่ิมโครงงาน (จัดเปน
ขั้นรวบรวมความคิดของการเขียน) โดยผูวิจัยแจงเก่ียวกับจุดประสงคของการเขียนท่ีตองนํามาใช
ในโครงงานของนักเรียน ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิดเกี่ยวกับเร่ืองที่นักเรียนจะทํา รวมท้ัง
วางแผนงานและผลสําเร็จ นักเรียนจะไดรับขอมูลและแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับโครงงานน้ันๆ 
จากการกระตุนของผูวิจัย เชน ใหรายการแหลงคนควาหาขอมูลตางๆ การต้ังคําถาม การระดม
สมอง และนักเรียนจะรวบรวมความคิดขอมูลตางๆ เก่ียวกับเร่ืองที่จะเขียนเพื่อที่จะเปนพื้นฐานใน
การสรางงานเขียนของตนเองหรือของกลุม ตอจากน้ันคือ ขั้นปฏิบัติโครงงาน (ขั้นลงมือเขียน ขั้น
ทบทวนงานเขียนและขั้นแกไขงานเขียน) ในขั้นน้ีนักเรียนจะนําความคิดและขอมูลที่นักเรียนได
รวบรวมมาเรียบเรียงเปนงานเขียน มีการวางแผนงานเขียนโดยทําเปนโครงรางงานเขียน จากน้ัน
จึงใหนักเรียนเขียนงานเขียนของตนเองหรือของกลุม  หลังจากน้ันนักเรียนจะอานงานเขียนของ
ตนเองหรือของกลุมอีกคร้ัง เพื่อเปนการทบทวนการเรียงลําดับเน้ือหาและความคิด ถือเปนการ
ตรวจสอบงานเขียนโดยภาพรวม โดยท่ีผูวิจัยจะมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือ  
หลังจากน้ันผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอผิดพลาดทางไวยากรณเคร่ืองหมายวรรคตอนและการ
สะกดคําใหถูกตองกอนนํางานเขียนไปใชในการนําเสนอโครงงาน สุดทายจะเปนขั้นนําเสนอ
โครงงาน และขั้นประเมินโครงงานที่ผูวิจัยจะทําการใหคะแนนงานเขียนของนักเรียนตามเกณฑที่
กําหนด คือ มีในเรื่องของเนื้อหา องคประกอบ ไวยากรณและลีลาการเขียนและการส่ือความหมาย 

   ส
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   1.2.3 กําหนดตารางกําหนดเน้ือหารูปแบบกิจกรรมโครงงานในแตละบท โดย
นําเสนอตามตารางกําหนดเน้ือหากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ (Lesson Content 

Specifications) (ตารางท่ี 5) 

   1.2.4 นําตารางกําหนดเน้ือหากิจกรรมโครงงานในแตละบทเสนอตออาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยชาวตางประเทศ เพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแกไข 

   1.2.5 นําตารางกําหนดเน้ือหาที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอตอผูเช่ียวชาญ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ 3 ทานตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

validity) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในแตละบทเรียนใหไดคาตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.5 ขึ้นไป 

(ภาคผนวก ก หนา 196 และ ข หนา 209) โดยใชสูตรของ ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2540: 

18-19)  
 

     IOC =  
N
x

 

 

    IOC   คือ    คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา 

        X   คือ    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

                                           N  คือ     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

    บทเรียนที่มีคา IOC ต้ังแต 0.05 – 1.00 หมายถึง ใชไดหรือมีคุณภาพ 

    บทเรียนที่มีคา IOC ต้ังแต 0.05            หมายถึง ควรปรับปรุง ตัดท้ิง    
                                                                                                            หรือไมมีคุณภาพ 
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Learning Objective Text Type Language Content Activities   Evaluation 

Unit 1 

My 

hometown 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) To identify meanings of 

vocabularies from context clues. 

2) To identify the reference words in 

a personal letter. 

3) To comprehend the reading text 

based on Nakhon Pathom. 

4) To identify the format of a 

personal letter. 

5) To recognize and use appropriate 

expressions in a personal letter. 

6) To search for information about 

places.  

7) To write a personal letter to invite 

students’ friends to visit their 

hometown. 

 

- Letter 

 

Reading:  

- Reading for main ideas, 

details, and reference 

words. 

Vocabulary: 

- Predicting, using context 

clues. 

tourist attractions,  

symbol, sacred,  

abundant, agriculture, 

religion, conflict,  

festival, annually,  

locate 

Writing: 

- The format of a personal 

letter. 

- Expressions used for a 

personal letter. 

 

Reading Activities 

Pre-reading: 

- Guessing meaning from 

context clues. 

- Answering guided questions. 

While-reading: 

- Answering comprehension 

questions. 

Language Focus: 

- Identifying the format of a 

personal letter. 

- Practicing on expressions 

used for a personal letter. 

Post-reading: 

- Doing exercises on the format 

of a personal letter. 

- Doing exercises on writing the 

expressions used in a personal 

letter. 

Posttest (E1) 

- Completing the 

outline of a personal 

letter. 

- Completing the 

expressions used in 

a personal letter. 

- Writing a personal 

letter.  
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ) 
Unit Learning Objective Text Type Language Content Activities   Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Study Skills: 

- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to search 

for on the internet (www):  

- http://thai.tourism 

thailand.org 

- http://th.wikipedia.org  

- Nakhon Pathom 

Writing project: 

- Working individually. 

- Thinking and planning the 

writing of a personal letter.  

- Gathering data by searching 

for information about attractive 

places in a students’ hometown 

from the suggested resources.  

- Writing a personal letter.  

   - outlining 

   - drafting 

   - editing 

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ) 
Unit Learning Objective Text Type Language Content Activities   Evaluation 

Unit 2  

Recipe 
 

 

 

 

 

 

 

1) To identify meanings of 

vocabularies from pictures. 

2) To identify the reference words in 

a recipe. 

3) To comprehend the reading text 

about food and fruit festival. 

4) To identify a recipe organization. 

5) To recognize and use appropriate 

transitional words of a cooking 

process in a recipe.  

6) To search information about a 

recipe.  

7) To write a recipe based on 

information previously researched. 

- Recipe 

 

Reading:  

- Reading for main ideas, 

details, and reference 

words. 

Vocabulary: 

- Predicting, using pictures 

to increase vocabularies. 

stir, fried,  grilled, steamed, 

boiled, baked,  

pickled, roast, barbecued, 

raw, smoked, broiled, 

mashed, hard-boiled, 

stewed, poached 

Writing: 

- A recipe organization. 

- Transitional words of a 

cooking process. 

Reading Activities 

Pre-reading: 

- Guessing meaning about 

ways of cooking and preparing 

food based on the given 

pictures. 

- Answering guided questions. 

While-reading: 

- Answering comprehension 

questions. 

Language Focus: 

- Identifying a recipe 

organization. 

- Practicing the usage of the 

transitional words to show 

steps of cooking. 

  

Posttest (E1) 

- Matching pictures 

with the correct ways 

of cooking process. 

- Completing the 

outline of a recipe. 

- Completing a 

recipe with the 

correct transitional 

words to show steps 

of cooking. 

- Writing a recipe.  
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ) 
Unit Learning Objective Text Type 

 

Language Content Activities   Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

  Study Skills: 

- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to search 

for on the internet (www):  

- http://allthaifood.com   

- http://www.thaitable. 

com 

- http://www.ucancook 

thai.com 

- http://www.ezythaicooking. 

com 

- http://allrecipes.com  

- Thai cuisine  

Post-reading: 

- Doing exercises on using 

transitional words to show 

steps of cooking. 

- Doing exercises on organizing 

a recipe organization. 

Writing project:  

- Working in groups. 

- Brainstorming and planning 

on writing a recipe. 

- Gathering data by searching 

information about the dishes in 

a students’ hometown from the 
suggested resources. 
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ) 
Unit Learning Objective Text Type Language Content Activities   Evaluation 

     - Writing a recipe.   

   - outlining 

   - drafting 

   - editing 

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 

 

Unit 3  

Brochure   
 

1) To identify meanings of 

vocabularies from the context clues. 

2) To identify the reference words in 

a brochure. 

3) To comprehend the reading text 

about Sanam Chandra Palace. 

4) To identify the format of a 

brochure. 

5) To identify the passive voice. 

- Brochure  

 

Reading:  

- Reading for main ideas, 

details, and 

reference words. 

Vocabulary: 

- Predicting, using context 

clues. 

shrine, paid homage,  

adapt, mural, local,  

Reading Activities 

Pre reading: 

- Guessing meaning from 

context clues. 

- Answering guided questions. 

While-reading: 

- Answering comprehension 

questions. 

 

Posttest (E1) 

- Completing 

sentences by using 

the correct form of 

the passive. 

- Rewriting 

sentences into the 

passive. 

- Writing expressions  
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ) 
Unit Learning Objective Text Type Language Content Activities   Evaluation 

 

 

 

 

6) To recognize and use appropriate 

expressions and words used for 

describing places. 

7) To search for information about a 

tourist attraction. 

8) To write a brochure based on 

information previously researched. 
 

 construction, combination, 

tropical, inspiration, 

preserve, headquarters, 

warden, funeral 

Writing: 

- The format of a brochure. 

- Expressions for describing 

places. 

- Passive Voice. 

Study Skills: 

- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to search 

for on the internet (www):  

 Language Focus: 

- Identifying the format of a 

brochure. 

- Practicing the form of the 

passive voice. 

- Practicing expressions used 

for describing places. 

Post-reading: 

- Doing exercises on the format 

of a brochure. 

- Doing exercises on the 

passive voice worksheet. 

- Doing exercises on writing the 

expressions used for 

describing places. 

 

and words used for 

describing places.  

- Completing the 

outline of a brochure. 

- Writing a brochure. 
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ) 
Unit Learning Objective Text Type Language Content Activities   Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

  - http://www.touropia.com  

- http://www.thaiways 

magazine.com  

- http://thailand- 

attractiontravel. blogspot. 

com 

- http://www.home2 

thailand.com 

- http://www.tourism 

thailand.org 

Writing project: 

- Working in groups. 

- Brainstorming and planning 

on writing a brochure.  

- Gathering data by searching 

for an attractive place in the 

students’ hometown from the 
suggested resources.  

- Writing a brochure.  

   - outlining 

   - drafting 

   - editing 

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ) 
Unit Learning Objective Text Type 

 

Language Content Activities   Evaluation 

Unit 4 

Person’s life 

profile 

 

 

 

 

1) To identify meanings of 

vocabularies from the context clues. 

2) To identify the reference words in 

a profile. 

3) To comprehend the reading text 

about an important person’s life. 

4) To identify a timeline format. 

5) To identify the format of a profile. 

6) To sequence the story based on 

chronological order.   

7) To search for information about an 

important person’s life. 

8) To write a profile of an important 

person based on information 

previously researched. 

 

- Biography 

- Life profile 

  

Reading:  

- Reading for main ideas, 

details, and 

reference words. 

Vocabulary: 

- Predicting, using context 

clues. 

educated, established, 

passed away, throne, 

nationalism, administration, 

miniature, memorial, 

compulsory, invented, 

literary, prose poetry, 

composed 

Writing: 

- The format of a profile. 

Reading Activities 

Pre reading: 

- Guessing meaning from 

context clues. 

- Answering guided questions. 

While-reading: 

- Answering comprehension 

questions. 

 Language Focus: 

- Identifying a timeline format. 

- Identifying the format of a 

profile. 

- Practicing time expressions. 

Post-reading: 

- Doing exercises on using time 

expressions. 

Posttest (E1) 

- Writing the 

expressions used in 

a profile.   

- Writing a timeline of 

an important person 

based on the given 

information. 

- Writing a profile.   
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ) 
Unit Learning Objective Text Type Language Content Activities   Evaluation 

 

 

 

 

  - Time expressions. 

Study Skills: 

- Searching for more 

information.  

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to search 

for on the internet (www):  

- http://en.wikipedia. 

org  

- http://www.thailands 

world.com/en/thai-

people/famous-thai- 

people/index.cfm  

- http://www.bangkok 

roughguide.info 

- Doing exercises on the format 

of a profile. 

- Doing exercises on writing a 

timeline. 

Writing project: 

- Working in groups. 

- Brainstorming and planning 

on how to write a person’s 
profile. 

- Gathering data by searching 

for information of an important 

person in the students’ 
hometown from the suggested 

resources. 

- Writing a profile. 

   - outlining 
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ) 
Unit Learning Objective Text Type 

 

Language Content Activities   Evaluation 

   - biography 

- a famous person of 

Thailand 

- an important person of  

Thailand 

   - drafting 

   - editing  

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 

 

Unit 5 

Folk tale  

 

 

 

 

1) To identify meanings of 

vocabularies from the context clues. 

2) To identify the reference words in 

the story. 

3) To identify the character traits in 

the story. 

4) To comprehend a reading text 

about a Nakhon Pathom folk tale. 

5) To identify the story grammar. 

6) To recognize and use appropriate 

expressions for narrating stories. 

- Folk tale 

book 

- Story book 

  

Reading:  

- Reading for main ideas, 

details, and 

reference words. 

Vocabulary: 

- Predicting, using context 

clues. 

predict, basin, adopt, 

loyalty, rebel, battle, inform, 

scar, guilty, fury, stupa, sin, 

crumble 

Reading Activities 

Pre reading: 

- Guessing meaning from 

context clues. 

- Answering guided questions. 

While-reading: 

- Answering comprehension 

questions. 

Language Focus: 

- Identifying the story grammar. 

- Practicing expressions used  

Posttest (E1) 

- Writing the 

expressions used for 

narrating a story.  

- Identifying the story 

grammar (setting, 

beginning, reaction, 

attempt, outcome, 

ending) based on the 

given story. 

- Writing a folk tale or  
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ) 
Unit Learning Objective Text Type Language Content Activities   Evaluation 

 

 

 

 

7) To search for information about a 

folk tale or a story.  

8) To write a folk tale or a story with 

illustrated pictures based on 

information previously researched. 

 

 Writing: 

- The story grammar of a 

story. 

- Expressions used for 

narrating a story. 

Study Skills: 

- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words search 

for on the internet (www):  

- http://www.escati.com  

- http://www.chickynet. 

com 

- http://www.english-for-

thais- 

for narrating a folk tale or a 

story. 

Post-reading: 

- Doing exercises on using the 

expressions used for narrating 

a folk tale or a story. 

- Doing exercises on the story 

grammar. 

Writing project: 

- Working in groups. 

- Brainstorming and planning 

for writing a folk tale or a story 

with illustrated pictures. 

- Gathering data by searching 

for information about folk tales 

or stories from a students’  

a story with 

illustrated pictures. 



 

 

 

ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ) 
Unit Learning Objective Text Type Language Content Activities   Evaluation 

 

 

 

 

  2.blogspot.com 

- http://www.recordonline. 

com 

 

hometown from the suggested 

resources.  

- Writing a folk tale or a story 

with illustrated pictures.  

   - outlining 

   - drafting  

   - editing 

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 
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   1.2.6 นําตารางกําหนดเน้ือหาท่ีไดมากําหนดสรางแผนการจัดการเรียนรู
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-

เขียน   

   1.2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่สรางข้ึน ไป
ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมในการใชภาษาและนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข 

   1.2.8 ดําเนินการสรางบทเรียนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่วางไว 
   1.2.9 นําบทเรียนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่สรางข้ึนทั้ง 5 บทเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแกไข 

   1.2.10 เตรียมทดลองใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมท่ีเสร็จสมบูรณแลว เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 

 2. การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถทา งทักษะการอาน -เขียน
ภาษาอังกฤษ  
  2.1 ขั้นศึกษาขอมูลการทําแบบทดสอบทักษะทางการอาน-เขียน 

   2.1.1 ศึกษาแนวทางวิธีการสรางแบบทดสอบและการวัดประเมินผลการ
เรียนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศโสธร (2544) Heaton (1990) และ Harris and Maccan 

(1994) 
   2.1.2 ศึกษาเน้ือหาจากขอบขายของบทเรียน โดยสุมเนื้อหาใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาท่ีนักเรียนไดเรียน 

  2.2 กําหนดจุดประสงคการสอบ 

   2.2.1 กําหนดจุดประสงคการสอบโดยพิจารณาจากจุดประสงคการเรียนรู
จากตารางกําหนดเน้ือหากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ (ตารางที่ 5 หนา 126) โดยมีเน้ือหามา
จากการสุมบทเรียนทั้ง 5 บทเรียน  
   2.2.2 กําหนดรูปแบบของแบบทดสอบและสรางตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบ 
(Table of Test Specification) เพื่อการพัฒนาขอสอบ โดยขอสอบแบงเปนสองตอน คือ ตอนที่ 1 

เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 65 ขอ ใชวัดความเขาใจในการอาน เชน การหาใจความสําคัญ 
การหารายละเอียดของขอมูล การวิเคราะหความหมายคําศัพท การเรียงลําดับเหตุการณและ
ไวยากรณตางๆ เปนตน และตอนที่ 2 เปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ ใชวัดความสามารถ
ทางดานการเขียน โดยจะใหนักเรียนเขียนเปนเรียงความโดยเลือกทําเพียงหนึ่งขอ ขอสอบทั้งสอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนน้ีไดมาจากการสุมเนื้อหาท่ีครอบคลุมตามเน้ือหาท่ีไดจากการวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู 
และตารางกําหนดเนื้อหากิจกรรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  
   2.2.3 นําตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบเพื่อการพัฒนาขอสอบทั้งที่เปนขอสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 65 ขอและขอสอบแบบอัตนัย 4 ขอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และนําขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบใหเหมาะสม  
  2.3 พัฒนาแบบทดสอบ 

   2.3.1สรางแบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ ตาม
ตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบทั้งที่เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 65 ขอ และขอสอบ
แบบอัตนัย 4 ขอ ซึ่งแบบทดสอบน้ีจะถูกคัดเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนกตามเกณฑใหเหลือจาํนวน 30 ขอ 

   2.3.2 นําแบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษทั้งที่เปน
ขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 65 ขอ และขอสอบแบบอัตนัย 4 ขอ ขึ้นเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยชาวตางประเทศ เพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแกไข 

  2.4 หาคุณภาพแบบทดสอบ 

   2.4.1 นําแบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ีไดรับ
การปรับปรุงแกไขเสนอตอผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 3 ทานตรวจสอบคุณภาพและ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) (ภาคผนวก ค หนา 224) จากนั้นเลือกแบบทดสอบท่ีมีดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 0.5 ขึ้นไปและนําขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตํ่า
กวา 0.5 มาปรับปรุงแกไข (ภาคผนวก ง หนา 262) จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบใหมอีกครั้ง  
   2.4.2 นําแบบทดสอบทั้งที่เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 65 ขอ 
และขอสอบแบบอัตนัย 4 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 66 คน ใชเวลาทดสอบจํานวน 2 
ชั่วโมง เพื่อหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  
   2.4.3 นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน และนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะห
หาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใชโปรแกรม
วิเคราะหขอสอบ EVANA 4.0 พัฒนาโดย ภคนันท ทองคํา (2544) สวนคะแนนของขอสอบอัตนัย 
4 ขอ จากการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ 2 คน โดยใชเกณฑการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนในเร่ืองของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เน้ือหา องคประกอบ ไวยากรณและลีลาการเขียนและการส่ือความหมาย โดยปรับจากเกณฑของ 
Heaton (1990) และ Harris and McCann (1994: 39) ดังน้ี 

    16-20 คะแนน รูปแบบการเขียนมีความไหลล่ืนและเขาใจงาย มีการ
เขียนโดยใชประโยคที่ซับซอนและประโยคอยางงายซ่ึงส่ือความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ อาจ
มีขอผิดพลาดทางภาษาเพียงเล็กนอย 2-3 แหง มีการเขียนนําเสนอความคิดไดอยางเปนระบบและ
เช่ือมโยงกับหัวขอท่ีเขียนเปนอยางดี นอกจากน้ีการเขียนยังมีการใชคําศัพทหลากหลายจากที่ได
เรียนมาในแตละบท 

    11-15 คะแนน รูปแบบการเขียนคอนขางเรียบงายพอสมควรและสวน
ใหญเขาใจงาย มีประโยคท่ีซับซอนบางเล็กนอยแตสื่อสารไดคอนขางมีประสิทธิภาพ การเขียนมี
ขอผิดพลาดจุดใหญๆอยูเพียง 1-2 แหง และมีขอผิดพลาดในการเขียนเล็กนอยประปราย มีการ
แสดงความคิดที่ไมเชื่อมโยงกับหัวขอท่ีเขียนอยูเล็กนอย มีการใชคําศัพทใหมๆไดอยางเหมาะสม 

    6-10 คะแนน รูปแบบการเขียนมีความไมสม่ําเสมอและเขาใจยาก การ
ใชประโยคซับซอนอานแลวสับสน และสวนใหญเขียนเปนประโยคอยางงาย มีขอผิดพลาดในการ
เขียนจุดใหญหลายจุดซ่ึงทําใหยากตอการเขาใจ อีกท้ังยังขาดทักษะของการสรางประโยค 
ความคิดในงานเขียนไมสอดคลองกับหัวขอที่เขียน มีการใชคําศัพทที่คอนขางแคบและคลุมเครือ
ในงานเขียน 

    0-5 คะแนน รูปแบบการเขียนขาดความตอเนื่องและยากในการเขาใจ 
สวนใหญเขียนโดยใชรูปประโยคอยางงายทั้งหมดซึ่งอานแลวเกิดความสับสน มีขอผิดพลาดในการ
เขียนอยางรุนแรงเปนจํานวนมาก ซึ่งประโยคสวนใหญยังขาดความชํานาญในการสรางประโยค 
ความคิดและเน้ือหาในงานเขียนไมสอดคลองกับหัวขอที่เขียนและคลุมเครือ งานเขียนมีการใช
คําศัพทที่คอนขางจํากัด นอกจากนี้ยังใชคําศัพทไมเหมาะสม จึงทําใหงานเขียน ไมสามารถอาน
แลวเขาใจได 
    2.4.4 ทําการคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 คา
อํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไปและมีคาความเช่ือมั่นของขอสอบทั้งฉบับ 0.70 ขึ้นไป ไดขอสอบที่ผาน
เกณฑจํานวน 50 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.78 และมีคาอํานาจจําแนก (r) 0.20-

0.75 (ภาคผนวก จ หนา 266) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.88 โดยใชสูตร KR-20 (Kuder-

Richardson) จากโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ EVANA 4.0 พัฒนาโดย ภคนันท ทองคํา (2544) ใน
การคํานวณ จากนั้นทําการคัดเลือกขอสอบใหไดขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และ
ขอสอบอัตนัยจํานวน 2 ขอ ที่ไดจากการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ 2 คน ใชเกณฑการหาคา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ซึ่งไดเทากับ 
0.97 โดยขอสอบอัตนัยน้ีจะใหนักเรียนเลือกทําเพียง 1 ขอ ใชในการสอบ 60 นาที ขอสอบทั้งหมด
มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาท่ีครอบคลุมทุกดาน ดังตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบ (Table of test 

specification) (ตารางท่ี 6)  
 

ตารางท่ี 6 ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of test specification) 

Objectives Text type Skill level 

Test 

item 

type 

No. 

of 

item 

Scoring 
Weight 

(%) 

Part 1: Reading 

Project 1. 

1. To identify a format of a 

personal letter.  

 

Letter 

 

Knowledge 

 

MC 

 

1 

 

0 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

2. To identify the main idea of 

given personal letter. 

Letter Knowledge MC 1 0 – 1 

3. To identify the specific 

information in a personal letter. 

Letter Knowledge MC 1 0 – 1 

4. To tell the meaning of words in 

a personal letter. 

Letter Knowledge MC 1 0 – 1 

5. To identify the words reference 

in a personal letter. 

Letter Knowledge MC 1 0 – 1 

6. To recognize and use 

appropriate expression in a 

personal letter. 

Letter Knowledge MC 1 0 – 1 

Project 2. 

7. To identify the main idea of 

given recipe. 

 

Recipe 

 

Knowledge 

 

MC 

 

1 

 

0 – 1 

8. To identify the specific 

information of given recipe. 

Recipe Knowledge MC 1 0 – 1 

9. To tell the meaning of words in 

a recipe. 

Recipe Knowledge MC 1 0 – 1 

10. To identify the words reference 

in a recipe. 

Recipe Knowledge MC 1 0 – 1 
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ตารางท่ี 6 ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of test specification) (ตอ) 

Objectives Text type Skill level 

Test 

item 

type 

No. 

of 

item 

Scoring 
Weight 

(%) 

11. To recognize and use 

appropriate transitional words of 

cooking process. 

Recipe Knowledge MC 2 0 – 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project 3. 

12. To identify the main idea of the 

given brochure. 

 

Brochure 

 

Knowledge 

 

MC 

 

1 

 

0 – 1 

13. To identify the details of the 

given brochure. 

Brochure Knowledge MC 1 0 – 1 

14. To tell the meaning of words in 

a brochure.  

Brochure Knowledge MC 1 0 – 1 

15. To recognize and use 

appropriate expression and words 

used for describing places. 

Pictures Knowledge MC 3 0 – 1 

Project 4 

16. To identify the main idea of the 

given life profile. 

 

Life profile 

 

Knowledge 

 

MC 

 

1 

 

0 – 1 

17. To identify the details in a life 

profile. 

Life profile Knowledge MC 1 0 – 1 

18. To tell the meaning of words in 

a life profile. 

Life profile Knowledge MC 1 0 – 1 

19. To sequence the story based 

on chronological order. 

Life profile Knowledge MC 3 0 – 1 

Project 5 

20. To identify the main idea of the 

given story.  

 

Story 

 

Knowledge 

 

MC 

 

1 

 

0 – 1 

21. To identify the details of the 

given story. 

Story Knowledge MC 1 0 – 1 

22. To tell the meaning of words in 

a story. 

Story Knowledge MC 1 0 – 1 

23. To identify the character traits 

of the given story. 

Story Knowledge MC 1 0 – 1 

24. To identify the story grammar.  Story Knowledge MC 1 0 – 1 
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ตารางท่ี 6 ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of test specification) (ตอ) 

Objectives Text type Skill level 

Test 

item 

type 

No. 

of 

item 

Scoring 
Weight 

(%) 

25. To recognize and use 

appropriate expression for 

narrating stories. 

Story Knowledge MC 1 0 – 1  

Part 2: Writing 

To write a recipe of food. 

 

Process 

Knowledge 

Communication 

Transfer 

 

Free 

Writing 

 

1 

 

0-20 

 

 

 

40 

To write a personal letter. 

(Optional) 

 

Description 

Knowledge 

Communication 

Transfer 

Criticize 

 

Free 

Writing 

 

1 

 

0-20 

 

   2.4.5 เตรียมนําแบบทดสอบทั้งที่เปนแบบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 
ขอ และขอสอบอัตนัยจํานวน 2 ขอ ไปทดลองในขั้นการหาประสิทธิภาพบทเรียนกอนทดลองจริง 
(Pilot study) 

 3. การพัฒนาแบบสอบถามความคิด เห็น ท่ีมีตอ กิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐม แบงเปน 2 ขั้นตอน    

  3.1 ขั้นศึกษาขอมูลการพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นและแนวทางการ
ประเมินกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐม          

   3.1.1 ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามและการพัฒนาขอคําถามตาม
แนวคิดของสุวิมล ติรกานันท (2549: 105-130) โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert (อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท 2549: 119-121) ซึ่ง
กําหนดคาระดับของขอความในแบบสอบถาม 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุดมีคาระดับเทากับ 5
เห็นดวยมาก มีคาระดับเทากับ 4 เห็นดวยปานกลาง มีคาระดับเทากับ 3 เห็นดวยนอย มีคาระดับ
เทากับ 2 และเห็นดวยนอยที่สดุ มีคาระดับเทากับ 1 

   3.1.2 สรางกรอบเน้ือหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่นนครปฐม ซึ่งสามารถสรุปกรอบเน้ือหาในการ
สรางแบบสอบถามได ออกเปน 6 ดาน คือ ดานเน้ือหา ดานรูปแบบ ดานแรงจูงใจ ดานการเรียนรู
แบบรวมมือ ดานความรูความสามารถ และดานการเห็นคุณคาในตัวเอง 
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  3.2 ขั้นพัฒนาแบบแบบสอบถามความคิดเห็น  

   3.2.1 วิเคราะหเน้ือหาในการประเมินและสรางกรอบเน้ือหาในการสราง
แบบสอบถามความคิดเห็นตามตารางกรอบเน้ือหาในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน 
ดังตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 กรอบเน้ือหาในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงาน 

               ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อพฒันาทักษะทางการอาน-เขียน 

รายการประเมิน กรอบเน้ือหาของการประเมิน 

1. ดานเนื้อหา   - ความเหมาะสมของเน้ือหา 
- ความยาก-งายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 
- ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหากับเวลาเรียน 

- การนําความรูจากเน้ือหาไปใชจริง 
- การนําเน้ือหาท่ีคุนเคยไปกระตุนใหนักเรียนอยากเรียน 

2. ดานรูปแบบ - ความหลากหลายของกิจกรรมโครงงาน 

- ความยาก-งายของรูปแบบกิจกรรม 

- ความเหมาะสมของภาพประกอบกับเน้ือหา 

- ความเหมาะสมในการเรียงลําดับขั้นตอนตางๆ  
- ความชัดเจนของขนาดตัวอักษร 

3. ดานแรงจูงใจ - การเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ 

- การทาทายความสามารถ 

- ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
- ความสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

- การเห็นความสําคัญของทองถิ่นและชุมชน 

4. ดานการเรียนรูแบบรวมมือ - ความเขาใจการทํางานอยางเปนระบบ 

- การเรียนรูแบบรวมมือกันจากการทํางานเปนกลุม 

- การทํางานเปนกลุมเพื่อทําใหงานเสร็จตามวัตถุประสงค 
- การทํางานเปนกลุมชวยใหกลาแสดงความคิดเห็น 

- การทํางานเปนกลุมชวยฝกใหยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 
 
 
 
 



 145 

ตารางท่ี 7 กรอบเน้ือหาในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงาน                    
               ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน (ตอ) 

รายการประเมิน กรอบเน้ือหาของการประเมิน 

5. ดานความรูความสามารถ - การสงเสริมในเรื่องของการเรียนรูดวยตนเอง 
- ความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษ 

- การสงเสริมทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 

- การนําความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมโครงงานไปใชจริงได 
6.ดานการเห็นคุณคาในตนเอง - การสงเสริมความมั่นใจในการแสดงความสามารถของตนเอง 

- การสงเสริมใหมีความภาคภูมิใจและยอมรับในความสามารถของ
ตนเอง 
- การสงเสริมใหมีความภาคภูมิใจในผลงานของกลุม 

- การสงเสริมในเรื่องของความรับผิดชอบ 

- การสงเสริมในเรื่องของความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

 

   3.2.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามกรอบเน้ือหาและนําแบบ 
สอบถามความคิดเห็นท่ีสรางข้ึนใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผู เช่ียวชาญดานการสราง
แบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของ
คําถามและรูปแบบทางภาษา (ภาคผนวก ช หนา 283) 

   3.2.3 นําขอมูลที่ไดจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใช
สูตรของ สุวิมล ติรกานันท (2549: 148)  

   3.2.4 นําผลท่ีไดจากการพิจารณาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญในหัวขอท่ีมีคา IOC ตํ่ากวา 0.5 มาพิจารณาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็น 

(ตารางท่ี 18) (ภาคผนวก ซ หนา 286) 

   3.2.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจแกไขแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนในข้ันทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) และข้ันทดลองกลุมเล็ก (Small group 

tryout) โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนโดยใชกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถ่ินนครปฐมในแตละบท แลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะหหา
คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแบบแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 

1974: 161) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.86 (ภาคผนวก ฌ หนา 289) และนําขอความหรือคําถาม
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ที่ไมชัดเจนมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็น (ภาคผนวก ญ หนา 291) เพื่อนําไปใชจริง
ในการทดลองภาคสนาม 

 

การหาประสิทธิภาพกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษกอนทดลองจริง (Pilot study) 

  การหาประสิทธิภาพบทเรียนกอนทดลองจริง เปนการหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินนครปฐมที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนด เปนการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ E1/E2  E1 หมายถึง คา
รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมดที่เกิดจากการทําแบบทดสอบทายบทของแตละ
กิจกรรมโครงงาน E2 หมายถึง คารอยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคนรวมกันหลังเรียนดวยกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางข้ึน การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษไวที่ 75/75 โดยการหาประสิทธิภาพบทเรียนกอนทดลองจริง
แบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก  ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one try out) และข้ันทดลองกลุมเล็ก 
(Small group tryout) 

 1. ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) 

  การทดลองในข้ันทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) เปนการทดลองกับ
นักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 3 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
  1.1 กอนการทดลอง  
   ผูวิจัยใหนักเรียนดังกลาวทําแบบทดสอบกอนเรียนท่ีอยูในกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบอัตนัย 2 ขอโดยใหเลือกทํา
เพียง 1 ขอ ใชเวลาทดสอบ 60 นาที จากนั้นผูวิจัยช้ีแจงถึงวัตถุประสงค วิธีการเรียนและขอตกลง
ตาง ๆ ในการใชบทเรียนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม   

  1.2 ระหวางการทดลอง  
   ผู วิจัย ดําเนินการสอนนักเ รียนดวยตนเอง  โดยใชกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมทั้ง 5 บท ใชเวลา 2 สัปดาห โดยสอนนักเรียนเวลาหลัง
เลิกเรียนและคาบวางของนักเรียนในวันจันทรถึงวันศุกร ในระหวางการทดลองผูวิจัยสอบถาม
ปญหาที่ เกิดขึ้นระหวางเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงขอบกพรองและพัฒนากิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถ่ินนครปฐม หลังจากสอนเสร็จผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
ประจําบทในแตละบท ซึ่งแบบทดสอบแตละบทนั้นเปนการทดสอบเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนไดเรียนไป
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แลว เพื่อดูวานักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนท่ีไดเรียนไปหรือไม ซึ่งแบบทดสอบน้ีจะทําใน
ลักษณะท่ีเปนตัวเลือก จับคู และแบบเขียนส้ัน ๆ เชน เลือกสํานวนท่ีใชในจดหมายใหถูกตอง ระบุ
สวนตาง ๆ ในจดหมายใหถูกตอง จับคูรูปภาพกับวิธีการทําอาหาร ใชคําท่ีเปนการบอกข้ันตอนการ
ทําอาหาร ใชคําในการบรรยายสถานท่ี ใชคําในการเรียงลําดับเหตุการณ เปนตน การตรวจให
คะแนนจะใหคะแนนแบบตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน และสวนท่ีเปนงานเขียนน้ัน
นักเรียนจะตองมีงานเขียนประจําโครงงานทุกบท การตรวจใหคะแนนจะใชการตรวจใหคะแนนของ
ผูตรวจ 2 คน 

  1.3 การประเมินผล 

   เม่ือนักเรียนท้ัง 3 คนไดศึกษาจากกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
เร่ืองทองถิ่นนครปฐมทั้ง 5 บทแลว  ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเปนแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกับขอสอบกอนเรียนมีจํานวน 32 ขอ ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และ
แบบอัตนัย 2 ขอโดยใหเลือกทําเพียง 1 ขอ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที จากน้ันนํา
คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบประจําบทในทุกบทเรียนและคะแนนจากแบบทดสอบ
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม ดังตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8 คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจํากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษจํานวน 5 บท 

               และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองรายบุคคลโดยทําการทดลองกับนักเรียน  
               จํานวน  3 คน 

นักเรียน 

คนท่ี 

 

 

    คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

รวม รอยละ 
คะแนนสอบ
หลังเรียน 

รอยละ 
1 2 3 4 5 

20 20 20 20 20 100 100 50 100 

1 16 14.5 14 14 13.5 72 71.50 33.5 67.00 

2 13.5 14.5 15 15 14.5 72 72.00 34.5 69.00 

3 16 15.5 14 14 15 73 73.00 38.5 77.00 

รวม 45 45 43 42 43 217  107  

รอยละ 75.00 74.17 71.67 69.17 70.83  72.17  71.00 
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 จากตารางที่ 8 ในขั้นทดลองใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
นครปฐม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ กับนักเรียนจํานวน 3 คน 
พบวานักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบประจําบทท้ัง 5 บท ไดคะแนนรวม 217 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 300 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.17 และนักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน
ไดคะแนนรวม  107 คะแนน  จากคะแนนเต็ม  150 คะแนน  คิดเปนรอยละ  71.00 ดังนั้น 
ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นนครปฐม สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ มีคาเทากับ 72.17/71.00 บทเรียนท่ีนักเรียนทําคะแนน
ไดสูงที่สุดคือบทท่ี 1 คิดเปนรอยละ 75 สวนบทเรียนท่ีนักเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุดคือบทที่ 4   
คิดเปนรอยละ 69.17 

  1.4 ขอบกพรองที่พบและการปรับปรุงแกไข  

   ในกระบวนการเรียนการสอนน้ันผูวิจัยไดใชขั้นตอนตาง ๆ ในการสอนนักเรียน
ซึ่งการนําเสนอเน้ือหาจะมีเน้ือเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐมใหนักเรียนไดอานดวย ซึ่งในขั้นนี้จะมี
กิจกรรมที่ใหนักเรียนทําเพื่อเปนการฝกฝนในเรื่องของทักษะการอานตาง ๆ เชน หลังจากที่นักเรียน
อานเรื่องจบแลวนักเรียนตองสามารถตอบไดวาในแตละยอหนาน้ันพูดถึงเรื่องอะไรมีใจความ
สําคัญคืออะไร ผลปรากฏวานักเรียนยังตอบไมคอยได อาจเน่ืองมาจากนักเรียนยังขาดความรูใน
เร่ืองของการสรุปหาใจความสําคัญของเรื่องที่อานหรือนักเรียนอาจไมมีความคุนเคยกับการทํา
กิจกรรมท่ีเปนการฝกใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ ผูวิจัยจึงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมจากการที่ถามนักเรียนเพียงอยางเดียววาในแตละยอหนาพูดถึงเรื่องอะไรโดยที่นักเรียน
ตองใชความคิดของตนเองเทาน้ันในการตอบ ผูวิจัยจึงจัดใหมีตัวเลือกใหนักเรียนไดเลือก ซึ่งเปน
ลักษณะท่ีเปนขอความของใจความสําคัญในแตละยอหนาและใหนักเรียนเรียงลําดับตัวเลขให
ถูกตองเพื่อเปนการกําหนดขอบเขตใหแคบลง ผลปรากฏวานักเรียนสามารถตอบและเรียงลําดับได
อยางถูกตอง นอกจากน้ียังพบวาภาพท่ีนํามาใชในบทเรียนนั้นยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรเพราะ
ในบทเรียนน้ันมีกิจกรรมที่นักเรียนตองใชบรรยายรูปภาพแตเน่ืองดวยในขั้นตอนของการทํา
บทเรียนและการถายเอกสารอาจมีขอผิดพลาดทําใหภาพมีความเขมมากเกินไปทําใหไมสามารถ
เห็นรายละเอียดของภาพไดนักเรียนจึงไมสามารถเห็นภาพไดอยางชัดเจนทําใหนักเรียนสับสนและ
เกิดขอบกพรองในการบรรยายรูปภาพ ผูวิจัยจึงไดปรับสีของรูปภาพเหลาน้ันใหจางลงเพื่อใหเห็น
รายละเอียดของภาพไดอยางชัดเจนขึ้น  
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 2. ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small group tryout) 

  เปนการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ     
สามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 10 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้  
  2.1 กอนการทดลอง  
   ผูวิจัยใหนักเรียนท้ัง 10 คน ทําแบบทดสอบกอนเรียนท่ีอยูในกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบอัตนัย 2 ขอโดยใหเลือกทํา
เพียง 1 ขอ ใหเวลาทดสอบ 60 นาที จากนั้นผูวิจัยช้ีแจงถึงวัตถุประสงค วิธีการเรียนและขอตกลง
ตาง ๆ ในการใชบทเรียนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม  

  2.2 ระหวางการทดลอง  
   ผู วิจัย ดําเนินการสอนนักเ รียนดวยตนเอง  โดยใชกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมทั้ง 5 บท ใชเวลา 2 สัปดาห โดยสอนนักเรียนเวลาหลัง
เลิกเรียนและคาบวางของนักเรียนในวันจันทรถึงวันศุกร ในระหวางการทดลองผูวิจัยสอบถาม
ปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางเรียนกับนักเรียนท้ัง 10 คน เพื่อนํามาปรับปรุงขอบกพรองและพัฒนา
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม หลังจากสอนเสร็จผูวิจัยใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบประจําบทในแตละบท ซึ่งแบบทดสอบแตละบทน้ันเปนการทดสอบเก่ียวกับสิ่งท่ี
นักเรียนไดเรียนไปแลว เพื่อดูวานักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนท่ีได เรียนไปหรือไม การตรวจให
คะแนนจะใหคะแนนแบบตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน และสวนท่ีเปนงานเขียนน้ัน
นักเรียนจะตองมีงานเขียนประจําโครงงานทุกบท การตรวจใหคะแนนจะใชการตรวจใหคะแนนของ
ผูตรวจ 2 คน 

  2.3 การประเมินผล 

   เม่ือนักเรียนท้ัง 10 คนไดศึกษาจากกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
เร่ืองทองถิ่นนครปฐมทั้ง 5 บทแลว  ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเปนแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกับขอสอบกอนเรียนมีจํานวน 32 ขอ ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และ
แบบอัตนัย 2 ขอโดยใหเลือกทําเพียง 1 ขอ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที จากนั้นนํา
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจําบทในทุกบทเรียนและคะแนนจากแบบทดสอบ
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม ดังตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจํากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษจํานวน 5 บท 

                และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองกลุมเล็กโดยทําการทดลองกับนักเรียน 

                จํานวน 10 คน 

นักเรียน 

คนท่ี 

 

 

    คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

รวม รอยละ 
คะแนนสอบ
หลังเรียน 

รอยละ 
1 2 3 4 5 

20 20 20 20 20 100 100 50 100 

1 13.5 16.5 14.5 15.5 14.5 74.5 74.50 33 66.00 

2 13.5 15.5 15.5 14.5 15.5 74.5 74.50 38 76.00 

3 14.5 16.5 14.5 15.5 15.5 76.5 76.50 35 70.00 

4 13.5 13.5 17 14.5 15.5 74 74.00 39 78.00 

5 12.5 15.5 16 13.5 14.5 72 72.00 38.5 77.00 

6 15 15.5 16 12.5 14.5 73.5 73.50 40.5 81.00 

7 15.5 15 16.5 15 16 78 78.00 37.5 75.00 

8 14 16 15.5 15 16 76.5 76.50 34 68.00 

9 13.5 15 16.5 14 14 73 73.00 32 64.00 

10 16.5 15 17.5 14 16 79 79.00 34 68.00 

รวม 142 154 159.5 144 152 751.5  361.5  

รอยละ 71.00 77.00 79.75 72.00 76.00  75.15  72.30 

  

 จากตารางที่ 9 ในข้ันทดลองใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
นครปฐม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ กับนักเรียนจํานวน 10 คน 
พบวานักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบประจําบทท้ัง 5 บท ไดคะแนนรวม 751.5 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 1000 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.15 และนักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน
ไดคะแนนรวม 361.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน  คิดเปนรอยละ 72.30 ดังน้ัน 
ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นนครปฐม สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ มีคาเทากับ 75.15 /72.30 บทเรียนท่ีนักเรียนทํา
คะแนนไดสูงที่สุดคือบทท่ี 3 คิดเปนรอยละ 79.75 สวนบทเรียนท่ีนักเรียนทําคะแนนไดนอยท่ีสุด
คือบทท่ี 1 คิดเปนรอยละ 71 
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  2.4 ขอบกพรองที่พบและการปรับปรุงแกไข  

   ในดานการเรียงลําดับขั้นตอนของการเรียนการสอนน้ันผูวิจัยใชขั้นตอนใน
การเรียนการสอนต้ังแตการนําเขาสูบทเรียน (Warm up) ซึ่งในทุกบทน้ันจะมีกิจกรรมที่ใหนักเรียน
ชวยกันระดมความคิดเพื่อชวยในการตอบคําถาม แตนักเรียนบางคนยังไมคอยกลาแสดงออกไม
กลาตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นทําใหใชเวลาคอนขางนานและทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือ 
ผูวิจัยจึงปรับวิธีการใหมโดยการใหนักเรียนแบงกลุมแลวแขงกันตอบคําถาม โดยมีเกมสเขามาชวย 
ซึ่งถากลุมใดสามารถตอบคําถามไดมากกวาก็จะไดคะแนนไป สิ่งนี้ชวยใหนักเรียนมีความ
สนุกสนานในการเรียนและมีความกระตือรือรนมากขึ้น นอกจากน้ันแลวยังมีในเร่ืองของการตอบ
คําถามเพื่อทดสอบความเขาใจในเนื้อเรื่องท่ีอาน เนื่องดวยในกิจกรรมโครงงานทุกบทจะมีเน้ือเรื่อง
เก่ียวกับจังหวัดนครปฐมใหนักเรียนไดอานกอน ซึ่งหลังจากที่อานแลวจะตองตอบคําถามแต
นักเรียนบางคนไมสามารถตอบคําถามได อาจเปนเพราะวาขาดความรูความเขาใจและย่ิงทําให
ขาดแรงจูงใจในการเรียน ผูวิจัยจึงใหนักเรียนแบงกลุมแลวชวยกันทําความเขาใจในเนื้อเรื่องที่อาน 
ซึ่งวิธีนี้สามารถทําใหนักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุมได 
 

การดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1.  ทําหนังสือถึ งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่ อขอหนังสือถึ ง
ผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ภาคผนวก ฒ หนา 315) 

เพื่อขอความรวมมือในการทดลองใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะทางการเขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 2. ปฐมนิเทศนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยช้ีแจงถึงวัตถุประสงคของการ
เรียนการสอนน้ีวา วิธีการเรียนน้ีผูวิจัยจะเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยท่ีนักเรียนจะไดเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐม จํานวน  
5 บทเรียน ใชเวลาในการเรียน 4 สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน วันละ 2 คาบเรียน โดยใชเวลาเรียน
บทเรียนละ 3 คาบ 3 บทเรียน และบทเรียนละ 4 คาบ 2 บทเรียน รวมทั้งส้ิน 17 คาบเรียน โดยคาบ
เรียนที่ใชเรียนน้ีเปนคาบเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู  และคาบวางหลังจากที่นักเรียนเรียน
จบหลักสูตรวิชาทหาร โดยหลังจากท่ีนักเรียนเรียนจบในแตละบทแลวนักเรียนตองทําแบบทดสอบ
ประจําบทเรียนและมีงานเขียนประจําโครงงาน รวมท้ังทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
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กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ และหลังจากท่ีเรียนจบทุกบทเรียนแลวนักเรียนตองทําแบบทดสอบ
หลังเรียนดวย 

 3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ กอน
การเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ โดยคําถามท้ังหมดเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 
30 ขอ และแบบอัตนัย 2 ขอโดยใหเลือกทําเพียง 1 ขอ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ใชเวลาในการ
ทดสอบ 60 นาท ี

 4. นํากระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียนสําหรับขอสอบตอนที่เปนแบบปรนัย 
จํานวน 30 ขอ มาตรวจใหคะแนนโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ EVANA 4.0 พัฒนาโดย 
ภคนันท ทองคํา (2544) สวนตอนที่เปนขอสอบอัตนัยจํานวน 2 ขอ ใหนักเรียนเลือกทําเพียงหน่ึง
ขอ ใชการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ 2 คน โดยใชเกณฑการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) 
 5. ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนนักเรียนดวยตนเองโดยใชใหกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน จํานวน 5 บทเรียน   
 6. ตรวจคะแนนแบบทดสอบประจําบทเรียนโดยตรวจใหคะแนน ตอบถูกได 1 

คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน และสวนท่ีเปนงานเขียนรายบทตรวจโดยใชการตรวจใหคะแนนของ
ผูตรวจ 2 คน หลังจากนั้นนําผลคะแนนของแบบทดสอบประจําบทเรียนท้ัง 5 บท (E1) ที่ใชไป
วิเคราะหคาทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไว 
 7. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนหลังจากที่ศึกษา
จากบทเรียนในแตละบท  
 8. เก็บขอมูลแบบสอบถามแลวจึงนําผลไปวิเคราะหทางสถิติ 

 9. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ หลัง
การเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบกอนเรียน โดยคําถามท้ังหมดเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบ
อัตนัย 2 ขอโดยใหเลือกทําเพียง 1 ขอ การทดสอบใชเวลา 60 นาท ี

 10. ตรวจคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) โดยการนํากระดาษคําตอบแบบทดสอบ
หลังเรียนสําหรับขอสอบตอนท่ีเปนแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ มาตรวจใหคะแนนโดยใชโปรแกรม
วิเคราะหขอสอบ EVANA 4.0 พัฒนาโดย ภคนันท ทองคํา (2544) สวนตอนที่เปนขอสอบอัตนัย
จํานวน 2 ขอ ใหนักเรียนเลือกทําเพียงหนึ่งขอ ใชการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ 2 คน โดยใช
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เกณฑการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
แลวนําผลไปวิเคราะหทางสถิติ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่น
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามเกณฑ 75/75 โดยใชสูตร E1 / E2 (ชัยยงค 
พรหมวงศ และคณะ, 2520: 135-139) 
   สูตรท่ี 1 

 

 

 

 

   เมื่อ E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 

         Xi  หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบประจําบททุกบทของผูเรียน 

           คนที่ i 
    A  หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกบทรวมกัน 

    N หมายถึง  จํานวนผูเรียน 

 

   สูตรท่ี 2 

 

 

 

 

 

   เมื่อ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
                                    Yi  หมายถึง คะแนนทดสอบหลังเรียนของผูเรียนคนที่ i 
         B  หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

                                    N  หมายถึง จํานวนผูเรียน 
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 2. การเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กอนและหลังเรียน
ดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถ่ินนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-

เขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชสถิติ t-test แบบจับคู (Paired-Samples T-Test)  

 3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปแปล
ความหมายคาระดับตามเกณฑที่ปรับปรุงจากเกณฑของ Best (2006: 310, 330-332) ดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 ≤     < 1.50  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50 ≤     < 2.50  หมายถึง  พอใช 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50 ≤     < 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.50 ≤     < 4.50  หมายถึง ดี 

  คะแนนเฉล่ีย 4.50 ≤     ≤ 5.00  หมายถึง  ดีมาก 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถ่ินจังหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน        
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยโดยแบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามเกณฑ 
75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 135-139) โดยทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
 ตอนท่ี 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษที่สราง ข้ึนโดยเปรียบเทียบจากความสามารถทางการอาน-เ ขียน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ือง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 ตอนท่ี  3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ          
กลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อ  
พัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ     
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 คือ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน  ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหได
ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 135-139) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
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 1.  ผูวิจัยนํากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษท่ีสรางและหาประสิทธิภาพแลวไปใช
สอนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐมจํานวน 30 คน โดยทําการทดสอบกอนเรียนและสอนดวยบทเรียนโดยใชโครงงาน 
5 บทเรียนคือ โครงงานการอาน-เขียนจดหมาย (My hometown), โครงงานการอาน-เขียนข้ันตอน
และวิธีการทําอาหาร (Recipe), โครงงานการอาน-เขียนแผนพับแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว 
(Brochure), โครงงานการอาน-เขียนประวัติบุคคลสําคัญ (Life profile), และโครงงานการอาน-
เขียนนิทาน (Folk tale) ซึ่งหลังจากท่ีนักเรียนเรียนจบในแตละบทแลวผูวิจัยใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบประจําบทเรียนท้ัง 5 บท ซึ่งในแตละบทมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน หลังจากน้ันนํา
คะแนน ที่ไดมาวิเคราะหหาคาคะแนนเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ 
(%) ของคะแนนและจัดอันดับคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบประจําบทของกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษแตละบท ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 คะแนนเฉล่ีย (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และอันดับคะแนนเฉลี่ยของ 
                  คะแนนแบบทดสอบแตละบทของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 

บทที ่ ชื่อโครงงาน คะแนนเต็ม 
คาเฉลี่ย  

(X )   
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) รอยละ ลําดับที่ 

1 My hometown 20 16.15 1.47 80.75 4 
2 Recipe  20 16.25 1.10 81.25 2 
3 Brochure 20 16.13 1.16 80.67 5 
4 Life profile  20 16.50 0.86 82.50 1 
5 Folk tale 20 16.18 1.17 80.92 3 

 
 จากตารางท่ี 10 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางสามารถทําแบบฝกหลังจากที่ไดเรียนใน
แตละบทเรียนสูงกวารอยละ 80% ทุกบท โดยบทท่ีนักเรียนกลุมตัวอยางทําคะแนนเฉล่ียไดสูงที่สุด
คือ บทที่ 4 โครงงานการอาน-เขียนประวัติบุคคลสําคัญ (82.50 %) และบทที่ไดคะแนนเฉล่ียตํ่า
ที่สุดคือ บทท่ี 3 โครงงานการอาน-เขียนแผนพับแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว (80.67 %)  
 2. ดําเนินการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
เร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการหาคารอยละของคะแนน

((((((((((((((
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จากการทําแบบทดสอบประจําบทของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษทั้ง 5 บท และคารอยละของ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางท้ัง 30 คน ซึ่งแบบทดสอบหลัง
เรียนน้ีเปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยแบงออกเปน 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 เปนแบบปรนัย 30 ขอ และตอนท่ี 2 เปนแบบอัตนัย 2 ขอ โดยใหนักเรียนเลือกตอบ
เพียง 1 ขอ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ซึ่งผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของกิจกรรมโครงงาน  
                  ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ 
                  หลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  

นักเรียน 
คนท่ี 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท รวมคะแนน
แบบทดสอบประจําบท 

คะแนนสอบ
หลังเรียน 1 2 3 4 5 

20 20 20 20 20 100 50 
1 17.5 15.5 15 17.5 16 81.5 34 
2 14.5 16.5 16 17.5 16 80.5 43 
3 17 16.5 16 17.5 15 82 37 
4 17.5 14.5 15.5 17 15.5 80 39 
5 16 16.5 15.5 17 15.5 80.5 35 
6 16 14.5 16.5 16 15.5 78.5 39 
7 15.5 15.5 14.5 14.5 15.5 75.5 38.5 
8 16 15.5 15.5 15.5 14.5 77 44.5 
9 18 16.5 15.5 15.5 14.5 80 43.5 

10 16.5 18.5 15 16.5 14 80.5 45 
11 16.5 17.5 16 16.5 15 81.5 39 
12 17 16.5 15 15.5 16 80 44.5 
13 18 16.5 17.5 16.5 17 85.5 45 
14 13.5 15.5 14.5 17.5 18 79 30 
15 14.5 14.5 16.5 16.5 16 78 31 
16 17 18.5 17 17.5 17 87 38.5 
17 18 17.5 18 16.5 18 88 41 
18 17.5 16.5 15 16.5 15 80.5 37 
19 14.5 16.5 15.5 16.5 16 79 33.5 
20 15.5 15.5 14.5 15.5 17 78 39 
21 15 14.5 15.5 14.5 15 74.5 32.5 
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ตารางท่ี 11 คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของกิจกรรมโครงงาน  
                  ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ 
                  หลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน (ตอ) 

นักเรียน 
คนท่ี 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท รวมคะแนน
แบบทดสอบประจําบท 

คะแนนสอบ
หลังเรียน 1 2 3 4 5 

20 20 20 20 20 100 50 
22 13 16.5 15.5 16.5 15.5 77 34 
23 14.5 15.5 16.5 16.5 17.5 80.5 38 
24 18.5 15.5 16.5 17.5 17.5 85.5 39.5 
25 14.5 16.5 17.5 16.5 17.5 82.5 40.5 
26 15.5 15.5 16.5 17.5 16.5 81.5 41.5 
27 17.5 16.5 17.5 17.5 16.5 85.5 39 
28 18 18 17 17 17.5 87.5 40 
29 15.5 17 18 16 16.5 83 36 
30 16 17 19 16 18.5 86.5 39.5 
รวม 484.5 487.5 484 495 485.5 2436.5 1157.5 
รอยละ 80.75 81.25 80.67 82.50 80.92 81.22 77.17 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวาผลรวมคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ จํานวน 5 บท ของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เทากับ 2436.5 จาก
คะแนนเต็ม 3000 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.22 และผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางเทากับ 1157.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1500 คะแนน คิดเปน
รอยละ 77.17 ดังนั้นประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีคาเทากับ 81.22/77.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 แสดงวากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีประสิทธิภาพท่ียอมรับได โดยอยูในระดับ 
“สูงกวาเกณฑ”  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน - เขียน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ือง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม  
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 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 คือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
เร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผูวจิัยดําเนินการดังนี้   
 1.  ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางท้ัง 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบปรนัย 30 ขอ และ
ตอนที่ 2 เปนแบบอัตนัย 2 ขอ โดยใหนักเรียนเลือกตอบเพียง 1 ขอ คะแนนเต็ม 50 คะแนน กอน
และหลังการเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากนั้นจึง
หาผลตางของคะแนน (D ) จากการทดสอบกอนและหลังเรียนจากกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
แลวนําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยาง ซึ่งผลจากการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 12 และ13 
 

ตารางท่ี 12 คะแนนความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอน 
                  และหลังการเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษและผลตาง (D ) ของคะแนนใน 
                  การทดสอบ 
นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (50) ผลตาง  
(D ) 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (50) ผลตาง  
(D ) กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

1 15.5 34 18.5 16 17.5 38.5 21 
2 15.5 43 27.5 17 24.5 41 16.5 
3 20.5 37 16.5 18 20.5 37 16.5 
4 20.5 39 18.5 19 16.5 33.5 17 
5 18.5 35 16.5 20 21 39 18 
6 17.5 39 21.5 21 20.5 32.5 12 
7 15 38.5 23.5 22 14.5 34 19.5 
8 23 44.5 21.5 23 12.5 38 25.5 
9 15 43.5 28.5 24 16 39.5 23.5 
10 17.5 45 27.5 25 17 40.5 23.5 
11 16 39 23 26 16 41.5 25.5 
12 25 44.5 19.5 27 16.5 39 22.5 
13 25 45 20 28 17.5 40 22.5 
14 15.5 30 14.5 29 16 36 20 
15 17.5 31 13.5 30 14.5 39.5 25 
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 จากตารางท่ี 12 พบวาความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุมตัวอยางทุกคนสูงขึ้นหลังจากท่ีเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนจาก
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน คาผลตางของคะแนนสูงสุดเทากับ 28.5 
และต่ําสุดมีคาเทากับ 12 
 
ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
                 ระหวางกอนและหลังการเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
การ

ทดสอบ 
คะแนน
เต็ม (X ) (S.D.) (D ) S.D. (D

) 
t df Sig 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

50 
50 

17.95 
38.58 

3.28 
4.06 20.63 4.25 26.55* 29 0.000 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 
 จากตารางท่ี 13 พบวาคาเฉล่ียของคะแนนความสามารถทางการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ือง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมมีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ 17.95 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.28 
สวนคะแนนหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากับ 38.58 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 4.06 ซึ่งสูงกวาคะแนนกอนเรียนดวยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ผลตางเฉล่ีย  (D ) ระหวางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เทากับ 20.63  S.D. (D ) เทากับ 4.25 คาสถิติ t เทากับ 26.55 สรุปไดวาความสามารถทางการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางสูงขึ้นหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถ่ินจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 
0.000 < 0.05) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐม 
 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการ   
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อาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมหลังจากเรียนจบในแตละบท 
จํานวนท้ังส้ิน 5 บท หลังจากนั้นนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ย (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 14 
 
ตารางท่ี 14 คาระดับคะแนนเฉล่ีย (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ 
                 นักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม 

ขอความ 

(X ) 
 
 

(S.D.) 

 
บทเรียนท่ี 

 
คาเฉลี่ย
รวม 

ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 
1.  ดานเน้ือหา 
1.1 เน้ือหานาสนใจ (X ) 4.57 4.87 4.70 4.80 4.73 4.73 

1 
 (S.D.) 0.50 0.35 0.47 0.41 0.45 0.44 
1.2 ความยาก-งายเหมาะสมกับระดับชั้น ไม
ยากหรืองายจนเกินไป 

(X )  4.33 4.63 4.60 4.63 4.57 4.55 
4 

(S.D.) 0.48 0.49 0.55 0.49 0.57 0.51 
1.3 ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกับเวลาเรียน  (X ) 4.33 4.57 4.47 4.63 4.57 4.51 

5 
(S.D.) 0.71 0.57 0.68 0.56 0.50 0.61 

1.4 ความรูจากเน้ือหาสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 (X ) 4.83 4.83 4.77 4.50 4.70 4.73 
2 

(S.D.) 0.38 0.38 0.50 0.63 0.53 0.50 
1.5 เน้ือหาที่คุนเคยชวยกระตุนใหนักเรียน
อยากเรียนมากขึ้น 

(X ) 4.57 4.77 4.70 4.57 4.70 4.66 
3 

(S.D.) 0.50 0.43 0.47 0.50 0.47 0.47 

รวมเฉลี่ยดานเน้ือหา (X )  4.53 4.73 4.65 4.63 4.65 4.64  

(S.D.) 0.31 0.30 0.33 0.31 0.31 0.31  
2. ดานรูปแบบ 
2.1 กิจกรรมโครงงานมีความหลากหลาย  (X ) 4.33 4.60 4.47 4.40 4.50 4.46 

4 
(S.D.) 0.61 0.50 0.63 0.67 0.51 0.59 

2.2 รูปแบบกิจกรรมไมยากเกินไป  (X ) 4.20 4.43 4.47 4.43 4.53 4.41 
5 

(S.D.) 0.61 0.68 0.51 0.63 0.51 0.59 
2.3 มีภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลองกับ
เน้ือหา 

 (X ) 4.17 4.53 4.67 4.60 4.40 4.47 
3 

(S.D.) 0.87 0.51 0.55 0.56 0.62 0.65 
2.4 การเรียงลําดับขั้นตอนตางๆ มีความ
เหมาะสม 

 (X ) 4.40 4.67 4.77 4.70 4.67 4.64 
2 

(S.D.) 0.67 0.48 0.50 0.53 0.48 0.55 
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ตารางท่ี 14 คาระดับคะแนนเฉล่ีย (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ 
                 นักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม (ตอ) 

ขอความ 

(X ) 
 
 

(S.D.) 

 
บทเรียนท่ี 

 
คาเฉลี่ย
รวม 

ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 
2.5 ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน (X ) 4.83 4.73 4.67 4.73 4.87 4.77 

1 
(S.D.) 0.38 0.52 0.66 0.52 0.35 0.49 

 
รวมเฉลี่ยดานรูปแบบ 

(X ) 4.39 4.59 4.61 4.57 4.59 4.55  
(S.D.) 0.44 0.37 0.36 0.36 0.29 0.36  

3.  ดานแรงจูงใจ 
3.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ 

(X ) 4.63 4.73 4.77 4.83 4.67 4.73 
1 

(S.D.) 0.56 0.45 0.43 0.38 0.55 0.48 
3.2 กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่ทาทาย
ความสามารถของนักเรียน  

(X ) 4.50 4.63 4.77 4.60 4.70 4.64 
3 

(S.D.) 0.57 0.49 0.43 0.56 0.53 0.52 
3.3 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนสนใจ
เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

(X ) 4.70 4.70 4.77 4.67 4.63 4.69 
2 

(S.D.) 0.47 0.47 0.50 0.55 0.56 0.50 
3.4 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนสนุกสนาน
กับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น  

(X ) 4.33 4.77 4.67 4.57 4.73 4.61 
4 

(S.D.) 0.55 0.43 0.55 0.50 0.45 0.52 
3.5 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของทองถ่ินและชุมชนมากขึ้น 

(X ) 4.37 4.60 4.67 4.43 4.57 4.53 
5 

(S.D.) 0.56 0.50 0.48 0.63 0.50 0.53 

รวมเฉลี่ยดานแรงจูงใจ (X ) 4.51 4.69 4.73 4.62 4.66 4.64  
(S.D.) 0.35 0.34 0.33 0.33 0.30 0.33  

4. ดานการเรียนรูแบบรวมมือ   
4.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเขาใจการ
ทํางานอยางเปนระบบ 

(X ) 4.37 4.47 4.50 4.37 4.50 4.44 
4 

(S.D.) 0.49 0.57 0.57 0.72 0.57 0.58 
4.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูแบบรวมมือกันจากการทํางานเปน
กลุม 

(X ) 4.13 4.60 4.50 4.33 4.40 4.39 
5 (S.D.) 0.68 0.62 0.51 0.66 0.56 0.62 

4.3 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงาน
ทําใหงานเสร็จตามวตัถุประสงค 

(X ) 4.37 4.63 4.53 4.60 4.50 4.53 
2 

(S.D.) 0.61 0.49 0.68 0.50 0.68 0.60 
4.4 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงาน
ชวยฝกใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมาก
ขึ้น 

(X ) 4.37 4.63 4.50 4.47 4.57 4.51 
3 (S.D.) 0.56 0.61 0.63 0.57 0.57 0.59 

4.5 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงาน
ชวยฝกใหนักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนมากขึ้น 

(X ) 
 

4.53 4.53 4.70 4.63 4.63 4.61 
1 

(S.D.) 0.51 0.63 0.53 0.61 0.49 0.56 
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ตารางท่ี 14 คาระดับคะแนนเฉล่ีย (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ 
                 นักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม (ตอ) 

ขอความ 

(X ) 
 
 

(S.D.) 

 
บทเรียนท่ี 

 
คาเฉลี่ย
รวม 

ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 

รวมเฉลี่ยดานการเรียนรูแบบรวมมือ (X ) 4.35 4.57 4.55 4.48 4.52 4.49  
(S.D.) 0.34 0.40 0.42 0.38 0.35 0.38  

5. ดานความรูความสามารถ 
5.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเรียนรู
ดวยตนเอง 

(X ) 4.57 4.70 4.73 4.80 4.70 4.70 
2 

(S.D.) 0.57 0.47 0.45 0.41 0.47 0.47 
5.2 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความรู
ความเขาใจในภาษาอังกฤษมากขึน้ 

(X ) 4.53 4.77 4.83 4.57 4.60 4.66 
4 

(S.D.) 0.63 0.43 0.38 0.57 0.62 0.53 
5.3 กิจกรรมโครงงานชวยสงเสริมทักษะการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดีขึ้นได 

(X ) 4.63 4.73 4.67 4.63 4.73 4.68 
3 

(S.D.) 0.49 0.45 0.48 0.49 0.45 0.47 
5.4 นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการทํา
กิจกรรมโครงงานไปใชจริงในอนาคตได 

(X ) 4.70 4.80 4.70 4.80 4.70 4.75 
1 

(S.D.) 0.47 0.55 0.53 0.35 0.47 0.47 
  
รวมเฉลี่ยดานความรูความสามารถ 

(X ) 4.61 4.75 4.73 4.72 4.68 4.70  
(S.D.) 0.37 0.33 0.31 0.30 0.36 0.34  

6. ดานการเห็นคุณคาในตนเอง 
6.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมี
ความม่ันใจที่จะแสดงความสามารถของตนเอง 

(X ) 4.47 4.57 4.70 4.57 4.47 4.55 
4 

(S.D.) 0.57 0.63 0.53 0.50 0.57 0.56 
6.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมี
ความภาคภูมิใจและยอมรับในความสามารถ
ของตนเอง 

(X ) 4.60 4.63 4.63 4.63 4.60 4.62 
3 (S.D.) 0.56 0.49 0.56 0.49 0.56 0.53 

6.3 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมี
ความภาคภูมิใจในผลงานของกลุม 

(X ) 4.23 4.57 4.63 4.67 4.63 4.55 
4 

(S.D.) 0.63 0.50 0.56 0.55 0.49 0.56 
6.4 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรับผดิชอบมากขึ้น 

(X ) 4.40 4.83 4.60 4.70 4.70 4.65 
2 

(S.D.) 0.56 0.38 0.67 0.47 0.53 0.55 
6.5 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

(X ) 4.67 4.83 4.77 4.77 4.63 4.73 
1 

(S.D.) 0.55 0.38 0.43 0.50 0.49 0.47 
 
รวมเฉลี่ยดานการเห็นคุณคาในตนเอง 

(X ) 4.47 4.69 4.67 4.67 4.61 4.62  
(S.D.) 0.38 0.30 0.44 0.27 0.33 0.34  

 
คาระดับเฉล่ียรวม 

(X ) 4.48 4.67 4.65 4.61 4.62 4.61  
(S.D.) 0.26 0.30 0.30 0.29 0.25 0.28  
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 จากตารางท่ี 14 พบวาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 บท
อยูในระดับดีมาก(X =4.61, S.D.=0.28 ) ซึ่งสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ บทที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
บทที่ 2 โครงงานการอาน-เขียนข้ันตอนและวิธีการทําอาหาร (X =4.67, S.D.=0.30) อันดับที่สอง
คือ บทท่ี 3 โครงงานการอาน-เขียนแผนพับแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว ( X =4.65, S.D.=0.30) 
อันดับท่ีสามคือ บทที่ 5 โครงงานการอาน-เขียนนิทาน (X =4.62, S.D.=0.25) อันดับที่สี่คือ บทท่ี 
4 โครงงานการอาน-เขียนประวัติบุคคลสําคัญ ( X =4.61, S.D.=0.29) และอันดับสุดทายท่ีมี
คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ บทท่ี 1 โครงงานการอาน-เขียนจดหมาย (X =4.48, S.D.=0.26) นอกจากน้ี
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษท้ัง 6 
ดานนั้น ปรากฏวานักเรียนกลุมตัวอยางไดจัดลําดับความคิดเห็นตามลําดับจากสูงที่สุดไปตํ่าท่ีสุด
ไดดังนี้ ดานความรูความสามารถ (X =4.70, S.D.=0.34) ดานเน้ือหา ( X =4.64, S.D.=0.31) 
ดานแรงจูงใจ (X =4.64, S.D.=0.33) ดานการเห็นคุณคาในตนเอง  (X =4.62, S.D.=0.34) ดาน
รูปแบบ ( X =4.55, S.D.=0.36) ดานการเรียนรูแบบรวมมือ ( X =4.49, S.D.=0.38) และเม่ือ
พิจารณาจากจุดเดนและจุดที่ควรพิจารณาของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน จากคะแนนความคิดเห็นสูงที่สุดและตํ่าท่ีสุด
นั้นจึงพอสรุปไดดังตอไปนี้ 
 1. ลักษณะของกิจกรรมโครงงานที่นักเรียนกลุมตัวอยางประเมินอยูในลําดับตนมี
ลักษณะเดนในแตละดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงที่สุดตามลําดับดังนี้ ขนาด
ตัวอักษรอานงายและชัดเจน (X =4.77, S.D.=0.49) นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการทํา
กิจกรรมโครงงานไปใชจริงในอนาคตได (X =4.75, S.D.=0.47) เน้ือหานาสนใจ (X =4.73, S.D. 
=0.44) กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ( X =4.73, S.D.=0.47) 
กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ (X =4.73, S.D.=0.48) และ
การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนมากขึ้น  (
X =4.61, S.D.=0.56) 
    2. ลักษณะของกิจกรรมโครงงานท่ีนักเรียนกลุมตัวอยางประเมินอยูในลําดับทายมี
ลักษณะท่ีควรพิจารณา ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดตามลําดับดังนี้ กิจกรรม
โครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือกันจากการทํางานเปนกลุม (X =4.39, S.D. 
=0.62)  รูปแบบกิจกรรมไมยากเกินไป (X =4.41, S.D.=0.59) ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกับเวลา
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เรียน (X =4.51, S.D.=0.61) กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญของทองถิ่นและ
ชุมชนมากข้ึน ( X =4.53, S.D.=0.53)  กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความม่ันใจที่จะ
แสดงความสามารถของตนเอง (X =4.55, S.D.=0.56)  กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมี
ความภาคภูมิใจในผลงานของกลุม (X =4.55, S.D.=0.56)  และกิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียน
เกิดความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษมากขึ้น (X =4.66, S.D.=0.53)  
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน -เขียนสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 บท 
โดยนักเรียนกลุมตัวอยางไดจัดลําดับความคิดเห็นตามลําดับจากสูงที่สุดไปตํ่าท่ีสุด พบวาคาเฉล่ีย
ที่สูงที่สุดไดแก ดานความรูความสามารถ ( X =4.70, S.D.=0.34) อันดับรองลงมา ไดแก ดาน
เน้ือหา ( X =4.64, S.D.= 0.31) ดานแรงจูงใจ (X =4.64, S.D.=0.33) ดานการเห็นคุณคาใน
ตัวเอง ( X =4.62, S.D.= 0.34) ดานรูปแบบ (X = 4.55, S.D.=0.36) และดานการเรียนรูแบบ
รวมมือ ( X =4.49, S.D.=0.38) สรุปไดวาความคิดเห็นโดยรวมตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐมที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีคาระดับคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.61 ซึ่ง
หมายความวานักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีมากตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน -เขียนสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถ่ินจังหวัด
นครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน      
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ” เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

research design)มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมใหไดตามเกณฑ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัยสรางข้ึน กลุมตัวอยางคือ 
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่  5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู จํานวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555  ไดมาจากการ
เลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน ที่ทางโรงเรียนอนุญาตใหทําการทดลอง 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 
5 บท บทเรียนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.22/77.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพท่ียอมรับไดโดยสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75  
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เ ขียนภาษาอังกฤษ   ซึ่ ง เปน
แบบทดสอบสําหรับใชวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใช
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐม  1 ฉบับโดยแบงเปน 2 ตอน 
ตอนที่หน่ึงเปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับเทากับ 0.88 และตอนท่ีสองเปนขอสอบอัตนัยจํานวน 2 ขอ ใหนักเรียนเลือกทํา 1 ขอ มีคา
ความสอดคลองของกรรมการตรวจสองคนเทากับ 0.97 รวมท้ังหมด 32 ขอ ใชเวลาในการสอบ 60 

นาที   
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 3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ือง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจําโครงงาน จํานวน 5 บท แบง
ออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานเน้ือหา ดานรูปแบบ ดานแรงจูงใจ ดานการเรียนรูแบบรวมมือ ดาน
ความรูความสามารถ และดานการเห็นคุณคาในตนเอง คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถาม
มีคาเทากับ 0.86 

 

การดําเนินการทดลอง 

 ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเองกับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอน ใหคําแนะนําและคําปรึกษากับ
นักเรียนดวยตนเอง การวิจัยคร้ังนี้ใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน วันละ 2 คาบ
เรียน โดยปกติคาบเรียนของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ เปน 2 คาบติดกัน โดยใชเวลาเรียนบทเรียน
ละ 3 คาบ 3 บทเรียน และบทเรียนละ 4 คาบ 2 บทเรียนรวมท้ังส้ิน 17 คาบเรียน กอนเร่ิมบทเรียน
ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 32 ขอ ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปน
แบบปรนัย 30 ขอ และตอนที่ 2 เปนแบบอัตนัย 2 ขอ โดยใหนักเรียนเลือกตอบเพียง 1 ขอ คะแนน
เต็ม 50 คะแนน ใชเวลาในการทดสอบ 60 นาที หลังจากนั้นผูวิจัยจึงเร่ิมดําเนินการสอนดวยตนเอง
ทั้ง 5 บทเรียน หลังจากจบบทเรียนแตละบทผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบประจําบทและทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน หลังจากน้ัน 
ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอน
เรียน หลังจากน้ันนําผลคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษจํานวน 5 บท ไปวิเคราะหหาคาทางสถิติซึ่งไดเทากับ 2436.5 จากคะแนนเต็ม 3000 
คะแนน คิดเปนรอยละ 81.22 และผลรวมของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน จาก
การทําขอสอบท้ังหมด ซึ่งไดเทากับ 1157.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1500 คะแนน คิดเปนรอยละ 
77.17 ในการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน       
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดใชเกณฑ 75/75 เพื่อหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
โดยเปรียบเทียบจากความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอน
และหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐม โดยใชสถิติ 
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t-test แบบจับคู (Paired-Samples T-Test) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยนําคาระดับที่ไดมา
หาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตาม
เกณฑที่กําหนดไว 
 

สรุปผลการวิจัย  

 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังตอไปน้ี 

 1. กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม มีคาเทากับ 81.22/77.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
คือ 75/75 แสดงวากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ        
สามพราน จังหวัดนครปฐม มีประสิทธิภาพท่ียอมรับได โดยอยูในระดับ “สูงกวาเกณฑ”  
 2.  ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางสูงขึ้นหลังจากท่ี
เรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3.  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมท้ัง 5 บท อยูในระดับดีมาก      
(X =4.61, S.D.=0.28) ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
  3.1 จากความคิดเห็นในดานตางๆ ทั้ง 6 ดาน นักเรียนกลุมตัวอยางคิดวากิจกรรม
โครงงานมีจุดเดนในแตละดานซ่ึงสามารถเรียงลําดับจากดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงที่สุดตามลําดับดังน้ี 
คือ ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน (X =4.77, S.D.=0.49) นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจาก
การทํากิจกรรมโครงงานไปใชจริงในอนาคตได (X =4.75, S.D.=0.47) เน้ือหานาสนใจ (X =4.73, 

S.D.=0.44) กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  (X =4.73, S.D.= 
0.47) กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ ( X =4.73, S.D.=0.48) 
และการทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนมาก
ขึ้น (X =4.61, S.D.=0.56) 
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  3.2 จากความคิดเห็นในดานตางๆ ทั้ง 6 ดาน นักเรียนกลุมตัวอยางคิดวากิจกรรม
โครงงานมีลักษณะท่ีควรพิจารณา คือ มีความคิดเห็นอยูในลําดับทายของแตละดาน ซึ่งสามารถ
เรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าที่สุดตามลําดับดังนี้ กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูแบบรวมมือกันจากการทํางานเปนกลุม  (X =4.39, S.D.=0.62)  รูปแบบกิจกรรมไมยาก
เกินไป (X = 4.41, S.D. = 0.59) ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกับเวลาเรียน (X =4.51, S.D.=0.61) 
กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญของทองถิ่นและชุมชนมากขึ้น (X =4.53, S.D.= 
0.53)  กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจท่ีจะแสดงความสามารถของตนเอง  (X = 

4.55, S.D.=0.56)  กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของกลุม (X = 
4.55, S.D.=0.56)  และกิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษ
มากขึ้น (X =4.66, S.D.=0.53)  
 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยขอที่ 1 พบวากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน -เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  มีคาเทากับ 81.22/77.17 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 อาจเน่ืองมาจากเหตผุลดังตอไปนี้ 
  1.1 กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถ่ินจังหวัดนครปฐม เพื่อ
พัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนมีประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากเหตผุลดังน้ี 

   1.1.1 การไดมาของสาระการเรียนรูและทักษะทางภาษาท่ีเนนในเรื่องของ
ทองถิ่นที่เปนส่ิงที่ผูเรียนคุนเคยมีความหมายที่สอดคลองกับบริบทและความจําเปนของนักเรียน
ตามท่ีสภายุโรป (Council of Europe, 2006) ไดใหความสําคัญกับแกนสาระและระบุวาผูเรียน
ภาษาตางประเทศในระดับสื่อสารควรไดเ รียนหัวขอเก่ียวกับทองถิ่นในการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ เพราะการนําเอาสาระการเรียนรูทองถิ่นมาจัดประสบการณในการเรียนรูเพื่อใช
เปนกิจกรรมหรือบทเรียนเสริมการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับเร่ืองทองถ่ินของตนเองเปน
วิธีการหน่ึงที่สามารถชวยใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จได ซึ่งสอดคลองกับ วิรัตน บัวขาว 
(2535: 65-66) ที่กลาววา การนําสิ่งที่ใกลตัวผูเรียนมาใชประกอบการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียน
เกิดความภาคภูมิใจในเร่ืองที่เก่ียวกับชุมชนและสังคมอันเปนบานเกิดของตน อีกท้ังยังเปน
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถซึมซับไดเร็วกวา และยังสอดคลองกับ Post and Rathet 
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(1996: 12)  และ Tavares and Cavalcanti (1996: 18-22) ที่กลาววา ควรมีการสนับสนุนใหนํา
เน้ือหาทางวัฒนธรรมของทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอนภาษาในช้ันเรียน เน่ืองจากเปนส่ิงท่ี
ชวยในการสรางแรงจูงใจในการเรียนใหประสบผลสําเร็จและสงเสริมความกลาแสดงออกในการ
สื่อสารดวย ผูวิจัยจึงไดใชเร่ืองเก่ียวกับจังหวัดนครปฐมมาเปนสื่อในการเรียนการสอนทํากิจกรรม
โครงงาน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพจึงสงผลใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนผานตามเกณฑที่ตั้งไว 
   1.1.2 ทักษะทางภาษาท่ีวิเคราะหมาจากหลักสูตรและแบบเรียนท่ีผูเรียน
เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
เนนในเร่ืองของทักษะการอานและการเขียน ดังที่ Widdowson (1987: 145-146) ไดกลาววา การ
จะพัฒนาทักษะทางภาษาใหมีคุณภาพที่ดีตองอาศัยการฝกฝนทักษะตางๆ เพื่อสงเสริมกันและกัน 
เชน การฝกทักษะการเขียนก็ควรจะมีการฝกทักษะการอานรวมดวย เพราะทักษะการอานและการ
เขียนเปนทักษะท่ีมีความสัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับ วิจิตตรา นรสิงห (2540: 25-26) ที่กลาววา 
การอานเปนพฤติกรรมที่เก่ียวของกับกระบวนการทางสมองและกระบวนการคิดที่สัมพันธกับ
ความรูภาษา ผูอานพยายามถอดความหมายของภาษาเขียนโดยใชความรูทางภาษาในการ
ตีความ การคาดเดา และใชเปนแนวทางคนหาความรูความคิดของผูเขียน สวนกระบวนการเขียนก็
เปนกระบวนการทางความคิดเพื่อถายทอดความรูและความคิดออกมาเปนภาษาเขียน การอาน
กับการเขียนจึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ผูวิจัยจึงไดใชกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงการอานและการ
เขียนเขาดวยกัน เพื่อใหนักเรียนไดนําความรูจากการอานไปสูกระบวนการเขียน จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นหลังจากที่เรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ 

  1.2 กระบวนการสอนท่ีมีระบบ กลาวคือ มีการปอนขอมูลเขา (Input) ทางการ
อานกอนแลวจึงนําไปสูการเขียน โดยเชื่อมโยงนําความรูของผูเรียนท่ีไดจากการอานไปสูการเขียน
อยางมีลําดับข้ันตอน ดังที่ Aborderine (1986: 38-39) ไดเสนอแนะวา ผูสอนควรสงเสริมให
ผูเรียนใชความสามารถในการเขียนเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน โดยใชกิจกรรมที่สามารถฝกใหผูเรียนไดใช
ทั้งทักษะการอานและการเขียน สวน Barnett (1989: 113-143) ไดเสนอข้ันตอนการสอนอาน-

เขียนไววาควรเริ่มต้ังแต ขั้นกอนการอาน ซึ่งเปนการแจงจุดหมายในการอาน และใชกิจกรรมท่ี
กระตุนผูเรียนใหไดใชโครงสรางความรูเดิมเพื่อใหเกิดความรูสึกสนใจ ตอจากนั้นคือ ขั้นขณะอาน 
เปนขั้นที่ใชกิจกรรมหรือแบบฝกหัดที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนากลวิธีในการอานและการใชภาษา 
หลังจากนั้นคือ ขั้นหลังการอาน เปนขั้นที่ใหผูเรียนทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจในการอาน และสุดทายคือ ขั้นติดตามผล เปนการใหผูเรียนถายโอนขอมูลจากการอานไปใช
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ในทักษะการเขียน  ผูวิจัยไดใชกระบวนการเรียนการสอนแบบ Pre-reading, While-reading, และ 
Post-reading โดยมีขั้นตอนต้ังแตกระตุนความสนใจ ในขั้นนี้เปนการเตรียมความพรอมใหกับ
นักเรียน ตอมาคือ ขั้นกอนการอาน ใหนักเรียนเรียนรูคําศัพทใหมและฝกฝนเทคนิคการอานแบบ
ตางๆ ดวยกิจกรรมเพื่อการส่ือสาร หลังจากนั้นจะเปนข้ันการอาน ผูวิจัยใหนักเรียนอานเร่ือง
เก่ียวกับจังหวัดนครปฐมและใหนักเรียนตอบคําถามเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานดวย
ทักษะการอานแบบตางๆ ตอจากนั้นผูวิจัยจะสอนและใหขอมูลเก่ียวกับรูปแบบและหนาท่ีทาง
ภาษา หลังจากน้ันจะเปนข้ันหลังการอาน ผูวิจัยใหนักเรียนฝกฝนความรูที่ไดเรียนไปโดยใหทํา
แบบฝกหัด และสุดทายจะเปนขั้นการทํากิจกรรมเสริม ผูวิจัยใหนักเรียนทํากิจกรรมโครงงาน  ซึ่งใน
ขั้นนี้จะเปนขั้นท่ีนักเรียนทํากิจกรรมโครงงานหลังจากที่กําหนดไวในแตละบทเพื่อเปนการถายโอน
ขอมูลจากเรื่องที่อานไปสูการเขียน ซึ่งมีขั้นตอนการทําโครงงานที่ชัดเจน จึงสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานตามเกณฑที่ตั้งไว  
  1.3 การวัดผลทุกรายบทท่ีมีเปาหมายและตรงตามส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนทุกบทเปน
การชวยกระตุนใหนักเรียนติดตามทบทวนสิ่งที่ไดเรียนไปแลว ตามท่ี Ribe and Vidal (1993: 82-

90) ไดกลาววา การวัดผลประเมินผลผูเรียนเปนส่ิงจําเปนเพราะนอกจากจะสามารถตอบสนอง
นโยบายของระบบการศึกษาแลวยังเปนเคร่ืองมือของกระบวนการเรียนรูภาษาดวย อันจะชวยให
ผูเรียนไดตรวจสอบการเรียนรูดวยตัวเอง ไดมีโอกาสทบทวน และมีอิสระในการวางแผนการทํางาน 
นอกจากน้ันแลวยังเปนการชวยใหผูสอนไดเห็นถึงปญหาและเขาใจความรูสึกของผูเรียนในวิธีการ
ทํางานที่แตกตางกัน ดังนั้นสิ่งที่ประเมินตองมีทั้งความถูกตองทางภาษา รวมไปถึงประเด็นสําคัญ
ตางๆ เชน เน้ือหา ภาษา การนําเสนอ รวมทั้งปจจัยท่ีไมใชภาษา เชน ความพยายาม จุดประสงค 
ทัศนคติ การพัฒนาทางสติปญญา นอกจากนั้นแลวผูวิจัยไดใชขอสอบที่เปนลักษณะทั้งปลายปด 
ที่ใชเพื่อวัดองคประกอบยอยไดอยางครบถวน และขอสอบปลายเปดที่ใชเพื่อเปดโอกาสใหกับ
นักเรียนไดเขียนจริงตามบริบทที่สอนมาดังที่ Ribe and Vidal (1993: 82-90) ไดกลาววา การวัด
ประเมินผลทายสุดหรือประเมินผลสําเร็จ จะใชแบบทดสอบที่มีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับสิ่งท่ีผูเรียนได
เรียนไป โดยมากแลวจะใชในการทดสอบสิ่งที่ผูเรียนทําไดเพื่อวัดผลส่ิงที่ผูเรียนไดเรียนรูไป ดวย
เหตุน้ีจึงอาจทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาเกณฑที่กําหนดไว 
 2.  จากผลการวิจัยขอที่ 2 พบวาความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของ
กลุมตัวอยางสูงข้ึนหลังจากที่เรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน      
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ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมที่ผูวิจัยสรางข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 อาจเน่ืองมาจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

  2.1 การสอนแบบวิเคราะหองคประกอบทางภาษาที่มีความชัดเจน กลาวคือ 
นักเรียนจะเห็นทั้งลักษณะของการเขียนจากตัวอยางบทอาน (Input) ที่ผูวิจัยนํามาใหอาน และเห็น
ภาพรวมของสาระที่จะเขียน นอกจากนี้ผูวิจัยยังแจกแจงองคประกอบยอยดานคําศัพท โครงสราง 
ดังนั้นเม่ือนักเรียนมีความคุนเคยกับแนวทางการเขียนอยางพอเพียง ในขั้นที่นักเรียนตองเขียน จึง
ทําใหนักเรียนสามารถอานและเขียนได ตามท่ี Harmer (1990: 45-46)  ไดกลาววา ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ผูสอนควรนําเสนอขอมูลทางภาษาท่ีชัดเจนแกผูเรียน กลาวคือ 
ใหผูเรียนไดเห็นรูปแบบของภาษาที่ตองการใหผูเรียนเขียน ใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทที่ตองใชและ
มีความรูในเร่ืองราวที่ตองเขียน โดยใหผูเรียนไดเห็นภาษาที่ตองนํามาเขียนในบริบทในรูปของ
ขอความและเปนภาษาที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน วิธีดังกลาวน้ีจะทําใหผูเรียนทราบวารูปแบบของ
ภาษานี้ใชสื่อความหมายอะไรและมีวิธีการส่ือสารอยางไร หลังจากนั้นควรใหผูเรียน ฝกใชรูปแบบ
ของภาษาท่ีนําเสนอเพื่อที่จะไดสามารถนําไปใชในการส่ือสารตอไป และเม่ือผูเรียนไดฝกฝนจน
แนใจวามีความแมนยําในรูปแบบภาษา ความหมายและวิธีการใชภาษาแลว ผูเรียนควรมีโอกาส
นําส่ิงที่ตนไดเรียนมาใชในการสื่อสารจริงดวยการเขียน สวน สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 

112)  ไดกลาววา ผูสอนควรฝกทักษะท่ีใหผูเรียนเขียนเร่ือง ซึ่งอาจจัดทําเปนกิจกรรมตางๆ เชน 
การนําบัตรเชิญลักษณะตางๆ มาใชเปนแบบใหเขียนตาม และเขียนเชิญโดยเปล่ียนขอมูล เปล่ียน
ชื่อผูเชิญและชื่อผูที่ไดรับเชิญ ซึ่งเก่ียวของกับตัวของผูเรียน วิธีดังกลาวเปนการฝกหัดแบบกําหนด
ขอบขายใหเขียน ดวยเหตุนี้จึงทําใหความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
สูงขึ้นหลังจากท่ีเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  
  2.2 การใชโครงงานมาจัดทําเปนกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเขียน
หลังจากท่ีไดอานมาแลว ทําใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการในการเขียน ต้ังแตการเตรียมเร่ืองที่
จะเขียน การรวบรวมความคิดขอมูลตางๆ เก่ียวกับเรื่องที่จะเขียน การนําความคิดและขอมูลที่ได
รวบรวมมาเรียบเรียงเปนงานเขียน การอานงานเขียนของตนเองหรือของกลุมอีกคร้ังเพื่อทบทวน
การเรียงลําดับเนื้อหาและความคิด ตรวจสอบงานเขียนโดยภาพรวม จนกระท่ังการแกไขงานเขียน 
กอนนํางานเขียนไปใชในการนําเสนอโครงงาน ฉะนั้นการใชแนวทางที่เนนสาระในหองเรียนและ
เนนกระบวนการท่ีผานโครงงานจะชวยสงเสริมนักเรียนท่ีไมมีความคุนเคยใหไดฝกในเรื่องของการ
วิเคราะหได ดังที่ Carmona (1991: 46) ไดกลาววา การใหผูเรียนทําโครงงานเปนการเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเขาสูกระบวนการสืบสอบ ซึ่งเปนกระบวนการที่ผูเรียนตองใชการคิดขั้นสูงที่ซับซอนขึ้น 
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โครงงานจึงจัดเปนชองทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปญญาของผูเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับ เสง่ียม โตรัตน (2542: 12) ที่กลาววา โครงงานที่สอนเปนระบบมีสวนชวยเสริมสรางความรู
และทักษะความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับขอมูลสาระและทักษะตางๆ สวน Fried-Booth (1988: 7-8) 
ไดกลาววา โครงงานภาษาอังกฤษเปนตัวเช่ือมระหวางการเรียนภาษาและการใชภาษาที่ไดจาก
การสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูภาษาในชีวิตจริง นอกจากน้ันโครงงานยังมีสวนชวยสงเสริมใหผูเรียนมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรูและปฏิบัติภาระงานดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดใชความสามารถทาง
ภาษาที่มีอยูในการปฏิบัติภาระงานที่แปลกใหม ทาทายและเปนจริง  ดังนั้นจึงทําใหความสามารถ
ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  2.3 การใหนักเรียนไดทํางานเปนกลุมในกระบวนการทําโครงงาน จะชวยให
นักเรียนท่ีเรียนออนไดเรียนรูวิธีการเรียนของตนกับผูอ่ืน และสะทอนใหเห็นความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งอาจจะเปนแรงผลักดันทําใหนักเรียนท่ีเรียนออนมีความพยายามมากข้ึน จึง ทําให
คะแนนตอนปลายสูงข้ึน ตามท่ี Haines (1996: 3)  ไดกลาววา โครงงานภาษาอังกฤษ ชวยสงเสริม
การมีสวนรวมของผูเรียนและชวยเพิ่มแรงจูงใจใหมีความสนใจในการเ รียนมากข้ึน โครงงาน
ภาษาอังกฤษสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถที่หลากหลาย เพราะนอกจากในเรื่องของตัว
ภาษาแลวผูเรียนยังตองใชความสามารถดานอ่ืนๆ ในการทําโครงงานใหสําเร็จลุลวง การปฏิบัติ
ภาระงานดังกลาวผูเรียนจะตองใชความรวมมือกันและจากการมีสวนรวมนี้เองจะสงเสริมความ
มั่นใจใหผูเรียนท่ีเรียนภาษาไมเกงแตมีความสามารถในดานอ่ืนไดแสดงความสามารถ ทําให
ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับ พรรณีย บัวโต (2542: 10) ที่กลาว
วา การทําโครงงานภาษาอังกฤษเปนการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวม จึงชวยใหผูเรียนสามารถเลือก
ตัดสินใจไดดวยตนเองและรูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจและความ
สนใจใหกับผูเรียน นอกจากน้ันแลวโครงงานภาษาอังกฤษสามารถตอบสนองความสามารถของ
ผูเรียนทุกระดับเพราะสมาชิกทุกคนจะไดรับภาระและหนาท่ีตามความสนใจและความถนัด เชน 
สมาชิกบางคนอาจมีปญหาดานการใชภาษาแตอาจมีความสามารถท่ีจะทํางานใหประสบ
ความสําเร็จได จึงอาจทําใหความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         
 3.  จากผลการวิจัยขอที่ 3 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอกิจกรรมโครงงานภาษา 
อังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถ่ินจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมท้ัง 5 บท 
อยูในระดับดีมาก (X =4.61, S.D.=0.28) ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
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  3.1 จากความคิดเห็นในดานตางๆ ทั้งหมดอยูในระดับดีมากและเม่ือพิจารณา
ตามลําดับความพึงพอใจแตละดานพบวา ดานท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจจากลําดับมากไปหา
ลําดับนอยดังนี้คือ ดานความรูความสามารถ (X =4.70, S.D.=0.34) ดานเน้ือหา (X =4.64, S.D. 
=0.31)  ดานแรงจูงใจ  ( X =4 .64, S.D.=0.33)  ดานการเห็นคุณคาในตนเอง  ( X =4.62, 

S.D.=0.34) ดานรูปแบบ ( X =4.55, S.D.=0.36) และดานการเรียนรูแบบรวมมือ ( X =4.49, 

S.D.=0.38) 
   จากขอมูลที่พิจารณาคะแนนจากดานตางๆ  สรุปไดวา สื่อมี เ น้ือหาท่ี
เหมาะสมและชวยเสริมความสามารถของนักเรียนรวมทั้งชวยเสริมใหนักเรียนเห็นคุณคาดัง
แนวคิดที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนท่ีดี คือ 

   3.1.1 มีบริบท มีความหมาย มีภูมิหลังทางเรื่องใหนักเรียนจึงทําให
นักเรียนเรียนดีขึ้น ดังที่ บูรชัย ศิริมหาสาคร (2536: 36) ไดกลาววา สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูจากขอเท็จจริงที่อยูรอบๆ ตัวของผูเรียน จะทํา
ใหผูเรียนไดมีโอกาสสัมผัสกับตนเองและสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
เพื่อที่จะสามารถนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตไดอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ เสง่ียม โตรัตน 
(2534: 95-120) ที่ไดกลาววา ลักษณะของส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมน้ันจะตองต้ังอยูบน
แนวทางการเรียนรูภาษาเพ่ือการส่ือสาร อีกท้ังยังตองสามารถสงเสริมใหผู เรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการรวมทํากิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสมและมีเปาหมายตรงตามความตองการ
ของผูเรียน สวน Post and Rathet (1996: 12) และ Tavares and Cavalcanti (1996: 18-22) ได
กลาววา การนําส่ือที่เปนเรื่องของทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนเกิดจากการ
เรียนรูอยางแทจริง เพราะเรื่องราวท่ีผูเรียนมีความเคยชินเปนเรื่องใกลตัวท่ีผูเรียนจะพบเห็นได
ตลอดเวลาน้ันนับเปนกระบวนการเรียนรูท่ีดีที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดอยางรวดเร็ว  
   3.1.2 การท่ีนักเรียนมีความสามารถสูงขึ้นอาจเน่ืองมาจากการจัดลําดับ
เน้ือหาท่ีเร่ิมจากการใหนักเรียนไดรับรูจากการอานไปสูการสื่อสารการเขียน กลาวคือ ตองมีตัว
ปอนขอมูลเขา (Input) ที่เรียกวาข้ัน Receptive ไปสูการเขียน ที่จะเปนขั้น Productive เพราะ
ทักษะการอานและการเขียนมีความสัมพันธกัน ดังที่ สมพร จารุนัฏ (2541: 2) ไดกลาววา การอาน
และการเขียนเปนทักษะที่สงเสริมซึ่งกันและกัน ผูเขียนตองประมวลความรู ความคิดจากเรื่องตางๆ 
ที่ตนอานมาใชเปนพื้นฐานในการเขียนแสดงความคิดเห็น ขอเท็จจริง ตลอดจนจินตนาการของตน
ไปสูการอานได ผูอานตองใชทักษะการอานเพื่อจับใจความที่อาน จึงจะสามารถเขียนสรุปเร่ืองราว
และเรียบเรียงความคิดจากเร่ืองที่อานได  ซึ่งสอดคลองกับ Widdowson (1987: 145-146) ที่ได
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กลาววา ถาทักษะการอานดี ทักษะการเขียนก็จะดีตามไปดวย การท่ีจะพัฒนาทักษะทางภาษาให
มีคุณภาพที่ดีตองอาศัยการฝกฝนทักษะตางๆ เพื่อสงเสริมกันและกัน เชน การฝกทักษะการเขียนก็
ควรจะมีการฝกทักษะการอานรวมดวย เพราะทักษะการอานและการเขียนเปนทักษะท่ีมี
ความสัมพันธกัน 

   3.1.3 การท่ีนักเรียนไดวิเคราะหดานการใชภาษา เชน ศัพท โครงสรางท่ี
ปรากฏอยูในบทอาน จะเปนการเรียนรูองคประกอบยอยทางภาษาในลักษณะท่ีใชภาษาจริง  ดังที่ 
Valette and Disick (1972: 41) ไดแบงระดับความเขาใจในการอาน เพื่อเปนการฝกฝนใหผูเรียน
ไดพัฒนาและเรียนรูองคประกอบยอยทางภาษา คือ ระดับทักษะกลไก เปนการฝกใหผูเรียนแยก
ความแตกตางระหวางตัวสะกด การบอกความเหมือนและแตกตางได ตอมาคือ ระดับความรู เปน
การฝกใหผูเรียนเขาใจความหมายของประโยคหรือขอความที่คุนเคย ตอจากนั้นคือ ระดับถายโอน 
เปนการฝกใหผูเรียนเขาใจขอความใหมที่มีคําศัพทและโครงสรางทางไวยากรณที่เรียนผานมาแลว 
หลังจากนั้นคือ ระดับการสื่อสาร เปน การฝกใหผูเรียนมีความสามารถในการอานขอความที่มี
คําศัพทและโครงสรางใหมๆ หรือคําท่ีมีรากศัพทเดียวกับคําท่ีผูเรียนเคยอานมาแลว ใหเขาใจและ
สามารถจับใจความสําคัญของเร่ืองได และสุดทายคือ ระดับวิเคราะหวิจารณ เปนการฝก
ความสามารถของผูเรียนในเรื่องของการเขาใจความหมายแฝง เขาใจจุดมุงหมาย ความคิดเห็น 
ทัศนคติและระดับภาษาท่ีผูเขียนใชได 
  3.2 อยางไรก็ตามจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนพบวา นักเรียนยัง
ไมคุนเคยกับการเรียนรูแบบรวมมือกัน ซึ่งสาเหตุอาจมาจาก 

   3.2.1 เวลาในการทําการคุนเคยกับการเรียนรูแบบรวมมือมีจํากัด ทําให
กระบวนการท่ีดําเนินการในเรื่องของการแบงภาระงานท่ีตองรับผิดชอบรวมกันยังไมชัดเจน  ดังท่ี
พรรณีย บัวโต (2542: 19) ไดกลาววา ในการทําโครงงานภาษาอังกฤษน้ัน การที่ผูเรียนขาด
ความคุนเคยกับการทํางานแบบอิสระที่ตองอาศัยความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน อาจจะทําให
ผูเรียนขาดแรงจูงใจและความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับ Haines (1996: 7-8) ที่กลาววา การทํา
กิจกรรมโครงงานประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถหลากหลายจึงอาจเปนสาเหตุทําให
สมาชิกในกลุมเกิดความขัดแยงกันได ซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานได  
   3.2.2 การปฏิบัติงานที่เนนทักษะทางสังคมไมไดนํามาเปนการใหคะแนนและ
ประเมิน ทําใหความสนใจของนักเรียนนอย ดังนั้นแรงจูงใจของนักเรียนในการทํางานดานน้ีจึงตํ่า 
ซึ่งมีผลตอการแบงภาระงานของนักเรียนท่ีเปนความรับผิดชอบรวมกัน ดังที่ Genesee and 

Upshur (1996: 75-138) ไดกลาวถึงการประเมินผลที่ไมใชการทดสอบไววา สามารถใชการสังเกต
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ในหองเรียนได ซึ่งเปนวิธีศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและทักษะที่สามารถสังเกตได เชน การสังเกต
เหตุการณ กิจกรรมและปฏิสัมพันธในชั้นเรียน ซึ่งสามารถทําไดหลากหลาย เพื่อเปนการสงเสริม
การรวมมือและการมีสวนรวมระหวางผูเรียนกับเพื่อนรวมหอง  วิธีนี้จะชวยใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรวมกัน โดยสามารถทําไดต้ังแต การต้ังจุดประสงค 
สรางเกณฑในการประเมินและตระหนักถึงเกณฑการประเมิน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับ
ผูเรียนในการรับผิดชอบงานรวมกัน 

  3.3 เม่ือพิจารณาในภาพรวมของการประเมินในทุกดาน ประเด็นที่นักเรียนให
คะแนนรวมเฉล่ียเปนอันดับหนึ่งทุกดาน ไดแก เน้ือหานาสนใจ ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน
นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมโครงงานไปใชจริงในอนาคตได กิจกรรม
โครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ และการทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียน
ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่นมากขึ้น 

   จากคะแนนท่ีสรุปมาในอันดับหนึ่ง พอสรุปไดวา สื่อนี้สามารถตอบสนองการ
ใชภาษาจริงในสภาพจริงและสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคได คือ 

   3.3.1 กิจกรรมโครงงานดีเพราะเปนกิจกรรมที่สรางเสริมการเรียนรูทางภาษา
อยางมีวัตถุประสงค และโครงงานยังเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษา คนควา ปฏิบัติใน
เร่ืองที่ตนเองสนใจในเรื่องท่ีเก่ียวของกับชีวิตจริงในสถานการณจริงโดยใชวิธีการตางๆอยางเปน
ระบบ นอกจากน้ันแลวโครงงานยังสามารถฝกฝนใหผูเรียนใชทักษะและความสามารถทางภาษา 
ใหผูเรียนไดฝกใชความคิดสรางสรรค การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การเรียนรูรวมกัน ดังที่ พรรณีย 
บัวโต (2542: 10) ไดกลาวไววา การทําโครงงานภาษาอังกฤษเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับโลกการเรียนรูภาษาไดจริง ทั้งทางดานเน้ือหา การใชภาษาในการทํากิจกรรม ซึ่ง
สามารถนําทักษะความสามารถในการใชภาษาไปใชอยางเหมาะสมตามสถานการณและหัวขอ
เร่ืองทั้งหมดนี้เปนการบูรณาการทักษะทางภาษาท่ีทําใหผูเรียนมีความม่ันใจในการใชภาษาใน
สถานการณจริงกับโลกภายนอกและมีความเปนธรรมชาติของการใชภาษาในบริบทจริงมากกวา
ในตําราเรียน ซึ่งสอดคลองกับ Haines (1996: 3) ที่กลาววา โครงงานภาษาอังกฤษทําใหผูเรียนได
ประยุกตความรูไปใชในสถานการณจริง และยังสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถที่หลากหลาย
เพราะนอกจากในเรื่องของตัวภาษาแลวผูเรียนยังตองใชความสามารถดานอ่ืนๆ ในการทํา
โครงงานใหสําเร็จลุลวง เชน ดานความคิดสรางสรรค 
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   3.3.2 การสอนภาษาที่ ดีจะตองถายโอนความรูจากช้ันเรียนไปสูนอก
หองเรียนได ดังท่ี Nunan (1995: 10) ไดกลาววา การใหความสําคัญกับความสามารถความ
ตองการและความสนใจของผูเรียนน้ัน ภาระงานในหองเรียนสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
ในภาษา ผูเรียนจึงสามารถใชภาษาสื่อสารไดตามเปาหมาย ซึ่งจะเปนการถายโอนความรูจากใน
ชั้นเรยีนไปสูนอกช้ันเรียน ภาระงานน้ีตองเปนภาระงานท่ีนําไปใชไดจริง ที่จะชวยใหผูเรียนไดทราบ
แนวทางในการนําความรูไปใชจริงนอกหองเรียน  และอีกประเภทหน่ึงก็คือ ภาระงานท่ีใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนท่ีชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาในชั้นเรียน  
   3.3.3 สื่อที่ใชในการเรียนตองเปนสื่อจริง (Authentic text) ซึ่งงานวิจัยน้ีจะใช
รูปแบบของบทอานท่ีมีความหลากหลาย เชน จดหมาย แผนพับ นิทานพื้นบาน ดังที่ Nunan 

(1995: 131-132) ไดกลาววา สื่อการเรียนการสอนน้ันควรจะพิจารณาดวยวาขอมูลทางภาษาตอง
มาจากเอกสารจริง ซึ่งสอดคลองกับ Wong et al. (1995: 318) ที่ไดกลาววา เอกสารจริงเปน
แหลงขอมูลที่สําคัญในการนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน และยังสงเสริมใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณดานการเรียน และการใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่เปนจริง อีกท้ังยังชวยให
ผูเรียนไดพัฒนากลวิธีในการเรียนรูทั้งทางสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  และสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
นอกจากน้ี Ness (1997: 49-50)  ยังกลาววา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นควรจะนําส่ือที่
เกี่ยวของกับเรื่องตางๆในทองถิ่นที่อยูในความสนใจของผูเรียนและเขียนเปนภาษาอังกฤษมาใชใน
การเรียนการสอน อาทิ แผนพับประชาสัมพันธ การทองเที่ยว แผนที่ของทองถิ่น ซึ่งสามารถนํามา
สรางเปนกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนภาษาไดหลากหลาย เน่ืองจากเปนเรื่องที่ผูเรียน
คุนเคยยอมไดรับการตอบสนองจากผูเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ Hadley (2001: 206-

209)  ที่ไดกลาววา ควรมีการนําแผนพับประชาสัมพันธการทองเท่ียว แผนที่ ต๋ัวพาหนะโดยสาร
ตางๆ ที่รวบรวมไดจากการเดินทางซึ่งเปนเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนได
อานบทอานในภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันอยางแทจริง และยังสอดคลองกับ Richards (2001) ที่
กลาววา เอกสารจริงมีผลดีในการกระตุนความสนใจของผูเรียน เน่ืองจากมีความหลากหลายใน
เร่ืองของขอมูลและขาวสาร ทําใหสามารถเขาถึงภาษาไดอยางแทจริง อีกท้ังยังมีความเกี่ยวของ
และสัมพันธกับความตองการของผูเรียน ตลอดจนมีสวนสนับสนุนความคิดสรางสรรคเพื่อนําไปใช
ในการเรียนการสอนดวย 

  3.4 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยลําดับทายของแตละดาน พบวาไดแก กิจกรรม
โครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือกันจากการทํางานเปนกลุม รูปแบบกิจกรรม
ไมยากเกินไป ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกับเวลาเรียน กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็น
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ความสําคัญของทองถ่ินและชุมชนมากขึ้น กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจท่ีจะ
แสดงความสามารถของตนเอง และกิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจใน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

   3.4.1 เน้ือหายากและมากเกินไปอาจเนื่องมาจากการจัดทําส่ือที่ใชแบบสื่อ
จริง (Authentic text) ภาษาจึงคอนขางยาก เน่ืองจากความรูสึกของนักเรียนท่ีมีความคุนเคยกับ
การเรียนแบบเดิม คือ เนนไวยากรณ และเนนการฝกแบบควบคุมมากกวาท่ีจะเนนการนําภาษาไป
ใช ดังที่ Hadley (2001: 206-209) ไดกลาววา การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอน ตองมี
การปรับภาษาใหงายข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดอานบทอานในภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันอยางแทจริง 
และผูสอนจะตองจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับทั้งผูเรียนและลักษณะของบทอาน สวนในประเด็นท่ี
เนื้อหามากเกินไป อาจมาจากเวลาที่จํากัด ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบการเขียนท่ีมีหลายรูปแบบใหกับ
นักเรียน ทําใหนักเรียนท่ีเรียนออนและคุนเคยกับสภาพการเรียนแบบเกาคิดวาเปนเร่ืองที่ยาก ดังท่ี 
Fried-Booth (1988: 11-12) ไดกลาวถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษวา อาจมีปญหาในเร่ืองของการจัดการ คือ ผูสอนอาจจะพบปญหาเก่ียวกับ
เร่ืองของแผนการสอนหรือเน้ือหาท่ีวางไว สวน Haines (1996: 7-8) กลาววา ในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติโครงงาน ผูเรียนตองใชเวลาปรับตัวใหเขากับแนวคิดของโครงงาน โดยเฉพาะกับผูเรียน ท่ี
ชอบคาดหวังที่จะเรียนจากผูสอนโดยตรง 
   3.4.2 การท่ีนักเรียนไมเห็นความสําคัญของทองถิ่นอาจเน่ืองมาจาก สาระท่ี
นํามาใหนักเรียนอานไปสูกระบวนการเขียนเปนประเด็นที่คุนเคย จึงทําใหนักเรียนไมรูสึกต่ืนเตนที่
จะทํา ถึงแมวาการอานเร่ืองสาระเก่ียวกับทองถ่ินจะชวยสงเสริมภูมิหลังในการอาน แตเม่ือเขาสู
กระบวนการเขียนแลว นักเรียนไดเขียนเรื่องหรือสิ่งที่ตนเองคุนเคย จึงอาจทําใหไมมีความนา     
ทาทายเพราะนักเรียนไมไดใชจินตนาการในการเขียน ดังที่ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 47-48) ได
กลาววา กิจกรรมการเขียนควรจัดใหมีความเหมาะกับสภาพของผูเรียนในดานตางๆ ไมวาจะเปน
วัย ความรูความสามารถและความสนใจของผูเรียน และที่สําคัญตองเปนกิจกรรมการเขียนท่ีทําให
ผูเรียนสามารถนําไปใชในสถานการณที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับ บํารุง โตรัตน 
(2535: 60-65) ที่กลาววา สําหรับกิจกรรมการเขียนน้ัน ผูเรียนควรมีโอกาสคิดอยางอิสระและได
สื่อสารแลกเปล่ียนความคิดเห็น ไดทํางานรวมกันกับเพื่อน โดยที่การเขียนน้ันตองเปนงานเขียนท่ีมี
ความนาสนใจ มีความหมายและสนุกสนาน โดยสถานการณในบทเรียนสามารถเกิดขึ้นในชีวิตจริง
ไดและควรเปนภาษาอังกฤษที่คนในสังคมใชจริง  
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ปญหาที่พบในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพบปญหาตางๆ ดังตอไปน้ี 

 1.  ความไมคุนเคยของนักเรียนในการใชสื่อจริง และการทําโครงงานที่จะตองอาศัย
ความสามารถของตนเอง โดยมีผูสอนเปนผูแนะแนวทางให จึงทําใหนักเรียนรูสึกวาเน้ือหาท่ีอาน
นั้นยาก และการเปล่ียนระบบการสอนท่ีไมไดฝกไวยากรณหรือแปลใหกับนักเรียน ทําใหนักเรียน
ขาดความเช่ือมั่นวาไดรูจริง 
 2.  การใชสื่อที่เก่ียวของกับทองถ่ินนั้น ถึงแมวาจะสอดคลองกับแนวคิดที่วาภูมิหลัง
ทางการเรียนรูจะชวยเสริมทักษะทางการอาน แตเน้ือหาทางภูมิหลังที่เก่ียวกับทองถิ่นอาจไมมี
ความทาทายพอท่ีจะใหผูเรียนเขียน 

 3.  ในเรื่องของการทํางานเปนทีมนั้น นักเรียนไมคอยคุนเคยกับการแสดงความ
คิดเห็นหรือแสดงความสามารถ อาจเพราะนักเรียนมีความคุนเคยกับการเรียนแบบคนเดียวมากกวา 

 4.  ในการเรียนการสอนน้ัน ตองใชเวลาสอนมากในแตละบท เน่ืองจากตองปูความรู
ในเรื่องของการอานและการเขียนใหกับนักเรียนพรอมๆ กันในเวลาท่ีจํากัด  
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการเรียนการสอน   
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษและตอการวิจัยที่เกี่ยวของในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการในเร่ืองของทักษะยังคงมีประโยชนใน
การเรียนการสอนเปนอยางมาก ยกตัวอยางเชน การสอนอานไปสูการเขียน กระบวนการดังกลาวน้ี
จะทําใหผูเรียนเห็นภูมิหลัง เห็นรูปแบบของภาษาจริงที่จะนําไปใชในการเรียนภาษาได อยางไรก็
ตามหากผูสอนจะใชสื่อประเภทที่เปนสื่อจริง (Authentic text) นั้นผูสอนจะตองคํานึงถึงเร่ืองของ 
การวิเคราะหบทอาน เพื่อดูความยากงายกอน ซึ่งสามารถทําไดโดยการทําใหบทอานงายลง และ
ควรจะมีการใหคําศัพท ใหสํานวนในบทอานที่พบกอน รูปแบบกิจกรรมเหลานี้จะทําใหผูเรียนท่ีรูสึก
วาการใชบทอานท่ีมาจากส่ือจริงไมไดเปนอุปสรรคในการเรียนรู นอกจากน้ันแลวยังมีในเร่ืองของ
การทําสื่อเสริม ใชสื่อประเภทท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองเปนกิจกรรมเสริม 

 2.  การใชสื่อทองถ่ินท่ีผูเรียนมีภูมิหลังอยูแลวมาชวยในการอาน-เขียน ถึงแมวาส่ือ
ประเภทน้ีจะมีขอดีในเร่ืองของการทําใหการอานของผูเรียนไปสูการเขียนท่ีงายข้ึน การทําใหสื่อมี
ความทาทายมากข้ึนก็เปนเรื่องที่สําคัญ ซึ่งสามารถทําไดในลักษณะท่ีเปนการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายและทาทาย เชน การอานบทอานแลวถายทอดไปเปนกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การเขียนบท
ละครส้ัน การเขียนบทสนทนา วาดภาพจากส่ิงที่อาน ถอดสาระมาเปนกราฟหรือแผนภูมิ หรือทํา
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ในรูปแบบของการเปรียบเทียบเร่ืองราวในทองถ่ินของผูเรียนกับคนท่ีพูดภาษาอังกฤษดวย  เชน 
หลังจากที่ใหผูเรียนอานเร่ืองนิทานพื้นบานของไทยก็ใหผูเรียนอานนิทานพื้นบานของชาวตางชาติดวย 

 3.  การทํางานเปนทีมนั้น เน่ืองจากเปนที่รูกันวาผูเรียนไมคอยมีความคุนเคยกับการ
ทํางานเปนทีมรวมกัน ผูสอนจึงควรกําหนดขั้นตอนกระบวนการทํางานเปนทีมใหชัดเจน 
นอกจากน้ันแลวควรกําหนดจุดประสงคดานการพัฒนาทักษะทางสังคมใหควบคูกับความรูและ
กระบวนการดวย 

 4.  เน่ืองจากกระบวนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานท่ีใหผูเรียนอานกอนแลวจึง
นําไปสูการเขียนน้ี ทําใหการเรียนของผูเรียนดีขึ้น ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
พัฒนาทักษะทางการเขียนควรเปนการสอนท่ีเนนทั้งกลยุทธกระบวนการเรียนรู เชน กลยุทธในการ
อานเพื่อความเขาใจ การทํากิจกรรมเพื่อวิเคราะหองคประกอบงานเขียนและโครงสรางงานเขียน 
จึงถือวาเปนสิ่งที่ควรนําไปใชในการเรียนการสอนการอานและการเขียน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
 1.  ควรมีการทําวิจัยในเรื่องที่เปรียบเทียบระหวาง 2 กลุมและแบงผูเรียนเปนกลุมที่มี
ระดับความสามารถสูง กลาง ต่ํา เพื่อศึกษาเพิ่มเติมวาผูเรียนในแตละระดับความสามารถนั้น กลุม
ใดมีความคุนเคย หรือสามารถเรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะตางๆ ไดแตกตางกัน
อยางไร 
 2.  เนื่องจากผูเรียนมีความคุนเคยกับองคประกอบทางภาษาตํ่า อาจเพราะเน่ืองจาก
การเรียนแบบ Communicative Approach และเพื่อเปนการสอนในทักษะการอาน-เขียนใหกับ
ผูเรียนไดอยูตามมาตรฐานและในระดับของผูเรียน จึงควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู
ดวยตนเองดานระดับการเขียนพื้นฐาน เชน การฝกเขียนประโยค หรือการใชไวยากรณบางประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการเขียนในรูปแบบของสื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
 3.  เน่ืองจากการเขียนเพื่อการสื่อสารเปนการเขียนในรูปแบบที่หลากหลาย แต
อยางไรก็ตามผูเรียนจะตองมีความรูพื้นฐานในเร่ืองของการเขียนยอหนา การรูจักรูปแบบต างๆ 
ของยอหนา กอนที่จะสามารถเขียนในรูปแบบตามวัตถุประสงคได ดังนั้นควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนา
แนวทางการเขียนยอหนาเพื่อใหผูเรียนไดเรียนเสริมนอกชั้นเรียน 

 4.  ควรมีการวิจัยในทํานองเดียวกันแตใชสื่อตามสาระท่ีเปนวัฒนธรรมของคนท่ีใช
ภาษาอังกฤษ เชน หลังจากท่ีใหผู เ รียนอานเร่ืองราวของไทยก็ใหผู เ รียนอานเรื่องราวของ
ชาวตางชาติไปพรอมๆ กันดวย สิ่งนี้จะทําใหผู เรียนท่ีรูสึกวาการอานเรื่องท่ีคุนเคยไมมีความนา   
ทาทายและนาเบื่อหนายนอยลง 
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รายการอางอิง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค
การเรียนรูและกิจกรรมของโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐม

เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของ
จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมของโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 
เรื่องท้องถ่ินจังหวัดนครปฐมเพื่อพฒันาทกัษะทางการอา่น-เขียน                 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  

อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 
 

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของข้อค าถามและหากท่านมี 
                     ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้เขียนเสนอลงในข้อเสนอแนะที่ก าหนดให้ โดยมีค่าระดับ 
                     ความคิดเห็น ดังต่อไปนี้  
 
 -1  แทน  เมื่อแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม      
                                 ส าหรับการพัฒนากิจกรรมของโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่น 
                                 จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน-เขียน ส าหรับนักเรียน 
                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน   
                                 จังหวัดนครปฐม   
 0  แทน  เมื่อไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม  
                                 ส าหรับการพัฒนากิจกรรมของโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่น 
                                 จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน-เขียน ส าหรับนักเรียน 
                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน   
                                 จังหวัดนครปฐม 
 1  แทน  เมื่อแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม  
                                 ส าหรับการพัฒนากิจกรรมของโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่น 
                                 จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน-เขียน ส าหรับนักเรียน 
                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน   
                                 จังหวัดนครปฐม 
 
 

 
 



 

 

198 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities  

ความคดิเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

Unit 1 

My hometown 
 

A personal letter. Reading:  
- Reading for main 

ideas, details, and 

reference words. 
Vocabulary: 
- Predicting, using 

context clues. 

tourist attractions,  
symbol, sacred,  

abundant, agriculture, 

religion, conflict,  
festival, annually,  
locate 

Writing: 
- The format of a 

personal letter. 

The students are expected 

to: 

- Identify meanings of 

vocabularies from context 

clues. 

- Identify the reference 

words in a personal letter. 

- Comprehend the reading 

text based on Nakhon 

Pathom. 

- Identify the format of a 

personal letter. 

- Recognize and use 

appropriate expressions in a 

personal letter. 

- Search for information 

about places.  

Reading Activities 
Pre reading: 

- Guessing meaning from 

context clues. 

- Answering guided questions. 

While-reading: 

- Answering comprehension 

questions. 

Language Focus: 

- Identifying the format of a 

personal letter. 

- Practicing on expressions 

used for a personal letter. 

Post-reading: 

- Doing exercises on the format 

of a personal letter. 

- Doing exercises on  writing  
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Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคดิเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

  - Expressions used for 

a personal letter. 

Study Skills: 
- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to 

search for on the 

internet (www):  

- http://thai.tourism 

thailand.org 

- http://th.wikipedia.org  

- Nakhon Pathom 

- Write a personal letter to 

invite students’ friends to 
visit their hometown. 

 

the expressions used in a 

personal letter. 
Writing Project: 
-  Working individually. 

- Thinking and planning the 

writing of a personal letter.  

- Gathering data by searching 

for information about attractive 

places in a student’s hometown 
from the suggested resources.  

- Writing a personal letter.  

   - outlining 

   - drafting 

   - editing 

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 
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Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคดิเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

Unit 2  

Recipe 

A recipe. Reading:  
- Reading for main 

ideas, details, and 

reference words. 
Vocabulary: 
- Predicting, using 

pictures to increase 

vocabularies. 

stir, fried,  grilled, 

steamed, boiled, 

baked,  

pickled, roast, 

barbecued, raw, 

smoked, broiled, 

mashed, hard-boiled, 

stewed, poached 

Writing: 
- A recipe organization. 

The students are expected 

to: 

 - Identify meanings of 

vocabularies from pictures. 

- Identify the reference 

words in a recipe. 

- Comprehend the reading 

text about food and fruit 

festival. 

- Identify a recipe  

organization. 

- Recognize and use 

appropriate transitional 

words of a cooking process 

in a recipe.  

- Search for information 

about a recipe.  

 

Reading Activities 
Pre reading: 

- Guessing meaning about 

ways of cooking and preparing 

food based on the given 

pictures. 

- Answering guided questions. 

While-reading: 

- Answering comprehension 

questions. 

Language Focus: 

- Identifying a recipe 

organization. 

- Practicing the usage of the 

transitional words to show steps 

of cooking. 

Post-reading: 

- Doing exercises on using  
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Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคดิเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

 

 
 - Transitional words of 

a cooking process. 
Study Skills: 
- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to 

search for on the 

internet (www):  

- http://allthaifood.com   

- http://www.thaitable. 

com 

- http://www.ucancook 

thai.com 

- http://www.ezy  

thaicooking.com 

- Write a recipe based on 

information previously 

researched. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transitional words to show steps 

of cooking. 

- Doing exercises on organizing 

a recipe organization. 

Writing Project:  
- Working in groups. 

- Brainstorming and planning 

on writing a recipe. 

- Gathering data by searching 

information about the dishes in 

a students’ hometown from the 

suggested resources. 

- Writing a recipe.  

   - outlining 

   - drafting 

   - editing 

   - rewriting 
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Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคดิเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

  - Thai cuisine  

- Thai recipe  

- Thai menu 

 - Making a presentation to the 

class. 
    

Unit 3  

Brochure    

A brochure. Reading:  
- Reading for main 

ideas, details, and 

reference words. 
Vocabulary: 
- Predicting, using 

context clues. 

shrine, paid homage,  
adapt, mural, local, 
construction, 
combination, tropical, 
inspiration, preserve, 

headquarters, warden, 
funeral 

The students are expected 

to: 

- Identify meanings of 

vocabularies from the 

context clues. 

- Identify the reference 

words in a brochure. 

- Comprehend the reading 

text about Sanam Chandra 

Palace. 

- Identify the format of a 

brochure. 

- Identify the passive voice. 

 

Reading Activities 
Pre reading: 

- Guessing meaning from 

context clues. 

- Answering guided questions. 

While-reading: 

- Answering comprehension 

questions. 

Language Focus: 

- Identifying the format of a 

brochure. 

- Practicing the form of the 

passive voice. 
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Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคดิเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

 

 
 Writing: 

- The format of a 

brochure. 

- Expressions for 

describing places. 

- Passive Voice. 

Study Skills: 
- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to 

search for on the 

internet (www):  

- http://www.touropia. 

com 

- http://www.thaiways 

magazine.com 

- Recognize and use 

appropriate expressions and 

words used for describing 

places. 

- Search for information 

about a tourist attraction. 

- Write a brochure based on 

information previously 

researched. 

 

 

 

- Practicing expressions used 

for describing places. 

Post-reading: 

- Doing exercises on the format 

of a brochure. 

- Doing exercises on the 

passive voice worksheet. 

- Doing exercises on writing the 

expressions used for 

describing places. 

Writing Project: 
-  Working in groups. 

- Brainstorming and planning 

on writing a brochure.  

- Gathering data by searching 

for an attractive place in the 

students’ hometown from the 
suggested resources.  
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Unit 
 

Project Outcome 
 

Language Content 
 

Learning Objective 
 

Activities 
ความคดิเห็น  

ขอเสนอแนะ -1 0 1 

  - http://thailand-

attractiontravel.blogsp

ot.com 

- http://www.home2 

thailand.com 

- http://www.tourism 

thailand.org 

  - Writing a brochure.  

   - outlining  

   - drafting 

   - editing  

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 

 

    

Unit 4 

Person’s life 

profile  

 

 

A profile. Reading:  
- Reading for main 

ideas, details, and 

reference words. 
Vocabulary: 
- Predicting, using 

context clues. 

educated, established, 

passed away, throne,  

The students are expected 

to: 

 - Identify meanings of 

vocabularies from the 

context clues. 

- Identify the reference 

words in a profile. 

- Comprehend the reading 

text about an important  

Reading Activities 
Pre reading: 

- Guessing meaning from 

context clues. 

-  Answering guided questions. 

While-reading: 

-  Answering comprehension 

questions. 
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Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคดิเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

  nationalism, 

administration, 

miniature, memorial, 

compulsory, invented, 

literary, prose poetry, 

composed 
Writing: 
- The format a profile. 

- Time expressions. 

Study Skills: 
- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to 

search for on the 

internet (www):  

 

person’s life. 

- Identify a timeline format. 

- Identify the format of a 

profile. 

- Sequence the story 

based on chronological 

order. 

- Search for information 

about an important person’s 
life. 

- Write a profile of an 

important person based on 

information previously 

researched. 

 

 

 

 

Language Focus: 

- Identifying a timeline format. 

- Identifying the format of a 

profile. 

- Practicing time expressions. 

Post-reading: 

- Doing exercises on using time 

expressions. 

- Doing exercises on the format 

of a profile. 

- Doing exercises on writing a 

timeline. 

Writing Project: 
- Working in groups. 

- Brainstorming and planning 

on how to write a person’s 
profile. 
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Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคดิเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

 

 
 - http://en.wikipedia. 

org 

- http://www.thailands 

world.com  

- http://www.bangkok 

roughguide.info 

- biography 

- a famous person of 

Thailand 

- an important person 

of Thailand 

 - Gathering data by searching 

for information of an important 

person in the students’ 
hometown from the suggested 

resources. 

-  Writing a profile 

   - outlining 

   - drafting  

   - editing  

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 

    

Unit 5 

Folk tale 

 

A folk tale or a 

story with 

illustrated 

pictures.  

 

Reading:  
- Reading for main 

ideas, details, and 

reference words. 
Vocabulary: 
- Predicting, using  

The students are expected 

to: 

- Identify meanings of 

vocabularies from the 

context clues. 

- Identify the reference  

Reading Activities 
Pre reading: 

- Guessing meaning from 

context clues. 

- Answering guided questions. 
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Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคดิเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

  context clues. 

predict, basin, adopt, 

loyalty, rebel, battle, 

inform, scar, guilty, 

fury, stupa, sin, 

crumble 
Writing: 
- The story grammar of 

a story. 

- Expressions used for 

narrating a story. 

Study Skills: 
- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to 

search for on the  

words in the story. 

- Identify the character traits 

in the story. 

- Comprehend a reading text 

about a Nakhon Pathom folk 

tale. 

- Identify the story grammar. 

- Recognize and use 

appropriate expressions for 

narrating stories. 

- Search for information 

about a folk tale or a story.  

- Write a folk tale or a story 

with illustrated pictures 

based on information 

previously researched. 

 

While-reading: 

- Answering comprehension 

questions. 

Language Focus: 

- Identifying the story grammar. 

- Practicing expressions used 

for narrating a folk tale or a 

story. 

Post-reading: 

- Doing exercises on using the 

expressions used for narrating 

a folk tale or a story. 

- Doing exercises on the story 

grammar. 

Writing Project: 
- Working in groups. 

- Brainstorming and planning 

for  writing a folk tale or a story  
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ผูประเมิน …………………………………………                                                                          …………/………../…………. 
                                                วัน   /  เดือน    /  ป 
                               ขอขอบพระคุณในความรวมมืออยางสูง  
                นางสาวธมน ชัชวาลกิจกุล 

                            (ผูวิจัย)

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคดิเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

  internet (www): 

- http://www.escati. 

com  

- http://www.chickynet. 

com 

- http://english-for-

thais-2.blogspot.com 

- Error! Hyperlink 

reference not valid.. 

com 

 

 with illustrated pictures.  

- Gathering data by searching 

for information about folk tales 

or stories from a students’ 
hometown from the suggested 

resources.  

- Writing a folk tale or a story 

with illustrated pictures.  

   - outlining 

   - drafting 

   - editing 

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาทักษะ 

ทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภอําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

Unit 1 

My hometown 

 

A personal letter Reading:  
- Reading for main 

ideas, details, and 

reference  words. 
Vocabulary: 
- Predicting, using 

context clues. 

tourist attractions,  
symbol, sacred,  

abundant, agriculture, 

religion, conflict,  
festival, annually,  
locate 

 

The students are expected 

to: 

- Identify meanings of 

vocabularies from context 

clues. 

- Identify the reference 

words in a personal letter. 

- Comprehend the reading 

text based on Nakhon 

Pathom. 

- Identify the format of a  

personal letter. 

- Recognize and use 

appropriate expressions in a 

Reading Activities 
Pre-reading: 

- Guessing meaning from 

context clues. 

- Answering guided questions. 

While-reading: 

-  Answering comprehension 

questions. 

Language Focus: 

- Identifying the format of a 

personal letter. 

- Practicing on expressions 

used for a personal letter. 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

3 
 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

  Writing: 
- The format of a 

personal letter. 

- Expressions used for 

a personal letter. 

Study Skills: 
- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to 

search for on the 

internet (www):  

- http://thai.tourism  

 personal letter. 

- Search for information 

about places. 

- Write a personal letter to 

invite students’ friends to 
visit their hometown. 

 

Post-reading: 

- Doing exercises on the format 

of a personal letter. 

- Doing exercises on writing the 

expressions used in a personal 

letter. 

Writing Project: 
-  Working individually. 

- Thinking and planning the 

writing of a personal letter.  

- Gathering data by searching 

for information about attractive 

places in a student’s hometown  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 
 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

  thailand.org  

- http://th.wikipedia.org  

- Nakhon Pathom 

 from the suggested resources. 

- Writing a personal letter.  

   - outlining 

   - drafting 

   - editing 

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
3 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

1 

Unit 2  

Recipe 
A recipe. Reading:  

- Reading for main 

ideas, details, and 

reference  words. 
Vocabulary: 
- Predicting, using 

pictures to increase 

The students are expected 

to:  

- Identify meanings of 

vocabularies from pictures. 

- Identify the reference 

words in a recipe. 

- Comprehend the reading  

Reading Activities 
Pre reading: 

- Guessing meaning about 

ways of cooking and preparing 

food based on the given 

pictures. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

  vocabularies. 

stir, fried,  grilled, 

steamed, boiled, 

baked,  

pickled, roast, 

barbecued, raw, 

smoked, broiled, 

mashed, hard-boiled, 

stewed, poached 

Writing: 
- A recipe 

organization. 

- Transitional words of 

a cooking process. 

 

text about food and fruit 

festival. 

- Identify a recipe  

organization. 

- Recognize and use 

appropriate transitional 

words of a cooking process 

in a recipe.  

- Search for information 

about a recipe.  

- Write a recipe based on 

information previously 

researched. 

 

-  Answering guided questions. 

While-reading: 

- Answering comprehension 

questions. 

Language Focus: 

- Identifying a recipe 

organization. 

- Practicing the usage of the 

transitional words to show 

steps of cooking. 

Post-reading: 

- Doing exercises on using 

transitional words to show 

steps of cooking. 

  

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 
3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

  Study Skills: 
- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to 

search for on the 

internet (www):  

- http://allthaifood.com   

- http://www.thaitable. 

com 

- http://www.ucancook 

thai.com 

- Error! Hyperlink 

reference not 

valid.ing.com 

 - Doing exercises on 

organizing a recipe 

organization. 
Writing Project:  
- Working in groups. 

- Brainstorming and planning 

on writing a recipe. 

- Gathering data by searching 

information about the dishes in 

a students’ hometown from the 
suggested resources. 

- Writing a recipe.  

   - outlining 

   - drafting 

   - editing 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 
 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

  - Thai cuisine  

- Thai recipe 

- Thai menu 

    - rewriting  

- Making a presentation to the 

class. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Unit 3  

Brochure    
A brochure. Reading:  

- Reading for main 

ideas, details, and 

reference words. 
Vocabulary: 
- Predicting, using 

context clues. 

shrine, paid homage,  
adapt, mural, local, 
construction, 
combination, tropical, 
inspiration, preserve,  

 The students are expected 

to: 

- Identify meanings of 

vocabularies from the 

context clues. 

- Identify the reference 

words in a brochure. 

- Comprehend the reading 

text about Sanam Chandra 

Palace. 

- Identify the format of a 

brochure. 

Reading Activities 
Pre reading: 

- Guessing meaning from 

context clues. 

-  Answering guided questions. 

While-reading: 

-  Answering comprehension 

questions. 

Language Focus: 

- Identifying the format of a 

brochure. 

  

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 
 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

  headquarters, warden, 
funeral 

Writing: 
- The format of a 

brochure. 

- Expressions for 

describing places. 

- Passive Voice. 

Study Skills: 
- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to 

search for on the  

- Identify the passive voice. 

- Recognize and use 

appropriate expressions 

and words used for 

describing places. 

- Search for information 

about a tourist attraction. 

- Write a brochure based on 

information previously 

researched. 

 

- Practicing the form of the 

passive voice. 

- Practicing expressions used 

for describing places. 

Post-reading: 

- Doing exercises on the format 

of a brochure. 

- Doing exercises on the 

passive voice worksheet. 

- Doing exercises on writing the 

expressions used for 

describing places. 

Writing Project: 
- Working in groups. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

3 
 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

  internet (www):  

- http://www.touropia. 

com 

- http://www.thaiways 

magazine.com 

- http://thailand- 

attractiontravel.blogsp

ot.com 

- http://www.home2 

thailand.com 

- http://www.tourism 

thailand.org 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Brainstorming and planning 

on writing a brochure.  

- Gathering data by searching 

for an attractive place in the 

students’ hometown from the 
suggested resources.  

- Writing a brochure.  

   - outlining 

   - drafting 

   - editing  

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

Unit 4 

Person’s life profile  
 

A profile. Reading:  
- Reading for main 

ideas, details, and 

reference words. 
Vocabulary: 
- Predicting, using 

context clues. 

educated, established, 

passed away, throne, 

nationalism, 

administration, 

miniature, memorial, 

compulsory, invented, 

literary, prose poetry, 

composed 

The students are expected 

to:  

- Identify meanings of 

vocabularies from the 

context clues. 

- Identify the reference 

words in a profile. 

- Comprehend the reading 

text about an important 

person’s life. 

- Identify a timeline format. 

- Identify the format of a  

profile. 

- Sequence the story based 

on chronological order. 

Reading Activities 
Pre reading: 

- Guessing meaning from 

context clues. 

- Answering guided questions. 

While-reading: 

- Answering comprehension 

questions. 

Language Focus: 

- Identifying a timeline format. 

- Identifying the format of a 

profile. 

- Practicing time expressions. 

Post-reading: 

- Doing exercises on using time  

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

3 
 

 

 

3 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

  Writing: 
- The format a profile. 

- Time expressions. 

Study Skills: 
- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to 

search for on the 

internet (www): 

 - http://en.wikipedia. 

org 

- Search for information 

about an important person’s 
life. 

- Write a profile of an 

important person based on 

information previously 

researched. 

 

 

expressions. 

- Doing exercises on the format 

of a profile. 

- Doing exercises on writing a 

timeline. 

Writing Project: 
- Working in groups. 

- Brainstorming and planning 

on how to write a person’s 
profile. 

- Gathering data by searching 

for information of an important 

person in the students’ 
hometown from the suggested 

resources. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 
 

3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

  - http://www.thailands 

world.com 

- http://www.bangkok 

roughguide.info 

- biography 

- a famous person of 

Thailand 

- an important person 

of Thailand 

 -  Writing a profile 

   - outlining 

   - drafting  

   - editing  

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 
 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Unit 5 

Folk tale 

 

A folk tale or a 

story with 

illustrated 

pictures.  

 

Reading:  
- Reading for main 

ideas, details, and 

reference words. 
 

The students are expected 

to: 

- Identify meanings of 

vocabularies from the 

context clues. 

- Identify the reference  

Reading Activities 
Pre reading: 

- Guessing meaning from 

context clues. 

- Answering guided questions. 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

  Vocabulary: 
- Predicting, using 

context clues. 

predict, basin, adopt, 

loyalty, rebel, battle, 

inform, scar, guilty, 

fury, stupa, sin, 

crumble 
Writing: 
- The story grammar of 

a story. 

- Expressions used for 

narrating a story. 

 

 words in the story. 

- Identify the character traits 

in the story. 

- Comprehend a reading 

text about a Nakhon Pathom 

folk tale. 

- Identify the story grammar. 

- Recognize and use 

appropriate expressions for 

narrating stories. 

- Search for information 

about a folk tale or a story.  

- Write a folk tale or a story 

with illustrated pictures  

While-reading: 

- Answering comprehension 

questions. 

Language Focus: 

- Identifying the story grammar. 

- Practicing expressions used 

for narrating a folk tale or a 

story. 

Post-reading: 

- Doing exercises on using the 

expressions used for narrating 

a folk tale or a story. 

- Doing exercises on the story 

grammar. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 
 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

  Study Skills: 
- Searching for more 

information. 

- Searching for new 

knowledge. 

- Using key words to 

search for on the 

internet (www): 

- http://www.escati. 

com  

- http://www.chickynet. 

com 

- http://english-for-

thais-2.blogspot.com 

 based on information 

previously researched. 

 

Writing Project: 
- Working in groups. 

- Brainstorming and planning 

for writing a folk tale or a story 

with illustrated pictures.  

- Gathering data by searching 

for information about folk tales 

or stories from a students’ 
hometown from the suggested 

resources. 

- Writing a folk tale or a story 

with illustrated pictures.  

   - outlining 

   - drafting 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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ตารางที่ 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง 
                    การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม (ตอ) 

  
Unit 

 
Project Outcome 

 
Language Content 

 
Learning Objective 

 
Activities 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา 
IOC 1 2 3 

  - Error! Hyperlink 

reference not valid.. com 

    - editing 

   - rewriting 

- Making a presentation to the 

class. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ของแบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของ
แบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ  

สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5        
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
คําชี้แจง :  กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชองความคิดเห็นของแบบทดสอบในแตละขอและหาก 
 ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหเขียนลงในเสนอขอเสนอแนะที่กําหนดให โดยมีคา 
 ระดับความคิดเห็นดังตอไปนี้  
 
 -1  แทนเม่ือแนใจวาขอคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบไมมีความเหมาะสมใน
การสรางแบบทดสอบความสามารถทางดานกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 0 แทนเม่ือไมแนใจวาขอคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสมใน
การสรางแบบทดสอบความสามารถทางดานกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 1 แทนเม่ือแนใจวาขอคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสมในการ
สรางแบบทดสอบความสามารถทางดานกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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PART 1: (1 - 65)  

To identify a format of a personal letter. 

 

For items 1-12, answer the following questions based on the given letter 

below.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

January 24, 2011 

Dear Yui, 

 I am so glad to hear from you. How are you and your family? How was your trip in Singapore? I 

went to visit an island in southern Thailand last week. I was surprised at first because this small island was very 

beautiful. There was a really long white sand beach with bungalows under the coconut trees. After a good swim, 

I felt I really was in paradise. Well, what about this summer? Do you have any plans for this summer? I really 

have nothing to do. How about coming to my hometown?  

 We will celebrate Loy Krathong festival on November, 10 and there are many exciting things that I 

would like you to join us. Would you like to come? But, first of all, let me explain to you about Loy Krathong. In 

Thai "Loy" means to float and "Krathong" means a circular floating object with decoration of banana trees, 

banana leaves, flowers, a candle and incense sticks. But some people use bread because they think it can be 

food for fish. Some of them use foam because they think it’s easy to pick it up after they float. Actually, I don’t 

mind about they using foam but for me I don’t like it because I think it can cause a lot of pollutions. As you know 

I like to protect the environment. We believe that the floating of a Krathong is to pay respect to the Goddess of 

the water and show our gratitude on our plentiful use of water. Moreover, launching Krathongs together is so 

good for strengthening relationship in the family. There are many exciting activities such as the Krathong-making 

contest and Noppamas beauty pageants, local games, performances and fireworks. 

 Are you free on that day? I really would love you to come and join this festival with me. I believe 

you will love it. It’s going to be awesome and I’m sure that you will have a great time. 

 I hope you can make it. Please let me know ok. I’m looking forward to seeing you soon. 

                                                                                                                                          Kisses, 

                                                                                                                                                                      Poo 

2.___ 3.___

1.___ 
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 1. What is the part of that letter called?     

      a. Body-Closing 

      b. Signature 

      c. Greeting 

      d. Body-Opening 

              Answer: (c) Greeting 

2. What is the part of that letter called?     

      a. Body-Opening 

      b. Closing 

      c. Body-Closing 

      d. Greeting 

              Answer: (c) Body-Closing 

3. What is the part of that letter called?     

      a. Signature  

      b. Closing 

      c. Body-Closing 

      d. Greeting 

              Answer: (b) Closing 
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To identify the main idea of given personal 

letter. 

 

4. What is the purpose of the writer? 

   a. to invite a friend to a party  

    b. to keep in touch with a friend 

    c. to apologize a friend 

    d. to say thank you to a friend 

              Answer: (b) to keep in touch with a friend 

5. The first paragraph is generally about ___________. 

    a.  the writer’s invitation   

     b. the writer’s informing past events 

     c. giving regards to others      

     d. requesting to do something   

              Answer: (b) the writer’s informing past events 

6.  The second paragraph is generally about ___________. 

    a. telling about the purpose of the writer   

     b. telling past experience   

     c. telling what the writer is doing   

     d. giving regards to relatives  

              Answer: (a) telling about the purpose of the writer   
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To identify the specific information in a 

personal letter. 

 

7.  According to the letter, which statement is TRUE about what can be 

implied about the writer?     

     a. The writer concerns about the environment. 

     b. The writer usually uses foam to make Krathong. 
     c. The writer thinks bread can be food for fish.   

     d. The writer hates people who use foam for making Krathong. 

              Answer: (a) The writer concerns about the environment. 

8. What is the most important reason of having Loy Krathong festival? 

     a. to have a good relationship in the family  

     b. to perform the Krathong-making contest 

     c. to show people’s thankfulness to the Goddess  

     d. to decorate Krathong from banana trees   

              Answer: (c) to show people’s thankfulness to the Goddess 
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To tell the meaning of words in a personal 

letter. 

 

9. What does “gratitude” (paragraph 2) mean? 

    a. usefulness  

     b. thankfulness    

     c. carefulness  

     d. thoughtfulness  

              Answer: (b) thankfulness 

10. What does “plentiful” (paragraph 2) mean? 

    a. fruitful 

     b. truthful 

     c. useful 

     d. faithful  

              Answer: (a) fruitful  

    

To identify the words reference in a personal 

letter. 

 

11. What does it (paragraph 2) refer to? 

    a. fish 

     b. bread 

     c. foam 

     d. candle  

              Answer: (b) bread 
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 12. What does it (paragraph 2) refer to? 

    a. food 

     b. candle  

     c. bread  

     d. foam  

              Answer: (d) foam 

    

To recognize and use appropriate 

expression in a personal letter. 

 

For items 13-15, fill in the blanks with appropriate expression used in this 

letter. 

 

 

 

 

 

 

13. a. Do you want to do anything?  

      b. Do you want to go anywhere? 

      c. Would you like to help me?  

      d. Would you like to come? 
              Answer: (d) Would you like to come? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 4, 2011 

Hey there! 

 I am so glad to hear from you. How are you and everyone? How was school? Do you have any 

plans to do this summer? How about come and visit me here? 

  We will have a Loy Krathong festival and there are many interesting things that I would like you to 

see.  ___(13)___?  It must be cool. Believe me you will have a great time. 

 I hope you can make it.  ___(14)____.  

                                                                                                                                   ____(15)____, 

                             Na 
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 14. a. I’m looking forward to hearing from you soon.   

      b. I’m looking for you to go out with me soon.  

      c. I’m looking forward to see you soon. 

      d. I’m looking for you to do it soon.  

              Answer: (a) I’m looking forward to hearing from you soon. 

15. a. Sincerely yours,  

      b. Respectfully yours,    

      c. Your truly, 

      d. With all our sympathy, 

              Answer: (c) Your truly, 
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To identify the main idea of given recipe. For items 16-24, answer the following questions based on the given recipe 

below.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to cook fried rice with shrimp paste 

 
                                                                    It is easy to cook a special Thai dish for your meal,     

                                                                       fried rice with shrimp paste. You can prepare all                           

                                                                       ingredients easily at home as you’ve already got  

                                                                       them in your kitchen.  

 
                                                                    cooked rice 

                                                              shrimp paste  

                                                              dry shrimps                                                               

                                                              omelette 

                                                              sour mangoes 

                                                              french beans 

                                                              garlic 

                                                              sugar                                                                      

                                                              oyster sauce 

                                                                          cucumbers 

                                                             spring inions 

          

   Firstly, set fire to the pan and put some oil in it. Secondly, fry the chopped garlic and shrimp paste. 

Thirdly, put the rice in the pan and fry it until it is mixed with the shrimp paste. After that, put sugar and 

oyster sauce and stir them together. Then, take the rice out of the pan and put it into a dish. Finally, put 

the sliced omelette, dry shrimps and sour mangoes on the top of the rice.  

    You may serve this dish with cut cucumbers and spring inions. You can also add french beans if you 

like, they will make your dish more tasty. That you will have fried rice with shrimp paste for your happy 

meal. Enjoy it!            

                                  

                                       

                                   

                                       

                                                     

 1 

2 

 3 

4 
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 16. The second paragraph is generally about ___________. 

    a. informing how to serve fried rice with shrimp paste 

     b. introducing a new special Thai dish  

     c. explaining the ways of cooking a special Thai dish 

     d. telling the ingredients of fried rice with shrimp paste 

              Answer: (d) telling the ingredients of fried rice with shrimp paste 

17. The third paragraph is generally about ___________. 

    a.  explaining the ways of cooking a special Thai dish 

     b. telling the ingredients of fried rice with shrimp paste  

     c. informing how to serve fried rice with shrimp paste 

     d. introducing a  new special Thai dish  

              Answer: (a)  explaining the ways of cooking a special Thai dish  
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To identify the specific information of given 

recipe. 

 

18.  According to the recipe, which ingredients are in the fried rice with shrimp 

paste? 

   a. sour mangoes, soy sauce, and cucumbers   

    b. shrimp paste, cooked rice and dry shrimps 

    c. french beans, omelette, and sticky rice  

    d. green beans , spring inions, and oyster sauce  

               Answer: (b) shrimp paste, cooked rice and dry shrimps  

19.  After you set fire to the pan and put some oil in it, you ___________.  

   a. put the rice and shrimp paste in a hot oil 

    b. put the chopped garlic and rice in the pan  

    c. put the rice and shrimp paste in the pan 

    d. put the chopped garlic and shrimp paste in a hot oil 

              Answer: (d) put the chopped garlic and shrimp paste in a hot oil 

20. What do you have to do next after you put the rice in the pan? 
   a. remove the rice from the pan and put it into a dish 

    b. fry omelette and dry shrimps until they are mixed 

    c. stir rice and shrimp paste until they are mixed 

    d. put sugar, and oyster sauce together 

              Answer: (c) stir rice and shrimp paste until they are mixed 
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To tell the meaning of words in a recipe.         

 

21. What does “prepare” (paragraph 1) mean? 

    a. get up 

     b. get ready 

     c. get used to 

     d. get along 

              Answer: (b) get ready 

22. What does “ingredients” (paragraph 1) mean? 

    a. element 

     b. separate  

     c. classify  

     d. divide  

              Answer: (a) element  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To identify the words reference in a recipe. 

 

23. What does it (paragraph 3) refer to? 

    a. the chopped garlic 

     b. the pan 

     c. the shrimp paste 

     d. the rice 

              Answer: (d) the rice 
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24. What does them (paragraph 3) refer to? 

    a. oyster sauce and shrimp paste 

     b. sugar and oyster sauce 

     c. shrimp paste and rice 

     d. sugar and rice 

              Answer: (b) sugar and oyster sauce 

    

To recognize and use appropriate 

transitional words of cooking process. 

For items 25-28, look at the recipe below and choose the correct transitional 

words of cooking process.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chocolate-covered strawberries 

 

 20 strawberries 

 4-5 Chocolate bars 

 Chopped nuts 

 

 

 

 

 Firstly, ________ you start check that you have all the ingredients. Then wash and dry the 

strawberries. ________, boil some water and turn off the heat. ________ place the chocolate in a bowl over 

the water and stir it. ________ it is melted remove the bowl from the heat. Then dip each strawberry in the 

chocolate and dip into the nuts. Finally, put in the refrigerator for 30 minutes. 
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  25. a. before 

      b. after 

      c. when 

      d. once 

              Answer: (a) before 

26. a. When 

      b. As soon as 

      c. Next 

      d. Until 

              Answer: (c) Next 

27. a. As soon as 

      b. Once 

      c. Before  

      d. After that 

              Answer: (d) After that 
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28. a. Before 

      b. Then 

      c. And then 

      d. As soon as 

              Answer: (d) As soon as 

    

To identify the main idea of the given 

brochure. 

For items 29-35, answer the following questions based on given brochure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Wat Rai Khing is located from 

Bangkok 32 kilometers, in Tambon Rai 

Khing, Wat Rai Khing Old people said 

that this monastery was constructed in 

1851 in the reign of King Vajiravudh. 

Later, a Buddha image was 

respectfully moved from Wat Sala 

Poon and enshrined in Wat Rai Khing, 

people named the Buddha image that 

“Luang Por Wat Rai Khing”. That 

Buddha image is in the posture of 

Maravijaya, meaning conquer evils, 

created in Chiang Saen style.  

OPEN EVERY DAY 

There are 3 ways:  

1. From the intersection in front of 

Pho Kaew Police Station,  

2. From the intersection in front of 

the Rose Garden.  

3. From the intersection at 

Buddhamonthon 5 Road. 

For more information on the 

museum, contact  

Tel: 034-311384,  

034-323056. 

WAT RAI KHING 

(Page 1) (Page 2) (Page 3) 
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Museum Exhibition: 

There is a museum that collects 

and displays various kinds of 

artifacts including ancient bowls, 

mural paintings, and old books, 

all of which were donated by the 

townspeople. 

   Wat Rai Khing is well known 

among Thai people. The faithful 

Buddhists frequently pay a visit to 

Wat Rai Khing to pay homage to 

the sacred Buddha image. 

Every Saturdays and Sundays, 

food and fruits are sold in front 

of the temple. This temple is 

also renowned for its natural 

fish sanctuary, a habitat of 

hundreds of thousands of Sawai 

fish (big catfish-like freshwater 

fishes). Visitors can buy bread 

to feed the fish and they will 

have an enjoyable time here.  

(Page 4) (Page 5) (Page 6) 
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 29. The first page is generally about ___________. 

    a. giving directions how to get to Wat Rai Khing      

     b. telling the historical information  

     c. giving some recommendations        

     d. informing about the interesting activities   

              Answer: (b) telling the historical information 

30. The second page is generally about ___________. 

    a. telling about the background of  Wat Rai Khing      

     b. telling information about things to do at Wat Rai Khing                

     c. giving directions how to get to Wat Rai Khing      

     d. giving information about famous things of  Wat Rai Khing      

              Answer: (c) giving directions how to get to Wat Rai Khing      

 31. The sixth page is generally about ___________. 

    a. informing about the interesting things to do 

     b. telling the purpose of the visitors who visit Wat Rai Khing                     

     c. giving information about when to visit  Wat Rai Khing      

     d. giving information about the way to contact  Wat Rai Khing      

              Answer: (a) informing about the interesting things to do 
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To identify the details of the given brochure. 

 

32. What happen when Wat Rai Khing was finished? 

   a. Luang Por Wat Rai Khing was created in Chiang Saen style  

    b. King Vajiravudh constructed the monastery  

    c. the Buddha image was placed in Wat Rai Khing 

    d. people gave the name to the Buddha image  

              Answer: (c) the Buddha image was placed in Wat Rai Khing 

33. According to the brochure, which statement is TRUE? 
   a. the townspeople gave the artifacts to the museum      

    b. the merchants sell food and fruits at the temple every day   

    c. King Vajiravudh was the person who named the Buddha image 

    d. The tourists are not allowed to buy bread for the fish 
              Answer: (a) the townspeople gave the artifacts to the museum  

    

To tell the meaning of words in a brochure. 

 

34. The word “pay homage” (page 5) can be replaced by……… 

    a. pay attention 

     b. pay respect 

     c. pay salary 

     d. pay cash  

              Answer: (b) pay respect 
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35. What does “conquer” (page 1) mean? 

    a. equal 

     b. lose 

     c. waste  

     d. win  

              Answer: (d) win 

    

To recognize and use appropriate 

expression and words used for describing 

places. 

For items 36-40, Look at the picture below and choose the correct answers 

for describing places. 
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36. a. harmful  

      b. plentiful  

      c. wonderful 

      d. painful  

              Answer: (c) wonderful 

37. a. this is  

      b. there is 

      c. there are  

      d. these are 

              Answer: (c) there are 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       This painting reminds me of a _____(36)______ traditional life style 

of Thai people. A long time ago, we used to have an easy life as in the 

painting. We will see that _____(37)______ two little beautiful cottages 

with the clear blue sky. A lofty coconut tree is standing _____(38)______ 

the cottages. And _____(39)______ the coconut tree, there is a boy with 

his fishing rod. There is a very clean water with the colorful lotus. A 

verdant forest is _____(40)______ the cottages. This is a real peaceful 

life which townspeople may require for.  
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 38. a. above  

      b. between 

      c. opposite to   

      d. next to 

              Answer: (d) next to  

39. a. beside  

       b. on the right of 

       c. across from 

       d. between  

              Answer: (a) beside 

40. a. above 

       b. across from  

       c. upon  

       d. between 

              Answer: (b) across from 
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To identify the main idea of the given life 

profile. 

For items 41-47, answer the following questions based on given life profile 

below.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jackie Chan 

  Chan Kong-sang also known as Jackie Chan is a well-known Hong Kong and   

                                Hollywood actor and now he is best known of an action choreographer,  

                                comedian, director, producer, martial artist, screenwriter, singer, and stunt    

                                performer. 

                                     Jackie  was born in Hong Kong on April 7, 1954. He lived together with                       

                                his parents on Victoria Peak in Hong Kong. At that time, his parents were so  

                                poor. When he was young, his father woke him early in the morning to practice kung fu. His 

father believed that learning kung fu would help build Jackie's character, teaching him patience, strength, and courage. 

He learned music and dance, and he trained in traditional martial arts and acrobatics.                                                 

 Jackie graduated from the China Drama Academy when he was 17. And over the next few years, he 

worked as a stuntman. He was forced to go to Australia to live with his parents because the Hong Kong movie 

industry began to fail. However, he was very unhappy there. In 1976, he got back to Hong Kong, and became a star. 

In 1983, he formed an action-comedy trio “The Three Brother” with his friends Biao Yuen and Samo Hung. The trio 

became very popular. Jackie started making films combing fights and dangerous stuns. He was a mixture of Charlie 

Chaplin, Bruce Lee, and James Bond. The combination worked and he became famous around the world.  Some of 

his films are Cannonball Run (1980), Supercop, Rumble in the Bronx (1996) and the Rush Hour and Shanghai Noon 

series (1998-2001).  

 Jackie's focus has shifted and he is trying new genres of film – fantasy, drama, romance – and is 

spending more time on his charity work. He takes his work as Ambassador for UNICEF/UNAIDS very seriously and 

spends all his spare time working tirelessly for children, and the elderly. Jackie has been married to Lin Feng-Jiao 

since 1982 and has a son, actor-singer Jaycee Chan.  

 

 

                         

                      

                    

                      

                            

                              

f th b li d th t l

1 

2 

3 

4 
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 41. The second paragraph is generally about ___________. 

    a. telling about Jackie’s married life  

     b. explaining about Jackie’s hardworking life  

     c. describing about Jackie’s childhood life   

     d. informing of Jackie’s education life   

              Answer: (c) describing about Jackie’s childhood life   

42. The third paragraph is generally about ___________. 

    a. telling about Jackie’s hardworking life 

     b. giving information of  Jackie’s married life  

     c. describing about Jackie’s family 

     d. telling about why Jackie is famous   

              Answer: (a) telling about Jackie’s hardworking life 

    

To identify the details in a life profile. 

 

43. Jackie had to practice kung fu because his father wanted him to 

___________.  

   a. earn some money 

    b. get in the China Drama Academy 

    c. wake up early in the morning 

    d. be brave and tough   

              Answer: (d) be brave and tough  
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 44. Jackie had to go to Australia because ___________.    

   a. he would like to work as a stuntman   

    b. he wanted to live with his parents in Australia 

    c. the movie industry was unsuccessful  

    d. he had to do the charity works  

              Answer: (c) the movie industry was unsuccessful 

45. What made Jackie become famous around the world?  

   a. the way he worked as a stuntman and became a star 

    b. his charity work as an Ambassador for UNICEF/UNAIDS 

    c. he combined fighting and dangerous stuns in films   

    d. his action-comedy with his friends trio “The Three Brother”  

              Answer: (c) he combined fighting and dangerous stuns in films   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To tell the meaning of words in a life profile. 

 

46. The word “patience” (paragraph 2) can be best replaced by……… 

    a. tolerance 

     b. performance  

     c. weakness 

     d. failure  

              Answer: (a) tolerance 
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 47. The word “genres” (paragraph 4) can be replaced by……… 

    a. models 

     b. types 

     c. plans 

     d. ideas 

              Answer: (b) types 

    

To sequence the story based on 

chronological order. 

 

For items 48-52, According to Jackie’s life profile, choose the correct 

chronological order to complete the sentences below. 

48. Jackie’s parents were poor _________. 

     a. over the next few years 

     b. when he was born                                                              

     c. in recent years 

     d. until he was 17 

              Answer: (b) when he was born                                                              
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 49. _________, Jackie became a star after he got back from Australia.  

     a. In the same year 

     b. In 1976 

     c. In 1983 

     d. In the next year 

              Answer: (b) In 1976  

50. Jackie felt bad to live in Australia. _________, he came back to Hong Kong 

and became a star. 

     a. In recent years 

     b. Because 

     c. In the next few years 

     d. Because of this        

              Answer: (d) Because of this        
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 51. _________ the cooperation of Jackie and his friends, the trio became very 

popular.        

     a. Finally 

     b. However 

     c. Moreover  

     d. As a result of        

              Answer: (d) As a result of        

52. _________, Jackie spends more time on his charity work for children, and 

the elderly. 

     a. In recent years           

     b. In the next few years 

     c. In the same year         

     d. At the beginning     

              Answer: (a) In recent years   
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To identify the main idea of the given story.  For items 53-63, answer the following questions based on the given story 

below.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Instructor 
                                             Once upon the time, there was a young man who wanted to learn     

                                                   the art of sword fighting. He went to the greatest instructor and said,  

                                                   "Please give me admission and teach me sword fighting." The                     

                                                   instructor accepted him a student and said, "Young man you can stay with   

                                                   me and learn this art." The instructor gave him many odd chores to  

                                                   do. The chores were sweeping the floors, cutting vegetables, and  

                                                   cooking. But there was no mention of the sword or the art of fighting.            

                                                   The young man got desperate, so he asked the instructor, "Great teacher   

                                                   kindly begin my lessons." The instructor agreed.  

                  The next day, when the young man was cooking, the instructor came from behind and hit him with 

a wooden sword and vanished. The same thing happened next day, too. The young man now started preparing 

himself mentally to counter any such surprise attack, so that next time when the instructor came to attack him, 

the young man was able to dodge the blow of the sword. He was very happy with his performance. He asked 

the instructor, "Now have I learnt the art of defending myself?" The instructor did not respond to his question and 

walked away. The surprise attacks became common and the young man got more and more skillful in countering 

the attacks well.  

 The young man saw the instructor was busy of doing his work and a sudden desire crept into his 

head. He thought, "Now let me catch the instructor unawares and attack him." He took the wooden sword and 

attacked the instructor without a sound from behind. The instructor was fully prepared for it. He took a shield 

lying near, turned around and defended himself most skillfully. The young man was shocked and he thought, 

"How great is this instructor. Today I have learnt the real secret of sword fighting. He has taught me that 

swinging the sword and learning the opponent's moves are not the essentials of sword fighting. What is 

important is to read what goes on in the opponent's mind and to counter his movement and his thoughts too."   

Finally, the young man continued to take instructions in all humbleness and with newer insights trained well to 

become a great sword fighter of his country.  

                               

                                               

                         

                                             

                                         

                                      

                                        

                                         

1 

2 

3 
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 53. What is the story mainly about? 

     a. The young man who wanted to learn the sword fighting and finally he 

was successful. 

     b. The story is about how to teach the art of sword fighting from a great 

instructor. 

     c. There was an instructor who was great at the art of sword fighting and he 

had a clever student. 

     d. The young man did the chores because he wanted to become a master 

of the sword fighting. 

              Answer: (a) The young man who wanted to learn the sword fighting 

and finally he was successful. 

54.  What can you learn from the story? 

    a. the various kinds of chores are the art of sword fighting.    

     b. the diligence and the patience can bring the great things into life.     

     c. the ways to learn the art of sword fighting is defending ourselves.   

     d. the practicing can make the young man able to dodge the sword. 

              Answer: (b) the diligence and the patience can bring the great things 

into life.     
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To identify the details of the given story. 

 

55. From paragraph 2, what happened to the young man? 

    a. He was attacked by the instructor while he was doing the chores. 

    b. He was surprised because he had to do a lot of chores. 

    c. He was so happy because the instructor was away from the house. 

    d. He was desperate because he never got a chance to learn anything. 

              Answer: (a) He was attacked by the instructor while he was doing the 

chores.  

56. According to paragraph 2, the young man learn how to _________ 

    a. dodge from his instructor’s surprised attack. 

    b. do his chores and hide himself from the instructor. 

    c. make himself happy from doing chores.   

    d. help other people to do some work. 

              Answer: (a) dodge from his instructor’s surprised attack. 
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 57. From paragraph 3, what did the young man truly learn at the end? 

    a. The way of learning is not just easy so you have to learn hard and think 

hard. 

    b. You should prepare for surprising things that can happen to you all the 

time. 

    c. You cannot know what will happen to your life so you should be happy 

with little things. 

    d. It is possible to do something that you think it is hard to do if you try hard. 

              Answer: (a) The way of learning is not just easy so you have to learn 

hard and think hard. 

    

To tell the meaning of words in a story. 

 

58. What does “chores” (paragraph 1) mean? 

    a. extra work  

     b. homework 

     c. housework 

     d. schoolwork  

              Answer: (c) housework   
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 59. The word “desperate” (paragraph 1) can be replaced by……… 

     a. hopeless 

     b. fearless 

     c. worthless 

     d. mindless 

              Answer: (a) hopeless 

    

To identify the character traits of the given  

story. 

 

60. According to the story, what is the characteristic of the young man? 

    a. grumpy  

    b. aggressive  

    c. easygoing   

    d. enthusiastic 

              Answer: (d) enthusiastic 

61. According to the story, what is the characteristic of the instructor? 

    a. arrogant 

    b. cautious 

    c. greedy  

    d. pitiful 

              Answer: (b) cautious 
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To identify the story grammar.  

 

62. Which of the following is the beginning of the story?  

    a. The young man went to see the instructor to ask him about sword fighting 

lesson.  

    b. There was a young man, who wanted to learn the art of sword fighting.  

     c. The young man got desperate, so he asked the instructor to begin the 

lesson.  

    d. The young man started preparing himself mentally to counter surprise 

attack. 

              Answer: (a) The young man went to see the instructor to ask him 

about sword fighting lesson.  

 63. Which of the following is the outcome of the story?  

    a. The young man started preparing himself to counter surprise attack. 

    b. The young man took the wooden sword and attacked the instructor.  

    c. The young man has learnt the real secret of sword fighting. 

    d. The young man become a great sword fighter of his country.  

              Answer: (c) The young man has learnt the real secret of sword 

fighting. 
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To recognize and use appropriate 

expression for narrating stories. 

 

 

For items 64-65, According to the story of “The Instructor”, choose the correct 

expression for narrating stories. 

 

64. When the young man was cooking, the instructor came from behind and 

hit him with a wooden sword and vanished. The same thing happened next 

day, too. _________, the young man started preparing himself mentally to 

counter any such surprise attack. 

    a. And then 

    b. At the same time 

    c. After these events 

    d. At the end 

              Answer: (c) After these events 

65. _________, the young man saw the instructor was busy of doing his work 

and a sudden desire crept into his head. 

    a. Before 

    b. One day 

    c. When 

    d. At the same time 

              Answer: (b) One day 
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Part 2: Writing 

To write a recipe of food. Instruction: Read the given information below.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Suppose that you have a foreigner friend. He/She wanted to know 

about how to cook “Fried Chinese Noodles.” Write a recipe at least 100 

words to give the instructions of how to cook “Fried Chinese Noodles” by 

using the ingredients below. You should have the appropriate transitional 

words of cooking process in your recipe. 

Fried Chinese Noodles 

Ingredients 

 

 
 
 
    Chinese noodles   white pork sausage                      cabbage 

    mushroom 

    chopped garlic 

    

   

                     oil                               soy sauce il
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          Suppose that you have a foreigner friend. He/She wanted to know 

about how to cook “Fried rice with shrimps.” Write a recipe at least 100 

words to give the instructions of how to cook “Fried rice with shrimps” by 

using the ingredients below. You should have the appropriate transitional 

words of cooking process in your recipe. 

 
Fried rice with shrimps 

Ingredients 
 
 
    
 
           cooked rice                       peeled shrimps                             eggs                    

 

 

 

chopped garlic           chopped carrot          chopped spring onion      Chinese parsley 

 

 

 

    oil            soy sauce     sugar 

k d i l d h i

h d li hopped carro pped spring on hi l

oil so sa ce s gar
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OR 

To write a personal letter. 

 

Instruction: Read the given information below.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Imagine that you have a pen pal and he/she wrote a letter to you. 

He/She wanted to know about your life profile. Write a personal letter at 

least 100 words to tell your pen pal about your life profile.  

      Imagine that you have a pen pal and he/she wrote a letter to you. 

He/She wanted to know about your hometown. Write a personal letter at 

least 100 words to tell your pen pal about your hometown. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 
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 ตารางท่ี 16 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบความสามารถ 
                  ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 

ขอ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที่ รวม คา IOC 
1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 0 1 1 2 0.67 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 

10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 1 1 3 1 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 1 3 1 
20 1 1 1 3 1 
21 1 1 1 3 1 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 1 3 1 
24 1 1 1 3 1 
25 0 1 1 2 0.67 
26 0 1 1 2 0.67 
27 0 1 1 2 0.67 
28 0 1 1 2 0.67 
29 1 1 1 3 1 
30 1 1 1 3 1 
31 1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 16 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบความสามารถ 
                  ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ (ตอ) 

ขอ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที่ รวม คา IOC 
32 1 1 1 3 1 
33 1 1 1 3 1 
34 1 1 1 3 1 
35 1 1 1 3 1 
36 1 1 1 3 1 
37 0 1 1 2 0.67 
38 0 1 1 2 0.67 
39 0 1 1 2 0.67 
40 1 1 1 3 1 
41 1 1 1 3 1 
42 1 1 1 3 1 
43 1 1 1 3 1 
44 1 1 1 3 1 
45 1 1 1 3 1 
46 1 1 1 3 1 
47 1 1 1 3 1 
48 0 1 1 2 0.67 
49 1 1 1 3 1 
50 1 1 1 3 1 
51 1 1 1 3 1 
52 1 1 1 3 1 
53 1 1 1 3 1 
54 1 1 1 3 1 
55 1 1 1 3 1 
56 1 1 1 3 1 
57 1 1 1 3 1 
58 0 1 1 2 0.67 
59 1 1 1 3 1 
60 1 1 1 3 1 
61 1 1 1 3 1 
62 1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 16 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบความสามารถ 
                  ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ (ตอ) 

ขอ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที่ รวม คา IOC 
63 1 1 1 3 1 
64 1 1 1 3 1 
65 1 1 1 3 1 
66 0 1 1 2 0.67 
67 0 1 1 2 0.67 
68 1 1 1 3 1 
69 1 1 1 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถ 
ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 
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ตารางท่ี 17 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถ 
                 ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 
ขอท่ี คาความยาก

งาย (p) 
คาอํานาจ
จําแนก (r) การนําไปใช ขอท่ี คาความยาก

งาย (p) 
คาอํานาจ
จําแนก (r) การนําไปใช 

 1* 0.56 0.11 ใชไมได  34* 0.63 0.59 ใชได 
 2* 0.71 0.46 ใชได 35 0.46 0.70 ใชได 
3 0.29 0.46 ใชได 36 0.61 0.23 ใชได 

 4* 0.50 0.12 ใชไมได  37* 0.82 0.42 ใชไมได 
 5* 0.67 0.00 ใชไมได 38 0.59 0.40 ใชได 
6 0.47 0.39 ใชได  39* 0.78 0.51 ใชได 
7 0.32 0.51 ใชได 40 0.66 0.54 ใชได 

 8* 0.56 0.55 ใชได  41* 0.54 0.80 ใชได 
9 0.56 0.55 ใชได 42 0.38 0.46 ใชได 

 10* 0.08 -0.13 ใชไมได  43* 0.71 0.81 ใชได 
 11* 0.87 0.63 ใชไมได  44* 0.76 0.77 ใชได 
12 0.78 0.75 ใชได 45 0.39 0.23 ใชได 

 13* 0.83 0.69 ใชไมได 46 0.35 0.69 ใชได 
 14* 0.11 0.24 ใชไมได  47* 0.78 0.75 ใชได 
15 0.21 0.31 ใชได  48* 0.81 0.26 ใชไมได 

 16* 0.62 0.46 ใชได 49 0.67 0.25 ใชได 
17 0.59 0.51 ใชได  50* 0.18 0.42 ใชไมได 

 18* 0.87 0.63 ใชไมได 51  0.54 0.80 ใชได 
19* 0.81 0.26 ใชไมได 52 0.44 0.34 ใชได 
20 0.56 0.24 ใชได 53 0.50 0.34 ใชได 

 21* 0.66 0.54 ใชได  54* 0.58 0.29 ใชได 
22 0.56 0.34 ใชได  55* 0.61 0.73 ใชได 

 23* 0.83 0.69 ใชไมได  56* 0.74 0.79 ใชได 
24 0.65 0.30 ใชได 57 0.30 0.20 ใชได 
25 0.50 0.22 ใชได 58 0.53 0.60 ใชได 

 26* 0.65 0.69 ใชได  59* 0.62 0.36 ใชได 
 27* 0.66 0.54 ใชได 60 0.39 0.23 ใชได 
28 0.20 0.47 ใชได  61* 0.30 0.32 ใชได 

 29* 0.75 0.56 ใชได  62* 0.16 -0.38 ใชไมได 
 30* 0.87 0.63 ใชไมได 63 0.39 0.23 ใชได 
31 0.67 0.66 ใชได 64 0.42 0.29 ใชได 
32 0.50 0.22 ใชได  65* 0.59 0.51 ใชได 
33* 0.72 0.59 ใชได     

 
หมายเหตุ ขอสอบที่มีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) คือขอสอบที่ไมไดคัดเลือกไปใชในงานวิจัย 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
 

แบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 
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Test 

 

Items: 32 ขอ 

 - Part 1: ปรนัย (เลือกตอบ 30 ขอ) 
 - Part 2: อัตนัย: เขียน 2 ขอ (โดยใหเลือกทํา 1 ขอเทาน้ัน)  
Part 1: (1-30) Choose the correct answer. 

Items 1-5: Read the given letter and answer the following questions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    January 24, 2011 

 

Dear Yui, 

  

 I am so glad to hear from you. How are you and your family? How was your trip in Singapore? I 

went to visit an island in southern Thailand last week. I was surprised at first because this small island was 

very beautiful. There was a really long white sand beach with bungalows under the coconut trees. After a 

good swim, I felt I really was in paradise. Well, what about this summer? Do you have any plans for this 

summer? I really have nothing to do.           How about coming to my hometown?  

 We will celebrate Loy Krathong festival on November, 10 and there are many exciting things that I 

would like you to join us. Would you like to come? But, first of all, let me explain to you about Loy Krathong. In 

Thai "Loy" means to float and "Krathong" means a circular floating object with decoration of banana trees, 

banana leaves, flowers, a candle and incense sticks. But some people use bread because they think it can 

be food for fish. Some of them use foam because they think it’s easy to pick it up after they float. Actually, I 

don’t mind about they using foam but for me I don’t like it because I think it can cause a lot of pollutions. As 

you know I like to protect the environment. We believe that the floating of a Krathong is to pay respect to the 

Goddess of the water and show our gratitude on our plentiful use of water. Moreover, launching Krathongs 

together is so good for strengthening relationship in the family. There are many exciting activities such as the 

Krathong-making contest and Noppamas beauty pageants, local games, performances and fireworks.  

  Are you free on that day? I really would love you to come and join this festival with me. I believe 

you will love it. It’s going to be awesome and I’m sure that you will have a great time. 

 I hope you can make it. Please let me know ok. I’m looking forward to seeing you soon. 

                                                                                                                                          

                Kisses, 

                                                                                                                                          Poo 

1.______ 

2 

3 

4 

1 
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1. What is the part of that letter called? 

        a. Signature  

        b. Closing 

        c. Body-Closing 

        d. Greeting 

2. The second paragraph is generally about ___________. 

        a. telling about the purpose of the writer   

        b. telling past experience   

        c. telling what the writer is doing   

        d. giving regards to relatives  

 3.  According to the letter, which statement is TRUE about what can be implied about the writer? 

        a. The writer concerns about the environment. 

        b. The writer usually uses foam to make Krathong. 
        c. The writer thinks bread can be food for fish.   

        d. The writer hates people who use foam for making Krathong. 

4. What does “gratitude” (paragraph 2) mean? 

        a. usefulness  

        b. thankfulness    

        c. carefulness  

        d. thoughtfulness 

5. What does it (paragraph 2) refer to? 

       a. food 

        b. candle  

        c. bread  

        d. foam 
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Item 6: Fill in the blank with appropriate expression used in this letter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.     a. Sincerely yours,  

        b. Respectfully yours,    

        c. Your truly, 

        d. With all our sympathy, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 4, 2011 

 

Hey there! 

  I am so glad to hear from you. How are you and everyone? How was school? Do you have 

any plans to do this summer? How about come and visit me here? 

       We will have a Loy Krathong festival and there are many interesting things that I would like 

you to see. Would you like to come?  It must be cool. Believe me you will have a great time. 

       I hope you can make it. I’m looking forward to hearing from you soon.  

                                                                                                                                          ____(6)____, 

                                     Na 
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Items 7-10: Read the given recipe and answer the following questions.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

7. The third paragraph is generally about ___________. 

        a. explaining the ways of cooking a special Thai dish 

        b. telling the ingredients of fried rice with shrimp paste  

        c. informing how to serve fried rice with shrimp paste 

        d. introducing a  new special Thai dish  

 

 

 

How to cook fried rice with shrimp paste 

 

             

                                                                        It is easy to cook a special Thai dish for your meal,                              

                                                                        fried rice with shrimp paste. You can prepare all ingredients        

                                                          easily at home as you’ve already got them in your kitchen.        

                                                                    

                                                                                    cooked rice 

                                                                        shrimp paste  

                                                                        dry shrimps                                                              

                                                                        omelette 

                                                                        sour mangoes 

                                                                        french beans 

                                                                        garlic 

                                                                        sugar                                                                     

                                                                        oyster sauce 

                                                                                    cucumbers 

                                                                        spring inions 

          

    Firstly, set fire to the pan and put some oil in it. Secondly, fry the chopped garlic and shrimp paste. 

Thirdly, put the rice in the pan and fry it until it is mixed with the shrimp paste.  After that, put sugar and oyster 

sauce and stir them together. Then, take the rice out of the pan and put it into a dish. Finally, put the sliced 

omelette, dry shrimps and sour mangoes on the top of the rice.  

     You may serve this dish with cut cucumbers and spring inions. You can also add french beans if you 

like, they will make your dish more tasty. That you will have fried rice with shrimp paste for your happy meal. 

Enjoy it!            

3 

      

                                               

                                              

                                      

                                                  

                                                                   

4 

1 

2 
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8. What do you have to do next after you put the rice in the pan? 
      a. remove the rice from the pan and put it into a dish 

        b. fry omelette and dry shrimps until they are mixed 

        c. stir rice and shrimp paste until they are mixed 

        d. put sugar, and oyster sauce together 

9. What does “ingredients” (paragraph 1) mean? 

       a. element 

        b. separate  

        c. classify  

        d. divide  

10. What does them (paragraph 3) refer to? 

       a. oyster sauce and shrimp paste 

        b. sugar and oyster sauce 

        c. shrimp paste and rice 

        d. sugar and rice 

 

Items 11-12: Look at the recipe below and choose the correct transitional words of cooking process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chocolate-covered strawberries 

 

 20 strawberries 

 4-5 Chocolate bars 

 Chopped nuts 

 

 

 Firstly, _  (11)___ you start check that you have all the ingredients. Then wash and dry the 

strawberries. Next, boil some water and turn off the heat. After that, place the chocolate in a bowl 

over the water and stir it. _  (12)___ it is melted remove the bowl from the heat. Then dip each 

strawberry in the chocolate and dip into the nuts. Finally, put in the refrigerator for 30 minutes. 
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11.   a. before 

        b. after 

        c. when 

        d. once 

12.   a. Before      

        b. Then 

        c. And then 

        d. As soon as 

 
Items 13-15: Read the given brochure and answer the following questions.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT RAI KHING 

OPEN EVERY DAY 

There are 3 ways:  

1. From the intersection in 

front of Pho Kaew Police 

Station,  

2. From the intersection in 

front of the Rose Garden. 

3. From the intersection at 

Buddhamonthon 5 Road. 

For more information on 

the museum, contact  

Tel: 034-311384,  

034-323056. 

 

Wat Rai Khing is located 

from Bangkok 32 

kilometers, in Tambon Rai 

Khing, Wat Rai Khing Old 

people said that this 

monastery was constructed 

in 1851 in the reign of King 

Vajiravudh. Later, a Buddha 

image was respectfully 

moved from Wat Sala Poon 

and enshrined in Wat Rai 

Khing, people named the 

Buddha image that “Luang 

Por Wat Rai Khing”. That 

Buddha image is in the 

posture of Maravijaya, 

meaning conquer evils, 

created in Chiang Saen 

style.  

(Page 1) (Page 2) (Page 3) 
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13. The sixth page is generally about ___________. 

        a. informing about the interesting things to do 

        b. telling the purpose of the visitors who visit Wat Rai Khing                     

        c. giving information about when to visit  Wat Rai Khing      

        d. giving information about the way to contact  Wat Rai Khing      

14. What happen  when Wat Rai Khing  was finished? 

       a. Luang Por Wat Rai Khing was created in Chiang Saen style  

        b. King Vajiravudh constructed the monastery  

        c. the Buddha image was placed in Wat Rai Khing 

        d. people gave the name to the Buddha image  

   Wat Rai Khing is well 

known among Thai people. 

The faithful Buddhists 

frequently pay a visit to 

Wat Rai Khing to pay 

homage to the sacred 

Buddha image. 

Museum Exhibition: 

There is a museum that 

collects and displays 

various kinds of artifacts 

including ancient bowls, 

mural paintings, and old 

books, all of which were 

donated by the 

townspeople. 

Every Saturdays and 

Sundays, food and fruits 

are sold in front of the 

temple. This temple is also 

renowned for its natural 

fish sanctuary, a habitat of 

hundreds of thousands of 

Sawai fish (big catfish-like 

freshwater fishes). Visitors 

can buy bread to feed the 

fish and they will have an 

enjoyable time here.  

(Page 4) (Page 5) (Page 6) 
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15. What does “conquer” (page 1) mean? 

        a. equal 

        b. lose 

        c. waste  

        d. win  

 

Items 16-18: Look at the picture below and choose the correct answers for describing places. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
16.   a. harmful  

        b. plentiful  

        c. wonderful 

        d. painful  

       This painting reminds me of a _____(16)______ traditional life style of Thai people. A long 

time ago, we used to have an easy life as in the painting. We will see that there are two little 

beautiful cottages with the clear blue sky. A lofty coconut tree is standing _____(17)______ the 

cottages. And beside the coconut tree is a boy with his fishing rod. There is a very clean water 

with the colorful lotus. A verdant forest is _____(18)______ the cottages. This is a real peaceful life 

which townspeople may require for.  
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17.   a. above  

        b. between 

        c. opposite to   

        d. next to 

18.   a. above 

         b. across from  

         c. upon  

         d. between 

 
Items 19-21: Read the given life profile and answer the following questions.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Jackie Chan 

   Chan Kong-sang also known as Jackie Chan is a well-known Hong Kong and 

                            Hollywood actor and now he is best known of an action choreographer, comedian, 
                         director, producer, martial artist, screenwriter, singer, and stunt performer.  

                             Jackie was born in Hong Kong on April 7, 1954. He lived together with             

                            his parents on Victoria Peak in Hong Kong. At that time, his parents were so poor.         

When he was young, his father woke him early in the morning to practice  kung fu. His father believed that 

learning kung fu would help build Jackie's character, teaching him patience, strength, and courage. He 

learned music and dance, and he trained in traditional martial arts and acrobatics.                                      

   Jackie graduated from the China Drama Academy when he was 17. And over 

the next few years, he worked as a stuntman. He was forced to go to Australia to live with his parents 

because the Hong Kong movie industry began to fail. However, he was very unhappy there. In 1976, he got 

back to Hong Kong, and became a star. In 1983, he formed an action-comedy trio “The Three Brother” with 

his friends Biao Yuen and Samo Hung. The trio became very popular. Jackie started making films combing 

fights and dangerous stuns. He was a mixture of Charlie Chaplin, Bruce Lee, and James Bond. The 

combination worked and he became famous around the world.  Some of his films are Cannonball Run 

(1980), Supercop, Rumble in the Bronx (1996) and the Rush Hour and Shanghai Noon series (1998-2001). 

   Jackie's focus has shifted and he is trying new genres of film – fantasy, 

drama, romance – and is spending more time on his charity work. He takes his work as Ambassador for 

UNICEF/UNAIDS very seriously and spends all his spare time working tirelessly for children, and the 

elderly. Jackie has been married to Lin Feng-Jiao since 1982 and has a son, actor-singer Jaycee Chan.  

 

 

               

            
                   

2 

3 

4 

1 
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19. The third paragraph is generally about ___________. 

       a. telling about Jackie’s hardworking life 

        b. giving information of  Jackie’s married life  

        c. describing about Jackie’s family 

        d. telling about  why Jackie is famous   

20. What made Jackie become famous around the world?  

       a. the way he worked as a stuntman and became a star 

        b. his charity work as an Ambassador for UNICEF/UNAIDS 

        c. he combined fighting and dangerous stuns in films   

        d. his action-comedy with his friends trio “The Three Brother”  

21. The word “patience” (paragraph 2) can be best replaced by……… 

        a. tolerance 

        b. performance  

        c. weakness 

        d. failure  

 
Items 22-24: According to Jackie’s life profile, choose the correct chronological order to complete 

the sentences below. 

 

22. _________, Jackie became a star after he got back from Australia.  

        a. In the same year 

        b. In 1976 

        c. In 1983 

        d. In the next year 

23. _________ the cooperation of Jackie and his friends, the trio became very popular.       

     a. Finally 

     b. However 

     c. Moreover  

     d. As a result of        
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24. _________, Jackie spends more time on his charity work for children, and the elderly. 

        a. In recent years           

        b. In the next few years 

        c. In the same year         

        d. At the beginning     

 

Items 25-29: Read the given story and answer the following questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Instructor 

   Once upon the time, there was a young man who wanted to  

                                       earn the art of sword fighting. He went to the greatest instructor and said,        

                                       "Please give me admission and teach me sword fighting." The instructor              

                                       accepted him a student and said, "Young man you can stay with me and 

                                       learn this art." The instructor gave him many odd chores to do. The chores were   

                                       sweeping the floors, cutting vegetables, and cooking. But there was no mention  

                                       of the sword or the art of fighting. The young man got desperate, so he asked 

the instructor, "Great teacher kindly begin my lessons." The instructor agreed.  

 The next day, when the young man was cooking, the instructor came from behind and hit him with 

a wooden sword and vanished. The same thing happened next day, too. The young man now started 

preparing himself mentally to counter any such surprise attack, so that next time when the instructor came to 

attack him, the young man was able to dodge the blow of the sword. He was very happy with his 

performance. He asked the instructor, "Now have I learnt the art of defending myself?" The instructor did not 

respond to his question and walked away. The surprise attacks became common and the young man got 

more and more skillful in countering the attacks well.  

 The young man saw the instructor was busy of doing his work and a sudden desire crept into his 

head. He thought, "Now let me catch the instructor unawares and attack him." He took the wooden sword and 

attacked the instructor without a sound from behind. The instructor was fully prepared for it. He took a shield 

lying near, turned around and defended himself most skillfully. The young man was shocked and he thought, 

"How great is this instructor. Today I have learnt the real secret of sword fighting. He has taught me that 

swinging the sword and learning the opponent's moves are not the essentials of sword fighting. What is 

important is to read what goes on in the opponent's mind and to counter his movement and his thoughts too." 

Finally, the young man continued to take instructions in all humbleness and with newer insights trained well to 

become a great sword fighter of his country.  

                                    

                                   

                                 

                               

                                

1 

2 

3 
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25. What is the story mainly about? 

        a. The young man who wanted to learn the sword fighting and finally he was successful. 

        b. The story is about how to teach the art of sword fighting from a great instructor. 

        c. There was an instructor who was great at the art of sword fighting and he had a clever  

            student. 

        d. The young man did the chores because he wanted to become a master of the sword fighting. 

26. From paragraph 3, what did the young man truly learn at the end? 

        a. The way of learning is not just easy so you have to learn hard and think hard. 

        b. You should prepare for surprising things that can happen to you all the time. 

        c. You cannot know what will happen to your life so you should be happy with little things. 

        d. It is possible to do something that you think it is hard to do if you try hard. 

27. What does “chores” (paragraph 1) mean? 

        a. extra work  

        b. homework 

        c. housework 

        d. schoolwork  

28. According to the story, what is the characteristic of the young man? 

        a. grumpy  

        b. aggressive  

        c. easygoing   

        d. enthusiastic 

29. Which of the following is the outcome of the story?  

        a. The young man started preparing himself to counter surprise attack. 

        b. The young man took the wooden sword and attacked the instructor.  

        c. The young man has learnt the real secret of sword fighting. 

        d. The young man becomes a great sword fighter of his country.  
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Item 30: According to the story of “The Instructor”, choose the correct expression for narrating 

stories. 

30. When the young man was cooking, the instructor came from behind and hit him with a wooden 

sword and vanished. The same thing happened next day, too. _________, the young man started 

preparing himself mentally to counter any such surprise attack. 

        a. And then 

        b. At the same time 

        c. After these events 

        d. At the end 
 

Part 2: Writing (31-32) 

Instruction: Read the given information below.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

31. Suppose that you have a foreigner friend. He/She wanted to know about how to cook “Fried Chinese 

Noodles.” Write a recipe at least 100 words to give the instructions of how to cook “Fried Chinese 

Noodles” by using the ingredients below. You should have the appropriate transitional words of cooking 

process in your recipe. 

Fried Chinese Noodles 

Ingredients 

 

 
 
 

     
     Chinese noodles               white pork sausage mushroom                  cabbage 
                                                            chopped garlic 

 

  

 

                     oil                                              soy sauce 

 

32. Imagine that you have a pen pal and he/she wrote a letter to you. He/She  wanted to know about  

your life profile. Write a personal letter at least 100 words to tell your pen pal about your life profile.  
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 Answer key 

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

 11. a 12. d 13. a 14. c  15. d 16. c 17. d 18. b 19. a 20. c 

 21. a 22. b 23. d 24. a 25. a 26. a 27. c 28. d 29. c 30. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงาน 
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาทักษะ 

ทางการอาน-เขียน  
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
เกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
คําชี้แจง:  กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชองความคิดเห็นของรายการประเมินและหากทาน 
 มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหเขียนลงในเสนอขอเสนอแนะท่ีกําหนดให โดยมีคาระดับ 
 ความคิดเห็นดังตอไปนี้  
 - 1 แทนเมื่อแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษาไมมีความเหมาะสม 
   0 แทนเมื่อไมแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 
   1 แทนเมื่อแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น ขอ 

เสนอแนะ -1 0 1 

1. ดานเนือ้หา     
  1.1 เน้ือหานาสนใจ     
  1.2 ความยาก-งายเหมาะสมกบัระดับชั้น ไมยากหรืองายจนเกินไป     
  1.3 ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
  1.4 ความรูจากเน้ือหาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวนัได     
  1.5 เน้ือหาท่ีคุนเคยชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนมากขึ้น     
2. ดานรูปแบบ     
  2.1 กิจกรรมโครงงานมีความหลากหลาย     
  2.2 รูปแบบกิจกรรมไมยากเกินไป     
  2.3 มีภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา     
  2.4 การเรียงลําดับขั้นตอนตางๆ มีความเหมาะสม     
  2.5 ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน     
3. ดานแรงจูงใจ     
  3.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ     
  3.2 กิจกรรมโครงงานเปนกจิกรรมที่ทาทายความสามารถของนักเรียน     
  3.3 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น     
  3.4 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน     
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็น ขอ 

เสนอแนะ -1 0 1 

  3.5 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญของทองถิ่นและชุมชนมากขึ้น     
4. ดานการเรียนรูแบบรวมมือ       
  4.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเขาใจการทํางานอยางเปนระบบ     
  4.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือกันจากการ
ทํางานเปนกลุม 

    

  4.3 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานทําใหงานเสร็จตามวัตถุประสงค     
  4.4 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียนกลาแสดงความ
คิดเห็นมากข้ึน 

    

  4.5 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียนยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นมากขึ้น 

    

5. ดานความรูความสามารถ     
  5.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง     
  5.2 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในภาษาองักฤษมากขึ้น     
  5.3 กิจกรรมโครงงานชวยสงเสริมทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ใหดีขึ้นได 

    

  5.4 นักเรียนสามารถนาํความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมโครงงานไปใชจริงใน
อนาคตได 

    

6. ดานการเหน็คุณคาในตนเอง     
  6.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจทีจ่ะแสดงความสามารถของ
ตนเอง 

    

  6.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและยอมรับใน
ความสามารถของตนเอง 

    

  6.3 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของกลุม     
  6.4 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น     
  6.5 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความคดิริเร่ิมสรางสรรค     

 

ผูประเมิน ………………….....……                                        ….…/.….../.….  
                วัน / เดือน / ป 
                     ขอขอบพระคุณในความรวมมืออยางสูง  
                นางสาวธมน ชัชวาลกิจกุล 
                                          (ผูวิจัย) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของคําถามและ
รูปแบบของภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรม 
โครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถ่ินจังหวดันครปฐมเพ่ือพัฒนา 

ทักษะทางการอาน-เขียน  
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ตารางที่ 18 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของคาํถามและรูปแบบของ 
                  ภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 
                  เร่ืองทองถิ่นจงัหวดันครปฐมเพ่ือพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ รวม คา IOC 

1 2 3 

1. ดานเนือ้หา      
1.1 เน้ือหานาสนใจ 1 1 1 3 1 
1.2 ความยาก-งายเหมาะสมกับระดับชั้น ไมยากหรืองายจนเกินไป 1 1 0 2 0.67 
1.3 ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 1 1 0 2 0.67 
1.4 ความรูจากเน้ือหาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 1 1 1 3 1 
1.5 เน้ือหาท่ีคุนเคยชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนมากข้ึน 1 1 1 3 1 
2. ดานรูปแบบ      
2.1 กิจกรรมโครงงานมีความหลากหลาย 1 1 1 3 1 
2.2 รูปแบบกิจกรรมไมยากเกินไป 1 1 1 3 1 
2.3 มีภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา 1 1 1 3 1 
2.4 การเรียงลําดับขั้นตอนตางๆ มีความเหมาะสม 1 1 0 2 0.67 
2.5 ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน 1 1 1 3 1 
3. ดานแรงจูงใจ      
3.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ 1 1 1 3 1 
3.2 กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่ทาทายความสามารถของนักเรียน 1 1 1 3 1 
3.3 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน 1 1 1 3 1 
3.4 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น 

1 1 1 3 1 

3.5 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็นความสาํคัญของทองถ่ินและ
ชุมชนมากขึ้น 

1 1 1 3 1 

4. ดานการเรียนรูแบบรวมมือ        
4.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเขาใจการทํางานอยางเปนระบบ 1 1 1 3 1 
4.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมอืกันจาก
การทํางานเปนกลุม 

1 1 1 3 1 

4.3 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานทําใหงานเสร็จตาม
วัตถุประสงค 

1 1 1 3 1 

4.4 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียนกลาแสดง
ความคิดเห็นมากข้ึน 

1 1 1 3 1 
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ตารางที่ 18 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของคาํถามและรูปแบบของ 
                  ภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 
                  เร่ืองทองถิ่นจงัหวดันครปฐมเพ่ือพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน (ตอ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ รวม คา IOC 

1 2 3 

4.5 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่นมากขึ้น 

1 1 1 3 1 

5. ดานความรูความสามารถ      
5.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง 1 1 1 3 1 
5.2 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจใน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

1 1 1 3 1 

5.3 กิจกรรมโครงงานชวยสงเสริมทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนใหดีขึ้นได 

1 1 1 3 1 

5.4 นักเรียนสามารถนําความรูทีไ่ดจากการทํากิจกรรมโครงงานไปใชจรงิ
ในอนาคตได 

1 1 1 3 1 

6. ดานการเหน็คุณคาในตนเอง      
6.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจทีจ่ะแสดง
ความสามารถของตนเอง 

1 1 1 3 1 

6.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและยอมรับใน
ความ สามารถของตนเอง 

1 1 1 3 1 

6.3 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของ
กลุม 

1 1 1 3 1 

6.4 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึน้ 1 1 1 3 1 
6.5 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 1 1 1 3 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
 

สิ่งพิมพออก (Printout) คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐม 

เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน  
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 สิ่งพิมพออก (Printout) คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง   
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพาน 
จังหวัดนครปฐม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
 

 
 
 
Item Statistics 
 

 
Mean 

Std. 
Deviation N 

 
Mean 

Std. 
Deviation N 

Q1.1 4.80 .440 65 Q4.1 4.66 .476 65 

Q1.2 4.56 .499 65 Q4.2 4.58 .556 65 

Q1.3 4.64 .513 65 Q4.3 4.67 .503 65 

Q1.4 4.76 .459 65 Q4.4 4.49 .589 65 

Q1.5 4.55 .559 65 Q4.5 4.60 .553 65 

Q2.1 4.47 .562 65 Q5.1 4.67 .503 65 

Q2.2 4.63 .486 65 Q5.2 4.64 .481 65 

Q2.3 4.64 .542 65 Q5.3 4.55 .500 65 

Q2.4 4.53 .532 65 Q5.4 4.61 .521 65 

Q2.5 4.69 .465 65 Q6.1 4.69 .465 65 

Q3.1 4.64 .513 65 Q6.2 4.61 .490 65 

Q3.2 4.70 .491 65 Q6.3 4.60 .524 65 

Q3.3 4.67 .503 65 Q6.4 4.70 .491 65 

Q3.4 4.66 .538 65 Q6.5 4.66 .508 65 

Q3.5 4.56 .585 65  
 
 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

   .867 .867 29 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 65 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 65 100.0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน  
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ 
เรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้ ตองการทราบความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม 
                โครงงานภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑในการประเมินดังนี้  

 

คาระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 
คาระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 
คาระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
คาระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 
คาระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองความคิดเห็นของรายการประเมิน และเขียนขอเสนอแนะลงในชอง
ขอเสนอแนะที่กําหนดให 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็นของ

นักเรียน 
5 4 3 2 1 

1. ดานเนือ้หา      
1.1 เน้ือหานาสนใจ      
1.2 ความยาก-งายเหมาะสมกับระดับชั้น ไมยากหรืองายจนเกินไป      
1.3 ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกับเวลาเรียน      
1.4 ความรูจากเน้ือหาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได      
1.5 เน้ือหาท่ีคุนเคยชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนมากข้ึน      
2. ดานรูปแบบ      
2.1 กิจกรรมโครงงานมีความหลากหลาย      
2.2 รูปแบบกิจกรรมไมยากเกินไป      
2.3 มีภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา      
2.4 การเรียงลําดับขั้นตอนตางๆ มีความเหมาะสม      
2.5 ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน      
3. ดานแรงจูงใจ      
3.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ      
3.2 กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่ทาทายความสามารถของนักเรียน      
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รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็นของ

นักเรียน 
5 4 3 2 1 

3.3 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน      
3.4 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น 

     

3.5 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็นความสาํคัญของทองถ่ินและชุมชน
มากขึ้น 

     

4. ดานการเรียนรูแบบรวมมือ        
4.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเขาใจการทํางานอยางเปนระบบ      
4.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมอืกันจาก
การทํางานเปนกลุม 

     

4.3 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานทําใหงานเสร็จตาม
วัตถุประสงค 

     

4.4 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียนกลาแสดง
ความคิดเห็นมากข้ึน 

     

4.5 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียนยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นมากข้ึน 

     

5. ดานความรูความสามารถ      
5.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง      
5.2 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในภาษาองักฤษ
มากขึ้น 

     

5.3 กิจกรรมโครงงานชวยสงเสริมทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนใหดีขึ้นได 

     

5.4 นักเรียนสามารถนําความรูทีไ่ดจากการทํากิจกรรมโครงงานไปใชจรงิใน
อนาคตได 

     

6. ดานการเหน็คุณคาในตนเอง      
6.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจทีจ่ะแสดง
ความสามารถของตนเอง 

     

6.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและยอมรับใน
ความ สามารถของตนเอง 

     

6.3 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของ
กลุม 
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รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็นของ

นักเรียน 
5 4 3 2 1 

6.4 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึน้      
6.5 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความคดิริเร่ิมสรางสรรค      

 
ขอเสนอแนะในแตละดาน 
1. ดานเน้ือหา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ดานรูปแบบ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ดานแรงจูงใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ดานการเรียนรูแบบรวมมือ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ดานความรูความสามารถ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ดานการเห็นคุณคาในตนเอง 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      ขอขอบคุณในความรวมมือ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
 

สิ่งพิมพออก (Printout) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
คะแนนผลตางเฉล่ีย (D ) และคาทดสอบ t ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียน

ดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐม 
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน  
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 สิ่งพิมพออก (Printout) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คะแนนผลตางเฉล่ีย (D ) และคาทดสอบ t ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ือง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & Posttest 30 .345 .062 

 
 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2 

taile

d) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pretest - 

Posttest 

-20.63333 4.25671 .77716 -22.22281 -19.04385 -26.550 29   .000 

 
 
 
 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 17.9500 30 3.28883 .60045 

Posttest 38.5833 30 4.06644 .74243 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
 

สิ่งพิมพออก (Printout) คาความสอดคลอง (Correlations) ในการหาคุณภาพ 
ขอสอบอัตนัยของกรรมการตรวจสองคน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 298 

 สิ่งพิมพออก (Printout) คาความสอดคลอง (Correlations) ในการหาคุณภาพขอสอบ
อัตนัยของกรรมการตรวจสองคน  
 
Correlations 
 
 

Correlations 

  
Rater1 Rater2 

Rater1 Pearson Correlation 1 .978** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 

N 66 66 

Rater2 Pearson Correlation .978** 1 

Sig. (2-tailed) .000 
 

N 66 66 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
 

สิ่งพิมพออก (Printout) คาความสอดคลองของขอสอบอัตนัย (Correlations) 
จากกรรมการตรวจสองคน ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวย 

กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐม 
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน 
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 สิ่งพิมพออก (Printout) คาความสอดคลองของขอสอบอัตนัย (Correlations) จาก
กรรมการตรวจสองคน ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน 
 
Correlations 
 
 

Correlations 

  RaterX RaterY 

RaterX Pearson Correlation 1 .958** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

RaterY Pearson Correlation .958** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
Correlations 
 

Correlations 

  RaterX RaterY 

RaterX Pearson Correlation 1 .976** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

RaterY Pearson Correlation .976** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฑ 

 

ตัวอยางกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถ่ินจังหวัดนครปฐม 

เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน  
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Information in the letter Format of the letter 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 
 

Brainstorming: When we want to write a letter to a friend, we need to 

know what information we will tell our friends and we have to know about 

the format of the letter. List what you know about both information in the 

letter and the format of the letter. 
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Exercise 1: 

Instruction: Guess the meanings (a-k) of the underlined words from context and then 

put the letter in front of the statement.  

 

a. place to visit that is very popular with tourists  

b. a state of disagreement 

c. a picture that represents an organization or idea 

d. practice of farming  

f. plentiful 

g. holy  

h. placed 

i. belief in gods 

j. event that is held to celebrate a particular thing or activity 

k. yearly 

_____1. Buddhism is one of the great religions of the world. 

_____2. Visitors are asked to remove their hats and shoes when entering the sacred places in the 

temple. 

_____3. Phra Pathom Chedi is a famous tourist attraction that the tourists want to see when they go to 

Nakorn pathom. 

_____4. There is a big music festival in Pattaya each summer. 

_____5. People grow guavas, pomelos and also rice in Nakhon Pathom. It’s city of great agriculture.  

_____6. Most Nakhom Pathom people never fight with those who have different ideas. They never 

have any conflict over different religions. 

_____7. Phra Pathom Chedi, the highest pagoda in the world, is located in the center of the city 

Nakhon Pathom. 

_____8. The Olympic symbol is made up of five rings, standing for the continents of Europe, Asia, 

Africa, Australia, and North America. 

_____9. The boat racing is held annually so we can see this event every year. 

_____10. Nakhon Pathom is known for its abundant fruit so tourists can taste various types of fruit 

there. 
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Instruction: Read the passage quickly and put the paragraph numbers (1-3) in the box 

next to the given topic in the correct order. 

 

  Economic and Social background 

                                

                                  General Information 

                                               

                                  Seasons and Traditional Activities 

 

Answer the questions: 
 
1. In what region is Nakhon Pathom located? 

2. What is Nakhon Pathom famous for? 

3. What occupation do most people do in Nakhon Pathom? 

4. What kind of food is popular in Nakhon Pathom? 

5. Which famous festival do you know in Nakhon Pathom?  
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Reason for writing  
                                                                                                                                                          
                to plan a party                                                                    to say thank you 

                to offer congratulations on a wedding                               to say happy birthday 

                  to keep in touch with a friend                                             to invite someone to a party 

 
                                                                                         
                                                                                        November 22, 2011                             

 

Dear Sam, 

 How are you? Thank you so much for your letter. How was your trip? I hope you had such a great time with your family. It was 

great to know about your hometown. There are many interesting things in your hometown that I would like to do and visit such as tourist 

attractions, activities to do in each season, and food that I would like to try. Sam, you asked me about my hometown.  All right here it’s a story, 

Nakhon Pathom is one of the central provinces of Thailand. It is not far away from Bangkok.  

Phra Pathom Chedi is the symbol and the religious building of my hometown. This sacred building is very attractive to tourist to 

visit every year. Nakhon Pathom is also well-known for its abundant fruit and famous dishes.  

Most of people here earn their living by agriculture and working as employees. Vegetables and fruits such as pomelos, jack fruits, 

rice, sugar canes, and asparagus. Pig, chicken, river prawn farming are the main business activities which bring good economy to Nakhon 

Pathom. We live in peace and carry on the customs. We do not have the conflict of different belief or religions. 

There are 3 seasons in Nakhon Pathom which are summer, winter and rainy season.  In summer, there are many activities such 

as Songkran Festival and long boat racing. In rainy season, the Food and Fruits Festival is held on 1-7 September every year. In winter, Phra 

Pathom Chedi Festival takes place annually in December. It is held on the grounds of Phra Pathom Chedi. At night, many entertainments are 

shown. 

Right now it is winter here but it is a little bit cold. There is a good event in winter. In this December, my town will hold Phra 

Pathom Chedi Festival. Are you free around that month? I want to invite you to come and join the festival with me. This tradit ional activity is 

held on every year. You will see many interesting and exciting entertainments.  

I hope you can make it in December. I’m looking forward to hearing your answer. 
         

         All the best, 

                           Mam 

 

 

 

People write personal letter for many reasons. Read the personal letter below, 

then look at the lists of reasons for writing in the box below and check ( )  

the reason that best fit the letter. 

Looking at personal letters 
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Exercise 2: 

Instruction: Choose the correct answer by using the information from the letter above.  
1. The main point of paragraph 2 is about ____________. 

     a. General information of Nakhon Pathom 

     b. Economic and Social Background  

     c. Seasons and Traditional Activities  

     d. The tourist attractions of Nakhon Pathom 

2. The main point of paragraph 3 is about ____________. 

     a. Seasons and Traditional Activities 

     b. General information of Nakhon Pathom 

     c. The tourist attractions of Nakhon Pathom 

     d. Economic and Social Background 

3. The main point of paragraph 4 is about ____________. 

     a. The tourist attractions of Nakhon Pathom 

     b. Seasons and Traditional Activities 

     c. Economic and Social Background 

     d. General information of Nakhon Pathom 

4. What is the symbol of Nakhon Pathom. 

     a. Sanam Chandra  

     b. Phra Pathom Chedi 

     c. Food and Fruit Festival 

     d. Songran Festival 

5. What is Nakhon Pathom famous for?  

     a. fruit and food 

     b. Phra Pathom Chedi 

     c. Songran Festival 

     d. good traditional culture  

6. What does “abundant” (paragraph 2) mean? 

     a. plentiful  

     b. rare  

     c. inadequate  

     d. stingy   
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7. What does “agriculture” (paragraph 3) mean? 

     a. business 

     b. industry 

     c. farming 

     d. manufacture 

8. What does its (paragraph 2) refer to? 

     a. Nakhon Pathom people 

     b. Nakhon Pathom  

     c. Phra Pathom Chedi  

     d. The symbol of Nakhon Pathom 

9. What does it (paragraph 4) refer to? 

     a. Phra Pathom Chedi Festival 

     b. Songran Festival      

     c. Long Boat Racing Festival  

     d. Food and Fruit Festival 

10. Which statement is NOT correct?  

     a. pig, chicken, and river prawn farming are the main business of Nakhon Pathom. 

     b. people in Nakhon Pathom have the conflict of different belief and religions.      

     c. Nakhon Pathom people have long boat racing in Songran Festival. 

     d. Phra Pathom Chedi Festival is held on the grounds of Phra Pathom Chedi. 
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   Language Study 
 
 
1. Format of a personal letter. 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Parts of a personal 

letter 

November 22, 2011 

Dear Sam, 

      Nakhon Pathom is one of the central provinces of Thailand. It is not far away from 

Bangkok. Phra Pathom Chedi is the symbol and the religious building of my hometown. 

     Most of people here earn their living by agriculture and 

working as employees. 

     There are 3 seasons in Nakhon Pathom which are summer, winter and rainy season. 

In summer, there are many activities such as Songkran Festival and long boat racing. 

     Right now it is winter here but it is a little bit cold. There is a good event in winter. In 

this December, my town will hold 

Phra Pathom Chedi Festival. Are you free around that month? 

     I want to invite you to come and join the festival with me. 

This traditional activity is held on every year. You will see many interesting and exciting 

entertainments. 

     How are you? Thank you so much for your letter. How was your trip? I hope you had 

such a great time with your family. It was great to know about your hometown. There are 

many interesting things in your hometown that I would like to do and visit such as tourist 

attractions, activities to do in each season, and food that I would like to try. 

     I hope you can make it in December. I’m looking forward to hearing your answer. 

All the best, 

Mam 

Greeting 

or Salutation 
  Date 

Body-Opening    

- Set the 

scene 

Body-Closing 

Closing 

Signature 

- Tell a story 

- Tell about 

future plan 
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2. Language samples for a personal letter. 
1. Greeting or salutation 

 

                  

 

 

 
2. Body-opening: 

 

 

 

 

 
3. Body-Closing 

 

 

 

 
4. Closing: 

 

 

 

        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Dear Sam,  - What’s up buddy,               - Hey there! 

- Hey Dude,       - Hi                                         - Hello                          

- Hey                                 - Howdy                                  - How is it going?        

- Thanks for your fascinating letter. 

- Sorry I haven’t written for so long. 
- As I write this, I am sitting in a small café. 

- Your truly, 

- Love and kisses, 

- Bye-bye, 

- With all my love,  

- Big love,  

- Big hug, 

 - Big love and big hug, 

- I’m looking forward to seeing you soon. 
- I’m looking forward to hearing from you soon. 
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3. Expression used for inviting in the personal letter. 

 
   

                         - Would you like to _____ with me? 

                             Would you like to go to Phra Pathom Chedi with me? 
  - Would you like to _____?  

                  Would you like to come to Nakhon Pathom? 
               Would you like to visit my hometown? 
  - I would like to invite you to _____. 

                             I would like to invite you to come to Nakhon Pathom. 
  - I want to invite you to _____. 

                I want to invite you to  visit me at Nakhon Pathom. 
  - I would love you to come to _____.  

     I would love you to come to Nakhon Pathom. 
  - Do you fancy coming to _____. 
               Do you fancy coming to Nakhon Pathom this weekend? 
  - Would you like to come over _____? 

     Would you like to come over on Saturday? 
  - Are you free on _____?  

      Are you free on Friday? 
  - How about going to _____?  

      How about going to the floating market this Sunday? 
  - Do you want to go to _____? 

       Do you want to go to  Sanam Chandra with me? 
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Exercise 3: 

Instruction: Look at the outline of the personal letter below then match the correct 

answer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  1. December  24, 2011 

2. Dear Siri, 

      

 3. Thanks for your letter. How are you and your family? It was great to hear about 

your exciting vacation in Tokyo. We have beaches here in Thailand and a lot of temples that I 

would like you to visit.  

      I guess you must be very excited about your new college, too. I’d love to hear 
more about all your new friends. Tokyo must be so different from your hometown. 

      Life here in Thailand is going well. I just joined the hiking club, so I am having so 

much fun. Are you free this summer? How about going hiking with me this summer? I really 

would love you to come. 

      4. I hope you can make it. I’m looking forward to seeing you soon. 
                                                             

                                      5. Love and kisses, 

                                                                                                                          6. Nana 

 a. Greeting or Salutation 

              b. Date 

 c. Body-Opening 

 d. Body-Closing 

 e. Closing 

 f. Signature 

Date 
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Exercise 4: 

Instruction: Look at the personal letter below then match the correct answer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

                                                                    1. November 19, 2012 

2. ________________________ 

      

 3. ________________________. How are you? I am so glad to hear from you again. 

How was your vacation in Korea. I hope you had a great time there. My family and I are going 

well but I’m kind of busy because I have to go to the university. Don’t worry, I’ll be fine.  

     What about next vacation? Would you like to come to Thailand? We have beaches 

here and a lot of temples that I would like you to visit.  

      Believe me, it must be great if we have a chance to travel together. So, are you 

free this summer? How about come to my hometown and stay with me? I really would love you 

to come. 

      4. ________________________.  

                                                       5. ________________________.        

                                                       6. ________________________. 

 a. November 19, 2012 

 b. With all my love, 

 c. Yui 

 d. Hey Dude, 

 e. I’m looking forward to seeing you soon. 
 f. Sorry I haven’t written for so long. 
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Writing Project 

    
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

Individual Work 

Task: You are going to write a personal letter 

in order to invite your friends to visit your 

hometown.

Follow the steps below. 

1. Working individually. 

2. Thinking and planning on the writing of a personal letter.  

3. Gathering data.  

 - Search information for information about attractive places in your 

hometown from the suggested resources.  

Internet (www):  

- http://thai.tourism thailand.org                         - http://th.wikipedia.org  

- Nakhon Pathom      - Textbook 

 - Leaflet      - Brochure 
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5. Making a presentation to the class. 

4. Writing a personal letter.  

    - outlining 

   - drafting 

    - editing 

    - rewriting 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ 
 

หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยและขออนุญาตทดลองเครื่องมือในการวิจัย 
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