การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
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การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน
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51254307: สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
คําสําคัญ: กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ/ เรื่องทองถิ่นเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม/ ทักษะทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
ธมน ชัชวาลกิจกุล : การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อ งทอ งถิ่นจังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน, ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน, และ รศ.วัฒนา เกาศัลย.
321 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียน และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน ไดนักเรียนจํานวน 30 คน
ทําการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนา
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 รวมทั้งสิ้น 17 คาบเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่ องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การวิเคราะหขอมูลใช t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม และใชคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ผลการวิจัยพบวา
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมมีคาเทากับ
81.22/77.17 ซึ่งถือวาสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75
2. ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางสูงขึ้นหลังจากที่เรียนดวย
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีมากตอ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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TAMON CHATCHAWALKIJKUL: DEVELOPMENT OF ENGLISH PROJECT ACTIVITIES RELATED TO
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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 fourweek 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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย
ดร.เสงี่ยม โตรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง โตรัตน และรองศาสตราจารย วัฒนา เกาศัลย ที่สละ
เวลาใหคําแนะนําและเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนในการปรับปรุงแก ไขและการดําเนินการวิจัย
คําแนะนําอันมีคาเหลานี้ไมเพียงทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณได อีกทั้งยังเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอผูวิจัยในการดําเนินงานวิจัยตอไปในอนาคต ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้
กราบขอบพระคุณอาจารย ดร. ภัทรธีรา เทียนเพิ่ มพูล และผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานง
แก ว เพ็ ช ร ที่ ก รุ ณ าให ค วามอนุ เ คราะห เ ป น ประธานกรรมการและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ รวมทั้งใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ
กราบขอบพระคุ ณ อาจารย สุ นี ต า โฆษิ ต ชั ย วั ฒ น ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร .อุ บ ล
สรรพั ช ญพงษ และ อาจารย ดร. กรรั ตน ปริ ญ ญาจารย บิ น ท ที่ ก รุ ณ าให ค วามอนุ เ คราะห ใ นการ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตลอดจนการใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําซึ่งเปนประโยชน
อยางยิ่งในการดําเนินการวิจัย และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย Dr. Donald S. Persons ที่ใหความ
อนุเคราะหในการตรวจภาษาของเครื่องมือวิจัย
กราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อาจารยจินตนา กิจบํารุง อาจารย
รัชนี ฤทธิศาสตร และคณาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ใหความ
อนุเคราะหชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทดลองเครื่องมือวิจัย และขอขอบคุณนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภที่ใหความรวมมือในการทดลองอยางเต็มที่
ขอขอบคุ ณ อาจารย ว รางคณา ภู ศิ ริ ภิ ญ โญ อาจารย สิ ริ ธ ร ศิ ริ บู ร ณ อาจารย ณั ฏ ฐพล
คุป ต ธ นโรจน คุณสุ ร พงษ ป ตมานุรั ก ษ เพื่ อนๆ รุน พี่ แ ละรุ น น องนัก ศึกษาปริ ญ ญาโทสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศทุกทานที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้
สุ ด ท า ยนี้ ผู วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ พ อ สุ ธี -คุ ณ แม ปุ ณ ญดา ชั ช วาลกิ จ กุ ล และ
ครอบครัว ที่ใหชีวิตความปรารถนาดี ใหความชวยเหลือสนั บสนุนการศึกษา รวมทั้งญาติพี่นอง เพื่อน ๆ
ทุกทานทั้งที่เอยนามและไมไดเอยนาม และบุคคลอันเปนที่รักของขาพเจาทุกคนที่คอยใหความชวยเหลือ
และเปนกําลังใจ อันเปนพลังที่สําคัญยิ่งในการผลักดันใหงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอมอบ
คุณคาและประโยชนแห งงานวิจัยนี้เพื่อกราบบูชาบุพการี บรรพบุรุษ ผูมีพระคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ตลอดจนครูอาจารย ทุก ท านทั้ ง ในอดีต และป จ จุบั น ที่ ไดป ระสาทวิ ชาความรู ใ หแ ก ข าพเจา ตราบเท า
ทุกวันนี้และตลอดไป
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชสํ าหรับสื่อสารและถือเปนสื่อกลางในการติดตอ
สื่อสารดานตาง ๆ ที่แพรหลายไปทั่วโลก จะเห็นวาในปจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทในทุก ๆ ดาน
ไมวาจะเปนทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษาดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1)
ได ก ล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ไว ว า ภาษาอั ง กฤษเป น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต อ สื่ อ สาร การศึ ก ษา
การแสวงหา ความรูและการประกอบอาชีพ การเรียนรูภาษาอังกฤษจึง มีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่งในชี วิตประจํ าวัน ดัง นั้ นผูที่มีความรูในเรื่องของภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีจึง เปนผูที่
ได เ ปรีย บในการนํ าภาษาอัง กฤษไปใช เ พื่ อ ก อ ให เ กิ ดประโยชน แ ละสามารถนํ าไปใช ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม อันจะนําไปสูการพัฒนา การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสังคมโลก จากความสําคัญ ดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการจึงไดเห็นความสําคัญของการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที่มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการนําภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนรูดังกลาวจะนํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศ
ตางๆ อันจะกอใหเกิดเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศและมีวิสัยทัศนที่ดีในการดําเนินชีวิต
เพื่อใหเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางขวางขึ้น
ในการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารไมวาจะเปนทักษะการฟง การพูด การอานหรือการ
เขียน ลวนแลวแตเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็น ความรูสึก การตีความ
การนําเสนอขอมูลและความคิดรวบยอดในเรื่องราวตางๆ แตถาเปรียบเทียบทักษะการเขียนกับ
ทักษะอื่นๆ แลวทักษะการเขียนจัดเปนทักษะที่มีความยุงยากสลับซับซอนมากกวาทักษะอื่นๆ
ดังที่ Boughey (1997: 127) ไดกลาววา ทักษะการเขี ยนเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นกับผูเขียนโดย
ลําพังซึ่งถึงแมวาการเขียนจะเปนผลผลิตทางภาษาเชนเดียวกับการพูดแตเนื่องจากกระบวนการ
เรียนรูและการใชของทักษะการเขียนมีขั้นตอนที่ตองใชเวลาในการคิด ที่ยาวนานกวา ซึ่งสอดคลอง
กับ จุฑารัตน คัมภีรภาพ (2540: 40) ที่กลาววา ทักษะการเขียนเปนกระบวนการผลิตภาษาที่นาน
กวาทักษะอื่นๆ เพราะการเขียนเปนการเปลี่ยนภาษาพูดใหเปนตัวอักษร โดยที่ผูเขียนจะตองเลือก
และรวบรวมความคิ ด คํ า และประโยค เพื่ อ ที่ จ ะนํ า มาเรี ย บเรี ย งเป น ข อ ความที่ ส ามารถสื่ อ
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ความหมายไดตรงตามความตองการ สวน Byrne (1991: 4-5) ไดกลาววา การเขียนเปนการ
ถายทอดความคิดไปสูภาษา ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ยากและมีความซับซอนมาก เนื่องจาก
การเขียนปราศจากการปฏิสัมพันธและผลยอนกลับระหวางผูอานและผูเขียน นอกจากนี้ Heaton
(1977: 378) และ Ali (1998: 38) ยังกลาววา ในการเรียนรูภาษาทั้ง 4 ทักษะ อันไดแก ทักษะการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียนนั้น อาจกลาวไดวา ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ไดรับความ
สนใจนอยกวาทักษะอื่นเพราะทักษะการเขียนเปนทักษะที่ยากและซับซอนที่สุด
อยางไรก็ตามทักษะการเขียนก็ยังจัดเปนทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญและมีประโยชน
สําหรับผูเรียนเปนอยางมากดังที่ จุฑารัตน คัมภีรภาพ (2540: 40) ไดกลาวถึงความสําคัญของการ
เขียนวา การเขียนเปนเครื่องมือที่มนุษยใชในการสื่อความหมายและถายทอดความคิดไปยังผูอื่น
ได การเขียนจึงไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับ Shinh
(1986: 121) ที่กลาววา การเขียนเปนเครื่องมือที่จํา เปนในการถายทอดความรูความคิด เปน
เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ความรู ค วามเข า ใจในสิ่ ง ที่ ผู เ รี ย นได ศึ ก ษาค น คว า และยั ง มี ส ว นสํ า คั ญ ใน
การศึกษาตอระดับที่สูง นอกจากนี้การเขียนยังมีประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ดังที่ Raimes (1983: 3) ไดกลาววา ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศนั้น การเขียนสามารถ
ชวยสงเสริมการเรียนโครงสรางไวยากรณ สํานวนและคําศัพท ที่ผูเรียนไดเรียนไปแลวใหเขาใจ
และใชอยางถูกตองยิ่งขึ้น ผูเรียนจะไดมีโอกาสแสดงออกทางดานความคิดที่นับเปนการเสริมสราง
การเรียนรูใหกับผูเรียนเปนอยางมาก ยิ่งผูเรียนใชความพยายามในการเขียนมากเทาใด ผูเรียนก็
จะคนพบเรื่องใหมๆ ที่จะเขียนมากขึ้น
ถึงแมวาการเขียนจะมีความสําคัญดัง ที่กลาวมาแลวแตในการเรียนการสอนทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษของไทยนั้นยังถือวาไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เพราะถาพิจารณาถึง
สาเหตุของปญหาในการเขียนแลว นอกจากความบกพรองที่เกิดจากตัวของผูเรียนเองแลว สาเหตุ
ประการหนึ่งที่มีความสําคัญมากก็คือ วิธีการสอนของผูสอนที่สวนใหญยังยึดติดกับวิธี การสอน
แบบเดิม กลาวคือ การสอนสวนใหญจะใชวิธีการบรรยาย การกําหนดกิจกรรมและใหผูเรียนปฏิบัติ
ตาม โดยที่ผูเรียนไมมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น ดังที่ บํารุง โตรัตน (2535: 60) ไดกลาววา
ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ผูสอนสวนใหญจะละเลยและไมสอนแตจะมุงสอนทักษะที่เห็นวางาย
กวาแทนเพราะการเขียนเปนทักษะที่มักกอใหเกิดปญหากับทั้ง ผูสอนและผูเรียนมากที่สุด สําหรั บ
ตัวผูสอนนั้นทักษะการเขียนนอกจากจะเปนทักษะที่สอนยากแลว ยังมีในเรื่องของการตรวจงาน
หลังจากที่สอนไปแลวที่จัดวาเปนภาระที่หนักอยางยิ่งโดยเฉพาะหากตองสอนผูเรียนจํานวนมาก
ซึ่งสอดคลองกับ ธนพล จาดใจดี (2551: 1) ที่กลาววา ทักษะการเขียนถือเปนทักษะที่คอนขาง
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ยากสํ า หรั บ ผู เ รี ย นเนื่ อ งจากผู เ รี ย นขาดความรู ด า นภาษาไม ว า จะเป น ในเรื่ อ งของโครงสร า ง
ไวยากรณ คําศัพท การแตงประโยค การใชคําเชื่อมตางๆ การขาดความรูเกี่ยวกับเรื่องหรือหัวขอที่
จะนํามาเขียนจนกระทั่งไมสามารถนํามาเรียบเรียงได ซึ่งสอดคลองกับ Jing (1998: 29-30) ที่
กลาววา ปญหาที่ใหญที่สุดสําหรับผูเรียนในการเขียนภาษาอังกฤษนั้น เกิดขึ้นจากการขาดความรู
ทั้ง ทางดานของภาษาและเนื้อหาที่จะนํามาเขียนเนื่องจากการสอนเขียนในชั้นเรียนสวนใหญ
ครูผูสอนควบคุมการเขียนของผูเรียนมากเกินไปและการเขียนยังเปนการเขียนแบบเนนทางดาน
รูปแบบมากกวาการสื่อความหมาย
จากการศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
พบวาผูเรียนยังมีความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ ดังเชนใน
งานวิจัยของ วันเพ็ญ เรืองรัตน (2549: 2) ที่กลาววา ผูเรียนสวนใหญไมสามารถเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษที่ดีได ตลอดจนไมสามารถเลือกใชโครงสรางไวยากรณและคําศัพทไดถูกตอง อีกทั้ง
การเรียบเรียงลําดับความคิดในการเขียนประโยคนั้นมีความสับสน ทําใหไมสามารถเขียนตาม
แนวความคิดของตนเองไดจึ ง เกิดความทอถอยกับงานเขียนและคิดวาการเขียนเปนสิ่ง ที่ยาก
อีกประการหนึ่งก็คือโรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ผูสอนมีภาระงานมาก ทําใหการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไมหลากหลาย อีกทั้งผูสอนยังมีบทบาทมากกวาผูเรียนในการจัดการเรียนการ
สอนดวย
อนึ่งในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ดีควรมี การฝกใหผูเรียนไดใชทักษะภาษาที่
ควบคูกันเพื่อใหเกิดความรอบรูมากขึ้นดังที่ Widdowson (1987: 145-146) ไดกลาววา การจะ
พัฒนาทักษะทางภาษาใหมีคุณภาพที่ดีตองอาศัยการฝกฝนทักษะตางๆ เพื่อสงเสริมกันและกัน
เชน การฝกทักษะการเขียนก็ควรจะมีการฝกทักษะการอานรวมดวย เพราะทักษะการอานและการ
เขียนเปนทักษะที่มีความสัม พันธกัน ถาทักษะการอานดี ทักษะการเขียนก็จ ะดีตามไปดวย ซึ่ ง
สอดคลองกับ วิจิตตรา นรสิงห (2540: 25-26) ที่กลาววา การอานเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการทางสมองและกระบวนการคิ ด ที่ สั ม พั น ธ กั บ ความรู ภ าษา ผู อ า นพยายามถอด
ความหมายของภาษาเขียนโดยใชความรูทางภาษาในการตีความ การคาดเดา และใชเปนแนวทาง
คนหาความรูความคิดของผู เ ขียน ส วนกระบวนการเขียนก็เ ปนกระบวนการทางความคิดเพื่อ
ถายทอดความรูและความคิดออกมาเปนภาษาเขียน การอานกับการเขียนจึงมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด ดังนั้นผูสอนจึงควรจัดใหมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อใหผูเรียนไดนําความรูจากการ
อานไปสูกระบวนการเขียนได
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การแกไขปญหาดังกลาวขางตนไดมีการพยายามใชวิธีการตางๆ เขามาชวยในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนภาษาได ซึ่ง
ก็คื อ แนวคิด ในการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น ศู นย ก ลาง (Child-centered
Approach) โดยใชกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนทําภาระงานที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดนํา
ความรูที่ไดเรียนในหองเรียนถายโอนไปสูนอกหองเรียนไดดังที่ Maley (1991: 29) ไดกลาววา การ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางสามารถสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมรับผิดชอบ
ตอกระบวนการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับประสบการณชีวิตของผูเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับ Littlewood (1996: 17-18) ที่กลาววา แนวการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางนี้
สามารถชวยใหผูเรียนเห็นถึงประโยชนในการนําภาษาอังกฤษไปใชได จริงเพราะเปนการฝกให
ผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณตางๆ จึงนับเปนสิ่งที่สามารถชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จใน
การเรียนรูภาษาได และยังสอดคลองกับ Nunan (1995: 10) ที่ไดกลาววา ภาระงานในหองเรียน
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเข าใจในภาษาได เพราะการใหความสําคัญกับความสามารถ
ความตองการและความสนใจของผูเรียน ตลอดจนการทํางานรวมกันของผูเรียน ทําใหผูเรียน
สามารถใชภาษาสื่อสารไดตามเปาหมาย เนื่องจากผูเรียนไดทราบแนวทางในการนําความรูไปใช
จริงนอกหองเรียนได
จากแนวคิดของการเรียนภาษาแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยการนํา กิจกรรมและ
ภาระงานมาใชในการเรียนการสอนนี้เองทําใหเปนที่มาของการนําโครงงานภาษาอังกฤษ (Project
Work) มาใช ใ นการเรีย นการสอน เนื่องจากโครงงานเปนการเรีย นการสอนที่เ นน ผูเ รี ยนเป น
ศูนยกลางและเนนเนื้อหาเปนสิ่งสําคัญ ดังที่ Legutke and Thomas (1991: 158-167); Ribe and
Vidal (1993: 5); Papandreou (1994: 41); Stoller (1997: 4) ไดกลาววา การนําโครงงานมาใช
ในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนการบูรณาการเกี่ยวกับเนื้อหาของการเรียนใน
เรื่องตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษนี้เปนวิธี
สอนแนวใหมโดยใหความสนใจที่หัวขอมากกวาภาษาเปาหมาย จัดเปนกิจกรรมที่ผสมผสาน
ทักษะตางๆ เขาดวยกัน นอกจากนั้นแลวโครงงานยังจัดเปนวิธีที่สนับสนุนใหผูเรียนไดใชทักษะที่มี
ความหลากหลายเชื่ อมโยงเขากับชีวิตจริง ซึ่งสอดคลองกับ Carmona (1991: 45) ที่กลาววา
โครงงานภาษาอังกฤษสามารถจัดทําเปนสถานการณการเรียนรูที่หลากหลายที่ชวยใหบทเรียนมี
ความนาสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Haines (1996: 3) ที่กลาววา โครงงานภาษาอังกฤษชวยให
ผูเรียนไดประยุกตความรูไปใชในสถานการณจริงและชวยเพิ่มแรงจูงใจ ความสนใจในการเรียน
นอกจากนี้โครงงานภาษาอังกฤษยังชวยสงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งเปนการมีสวนรวมของผูเรียนที่
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ใชในการติดสินใจ และยังสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถที่หลากหลาย เพราะนอกจากใน
เรื่องของตัวภาษาแลวผูเรียนยังตองใชความสามารถดานอื่นๆ ในการทําโครงงานใหสําเร็จลุลวง
เชน ดานความคิดสรางสรรค และยังสอดคลองกับ เบญจมาศ อยูเปนแกว (2545: 23-24) ที่กลาว
วา โครงงานเปนการสอนที่รวบรวมรูปแบบการสอนหลายรูปแบบมาบูรณาการรวมกั น เปนการ
สอนที่ทําใหผูเรียนไดสรางผลผลิตที่มีคุณภาพจากการปฏิบัติที่เปนระบบและสามารถใชความคิด
สรางสรรคระหวางการเรียนรูโดยการแกปญหา และยังสอดคลองกับ พรรณีย บัวโต (2542: 10) ที่
ไดกลาววา การทําโครงงานภาษาอังกฤษเปนการเปดโอกาสให ผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกับโลก
การเรียนรูภาษาไดจริง ทั้งทางดานเนื้อหา การใชภาษาในการทํากิจกรรม ซึ่ง ผูเรียนสามารถนํา
ทัก ษะความสามารถในการใช ภ าษาไปใช ไ ด อย า งเหมาะสมตามสถานการณ และเนื่ องจาก
โครงงานภาษาอังกฤษเปนการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวม จึงเปนการฝกใหผูเรียนเกิดการเรีย นรู
แบบรวมมือ ชวยใหผูเรียนสามารถเลือกตัดสินใจไดดวยตนเองและรูจักยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอื่น นับเปนการสรางแรงจูงใจและความสนใจใหกับผูเรียน
การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษนั้นถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู
และสามารถนํามาพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของผูเรียนไดดังที่ Fried-Booth (1988: 6)
ไดใหการเสนอแนะและยกตัวอยางเกี่ยวกับประเภทของการจัดกิจรรมของโครงงานที่สามารถ
นํามาพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของผูเรียนได กลาวคือ โครงงานสามารถกระตุนความ
สนใจของผูเรียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนได อาทิ ในการจัดกิจกรรมโครงงานการทําสื่อ
ประเภทตางๆ เชน โปสเตอรหรือแผนพับเกี่ยวกับวันสําคัญ เทศกาลในประเทศ หรือเปดโอกาสให
ผูเรียนเลือกสิ่งที่ตนเองและสมาชิกในกลุมสนใจ เพื่อนํามาจัดทํากิจกรรมโครงงาน หลังจากนั้นให
ผูเรียนทําการคนควาหาขอมูลโดยอานจากเอกสารตางๆ ตอจากนั้นใหทําการจดบันทึก วิธีนี้เปน
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝก ทักษะการอานไปสูการเขียน หรือในโครงงานการผลิตคูมือการใช
อุปกรณตางๆ ที่ผูเรียนจะตองใชการอานเพื่อศึกษาเรียนรูวิธีการใชและฝกฝนขั้นตอนการทํางาน
ของอุปกรณตางๆ เพื่อที่จะไดทราบถึงวิธีการใชแลวจึงนํามาถายโอนเปนการเขียนขั้นตอนและ
วิธีการใชไดอยางเปนลําดั บ นอกจากกิจกรรมดังกลาวแลวยังรวมถึงโครงงานที่ใหผูเรียนไดอาน
จดหมายในรูปแบบตางๆ แลวถายโอนมาเปนการเขียนจดหมายของตนเอง เชน การเขียนจดหมาย
เชิญชวนใหเขารวมกิจกรรมหรือการเขียนจดหมายเพื่อขอรองในเรื่องของการสนับสนุนงานตางๆ
อีกทั้งยังมีกิจกรรมการสัมภาษณที่ผูเรียนจะไดฝกการออกแบบและฝกการตั้งคําถามที่จะตองใชใน
แบบสอบถาม กิจกรรมนี้ถือเปนการฝกทักษะทางการอานและการเขียนชนิดหนึ่ง เพราะผูเรียน
จะตองตั้งคําถามและอานคําถาม รวมทั้งจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และยังเปนการ
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เปดโอกาสใหผูเรียนฝกทักษะในเรื่องของการสื่อสารกับคนในชุมชนดวย ดังนั้นจะเห็นวาการนํา
โครงงานมาพัฒนาทักษะทางการอานและการเขียนของผูเรียนนั้นเปนกิจกรรมที่สามารถนํามาใช
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
ขอดีของโครงงานภาษาอังกฤษมีมากมายหลายประการและมีประโยชนตอการเรียนรู
ในทุ ก ๆ ด า น ซึ่ ง ไม เ พี ย งแต จ ะช ว ยในเรื่ อ งของการเรี ย นรู ภ าษาเพี ย งอย า งเดี ย ว โครงงาน
ภาษาอังกฤษยังมีประโยชนในการเรียนรูทางดานสังคมและทางดานจิตใจดวยดังที่ Fried-Booth
(1988: 7-8) ไดกลาววา โครงงานภาษาอังกฤษสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนรู
และชวยใหผูเรียนสามารถปฏิบัติภาระงานไดดวยตัวของผูเรียนเอง เพราะโครงงานภาษาอังกฤษ
เปนตัวเชื่อมระหวางการเรียนภาษาและการใชภาษาที่จะสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูภาษาในชีวิตจริง
นอกหองเรียน นอกจากนั้นแลวโครงงานภาษาอังกฤษยังเปนสิ่งที่สงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู
ภาษา กลาวคือ ผูเรียนจะไดใชความสามารถทางภาษาที่มีอยูในการปฏิบัติภาระงานที่แปลกใหม
ทาทายและเปนจริง โครงงานภาษาอังกฤษจึง จัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ผูสอนสามารถ
จัดทําขึ้นในทุกระดับ ทุกวัย ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา
นอกจากกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่สามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการ
สอนภาษาแลว การเลือกใชสื่อการเรี ยนการสอนก็มีความสําคัญและสามารถนํามาชวยใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเลือกใชสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาที่ผูเรียนคุนเคยจะ
ทํา ใหผู เรียนเกิด ความเขาใจเนื้อหาไดดีกวาเนื้อหาที่ไ ม คุนเคย โดยเฉพาะการนําเอาสื่อที่เ ปน
เอกสารจริงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับทองถิ่น เชน จดหมาย แผนพับ ใบปลิวตางๆ มาใชในการเรียนการ
สอน เพราะผู เ รี ย นสามารถบอกเรื่ อ งราวที่ อ ยู ใ กล ตั ว ได ไ ม ว า จะเป น เรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ครอบครั ว ท องถิ่น สภาพแวดล อ ม ความเชื่ อ ตา งๆ ในสัง คมที่ ผูเ รีย นอยู และยัง เปน การเพิ่ ม
แรงจูงใจที่ดีในการเรียนดวยดังที่ Post and Rathet (1996: 12) ไดกลาววา การจัดเนื้อหาที่ผูเรียน
มีความคุนเคยและเปนสิ่งที่ผูเรียนใหความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับสถานที่หรือเรื่องที่มี
เนื้อหามีตัวละครและประวัติศาสตรที่ผูเรียนมีความคุนเคยถือเปนการแกปญหาการเรียนการสอน
ภาษาในชั้นเรียนได ซึ่งสอดคลองกับ Brock (1990: 23) และ Ness (1997: 49) ที่กลาววา ผูสอน
ภาษาอังกฤษในตางประเทศควรนําเอาสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับทองถิ่นของผูเรียนที่เปนเรื่อง
ใกลตัวมาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดมีความคุนเคยกับภาษาอังกฤษ และยังสอดคลอง
กับ Nunan (1995: 131-132) ที่ไดกลาววา การเลือกใช สื่อในการเรียนการสอน ผูสอนควร
พิจารณาจากการนําขอมูลทางภาษาที่นํามาใชในการเรียนการสอน ที่มาจากเอกสารจริง และยัง
สอดคลองกับ Wong et al. (1995: 318) ที่ไดกลาววา เอกสารจริงเปนแหลงขอมูลที่สําคัญในการ
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นํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน และยังสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณดานการเรียน
และการใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่เปนจริง อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนากลวิธีในการ
เรียนรูทั้งทางสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ และสาระการเรีย นรูอื่นๆ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาที่มีการนําเอาสาระการเรียนรู ทองถิ่นมาจัดประสบการณในการเรียนรูหรือทํา
เปนบทเรียนเสริมการเรียนรูให กับผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นของตนเอง โดยการนําเอา
รูปแบบของเอกสารจริงมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนการสอน จึง นับเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถ
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
ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษที่ ส ามารถนํ า กิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษมาใชโดยมีสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่องของทองถิ่นมาประกอบการเรียนการสอนจึง
นับเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได นอกจากนั้นแลวหาก
มีการนําเอาเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นมาจัดทําเปนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อใชในการพัฒนา
ทักษะทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษใหแกผูเรียนจะเปนประโยชนตอตัวผูเรียนเปนอยาง
มาก เพราะนอกจากจะเปนการช วยใหผูเ รีย นไดมี โอกาสฝกทักษะทางการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษแลวยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนรูซึ้งถึงคุณคา เห็นความสําคัญ เกิดความภาคภูมิใจ
และรักในทองถิ่นของตนอีกดวย นอกจากนั้นแลวผูเรียนจะไดเรียนรูการปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง ไดมีโอกาสคนควาหาขอมูลดวยตนเอง ไดฝกการทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งเปนการสงเสริมใน
เรื่องของการมีความรับผิดชอบ จึงนับวาสิ่งตางๆ เหลานี้จะชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกั บ
ผูเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น ตลอดจนผูเรียนจะสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนทั้งในเรื่องของการศึกษาตอและใชในชีวิตจริงได
จากการศึกษาและสังเคราะหงานวิจัยดานการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษและดานการนําเอาสื่อที่เปนเรื่องทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนพบวา การนํา
กิจกรรมโครงงานมาใช ในการเรียนการสอนสามารถนํามาพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
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ภาษาอังกฤษของผูเรียนได ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ สามารถ เติมประยูร (2545) ที่ไดทําการ
วิจัยเพื่อ พัฒ นาการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธี สอนแบบ
โครงงานและพบวา การสอนแบบโครงงานทําใหนักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น ผูเรียนไดมีโอกาส
รวมมือกันเรียนรู ไดแสดงความคิดเห็น มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ และยังมีสวน
ช ว ยพั ฒ นาผู เ รี ย นในหลายๆ ด า น ไม ว า จะเป น ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาความรู แ ละความคิ ด
นอกจากนั้นแลวดานการนําเอาสื่อที่เปนเรื่องทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน อาทิงานวิจัยของ
บุญลอม เนื่องฤทธิ์ (2547) ที่ไดทําการวิจัยเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เกี่ยวกับทองถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหนองมะคา (ทองศรีสงเคราะห)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 ซึ่งผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูและ
แบบประเมินทักษะภาษาเพื่ อการสื่อสารเกี่ยวกับทองถิ่นของนักเรียนเกิดผลตอการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย (2547) ที่
ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อเสริมการอาน-เขียนภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐมสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พบวา
ความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ณัฐชนก พลฤทธิ์ (2549) ที่ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะอาน-เขียน
ภาษาอั ง กฤษโดยใช ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ท อ งถิ่ น กาญจนบุ รี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6
โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สกาว พิมพิรัตน (2551)
ที่ไ ดทําวิจั ย เพื่อส ง เสริม แรงจู งใจและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช แผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนเนื้อหาทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (บาน
ศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลําปาง ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากที่ใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
เนื้อ หาทอ งถิ่ น ดัง นั้น การสรา งและพั ฒ นาสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช กิ จ กรรม
โครงงานและเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่น จะทําใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนได
จั ง หวัด นครปฐมจั ด เป น จั ง หวัด ที่ มี อารยธรรมที่ มี ความสํ า คัญ ทางประวั ติ ศาสตร
ที่ยาวนานดังที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2551) ไดกลาววา นครปฐมมีประวัติความเปนมา
ที่ ย าวนาน มี โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี เศรษฐกิ จ การท อ งเที่ ย ว
ผลิตภัณฑ สินคา ที่มีความนาสนใจและเปนเอกลักษณ จึงควรคาแกการนํามาศึกษาและนํามา
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สรางเปนสื่อเสริมการเรียนการสอนที่มีความหมาย เพราะหากผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูเรื่องราวใกล
ตัว ของท อ งถิ่ น ของตนที่ เ ป น ภาษาอั ง กฤษ ผู เ รีย นจะได มี โ อกาสฝ ก ฝนการใช ภ าษาที่ มี ค วาม
หลากหลาย นับ เป นการสรางแรงจู ง ใจในการเรีย นให มี ม ากขึ้ น และจะทําให ผู เ รีย นเขาใจใน
บทเรียนไดดีขึ้น อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม และเปนการสรางเจตคติที่ดีใหผูเรียน
เห็นคุณคาและความสําคัญของทองถิ่น ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดเรียนไปเผยแพรใหแก
นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจังหวัดของตนได
โรงเรี ย นยอแซฟอุ ป ถั ม ภ เ ป น โรงเรี ย นที่ อ ยู ใ นอํ า เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม
นักเรียนสวนมากเปนเด็กที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนครปฐม จึงกลาวไดวาเปนคนทองถิ่นนั่นเอง
การที่นักเรียนเหลานี้ไดมีชีวิตอยูในทองถิ่นนี้ตั้งแตเกิด ทําใหนักเรียนมีประสบการณที่เกี่ยวกับ
ทองถิ่นนี้เปนอยางดีไมวาจะเปนเรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจําวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบาน ความเชื่อ คานิยม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและภูมิปญญา และจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบวาคะแนนจากการวัดผลการเรียนรู
วิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ไดแกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ผลการเรียนที่
นักเรียนทําคะแนนไดต่ําที่สุด คือคะแนนทักษะการเขียน การเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษานั้น
สวนมากเปนการเขียนในรูปประโยค ขอความบรรยายขอมูลและแสดงความคิดเห็นตางๆ ซึ่ง
นักเรียนตองใชทั้งเนื้อหาในการเขียน การเรียบเรียง การจัดลําดับเนื้อหา การใชรูปแบบภาษาและ
โครงสรางประโยคหรือไวยากรณทางภาษา การเลือกใชถอยคําสํานวนตางๆ ตลอดจนการสะกด
คํา การใชสัญลักษณ และเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ ใหถูกตอง รวมทั้งเนื้อหาที่เคยเรียนมาก็เปน
สถานการณที่ไมคุนเคย เปนสถานการณไกลตัว ทําใหไมสามารถจดจําสิ่งที่เรียนไปไดมากนัก จึง
ทําใหผูเรียนรูสึกวาการเขียนภาษาอังกฤษเปนเรื่องที่ยากและไมสามารถทําคะแนนไดดี
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชกิจกรรมโครงงานเพื่อเปนตัวกระตุนใหนักเรียนไดฝกพัฒนาทักษะทางการอานและการ
เขียนไดอยางสรางสรรค ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสัมพันธระหวางการอานและการเขียนวานักเรียน
ควรมีการถายโอนความคิดและขอมูลที่ไดรับจากการอานเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองไป
ยังการเขียนในรูปแบบการจัดทําโครงงานตางๆ นอกจากนี้เรื่องราวที่เกี่ยวกับทองถิ่นของนักเรียน
จะเปนการเพิ่มบริบทในการอานใหแกนักเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความคุนเคยกับเรื่องที่อาน
ทําใหเขาใจในการอานมากขึ้น นอกจากนั้นแลวยังพบวาบทอานตางๆ แสดงใหเห็นถึงโครงสราง
ทางภาษาที่นักเรียนสามารถเรียนรูเพื่อนํามาสรางงานเขียนของตนเองได ดังนั้นผูวิจัยจึงได ใช
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บทอา นที่เ ป นเรื่อ งราวเกี่ย วกับท องถิ่น ของจั ง หวั ดนครปฐมมาจั ดทํ ากิจ กรรมโครงงานเพื่อให
นักเรียนพัฒนาทั้งทักษะการอานและการเขียนได
จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล า วผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามประสงค ที่ จ ะพั ฒ นากิ จ กรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอานและ
เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัม ภ อําเภอสามพราน จั งหวัด
นครปฐม โดยผูวิจัยจะใชเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นของจังหวัดนครปฐมมาจัดทําเปนกิจกรรมโครงงาน
ที่ใช เสริมการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะทางการอานและการเขียน เนื่องจากเรื่องของ
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเปนสิ่งที่ผูเรียนมีความคุนเคย นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมยังจัดเปนจังหวัด
ที่มีความสําคัญทั้งทางดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม การเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ อีก
ทั้งยังมีสินคาผลิตภัณฑที่มีชื่ อเสียงมากมาย ซึ่งจัดเปนหัวขอที่มีความหลากหลายและมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูซึ่งตรงตามจุดมุ งหมายของหลักสู ตรตามความตองการของ
ทองถิ่นและตามความตองการที่หลากหลายของผูเรียนในแบบการสอนภาษาที่มุงเนนใหผูเรียน
สามารถใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารเพื่อการศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ
และยังชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นไดดีขึ้นดวย
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วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75
(ชัยยงค พรหมวงศและคณะ, 2520: 135-139)
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมกอนและหลังเรียน
ดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการ
อาน-เขียน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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ปญหาการวิจัย
1. กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ
สามพราน จั ง หวัดนครปฐมที่ผู วิจั ยสรา งขึ้นมี ป ระสิทธิ ภ าพตามเกณฑที่กํา หนดไว คือ 75/75
หรือไม
2. ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สูงขึ้นหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนที่ผูวิจัย
สรางขึ้นหรือไม
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี ตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อ ง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเปนอยางไร
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สมมติฐานการวิจัย
1. กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐมมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75
2. ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสูงขึ้นหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนที่ผูวิจัย
สรางขึ้น
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐมมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 6 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 240 คน
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1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2555 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง
จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน ทีท่ างโรงเรียนอนุญาตใหทําการทดลอง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชศึกษาในงานวิจัยประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท ไดแก
2.1 ตัวแปรตน คือ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 ความสามารถทางการอ า น-เขี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กอนและหลังเรียน
ดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการ
อาน-เขียน
2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 5 โรงเรียน ยอแซฟ
อุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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ขอตกลงเบื้องตน
1. การกําหนดเนื้อหาเพื่อนํามาสรางกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษและแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลัง เรีย นไดมาจากการวิเคราะหศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุท ธศั กราช 2551 ชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปที่ 4-6 เกี่ ยวกับ มาตรฐาน ตัว ชี้ วั ดและสาระการเรีย นรู
แกนกลางที่เนนในเรื่องของทักษะการอาน-เขียนและทองถิ่น รวมทั้งศึกษาแก นสาระ (Themes) ที่
ควรเลือกเพื่อนํามาจัดทําหัวขอเกี่ยวกับทองถิ่น จากแนวเรื่องของสภายุโรป 14 หัวเรื่อง (Council
of Europe, 2006) พรอมทั้งศึกษาหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เพื่ อ วิ เ คราะห แ นวเรื่ อ ง จากหนั ง สื อ ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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) และศึกษาเนื้อหาทางภาษา หนาที่ของภาษาในดานทักษะการอาน-เขียนจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเทียบเคีย งและดูความสั มพันธร ะหวางแนวเรื่อง
ทั้งหมด จึงไดมาซึ่งการจัดทําแนวเรื่องของโครงงานภาษาอังกฤษทั้งหมด 5 แนวเรื่อง ไดแก บุคคล

13
(Person) การเดินทางทองเที่ยว (Travels and Trips) ฤดูกาล (Weather) ความเชื่อและวัฒนธรรม
(Belief and Culture) ความบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ (Entertainment and recreation)
2. คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการสอบกอนเรียนเปนการบอกความสามารถทางการอานเขียนของนักเรียนกอนการเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น จังหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3. คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการสอบหลังเรียนเปนการบอกความสามารถทางการอานเขียนของนักเรียนหลังการเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4. เกณฑ ที่ ใ ช ใ นการกํ า หนดประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมโครงงานภาษาอั ง กฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมในการวิจัยครั้งนี้คือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ,
2520: 135-139) โดย 75 ตัวแรก คือ รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจํา
บททุ ก บทของนัก เรียนทุกคนรวมกัน 75 ตั วหลั ง คือ รอยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ไ ด จากการทํ า
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคนรวมกันหลังเรียน
ดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งใหคา
ความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไมยอมรับ ประสิทธิภาพของบทเรียนไวที่ 2.5-5 โดยแบงคา
ประสิทธิภาพเปน 3 ระดับ ไดแก
4.1 ถาประสิทธิ ภ าพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพดีมาก
4.2 ถาประสิ ทธิ ภ าพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จั ง หวั ด นครปฐม สู ง กว า หรื อ เท า กั บ เกณฑ ที่ ตั้ ง ไว แ ต ไ ม เ กิ น ร อ ยละ 2.5 ถื อ ว า บทเรี ย นนั้ น มี
ประสิทธิภาพดี
4.3 ถาประสิทธิ ภ าพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวและนอยกวารอยละ 2.5 ถือวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพต่ํา
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม หมายถึง
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากการวิเคราะหเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นของจังหวัด
นครปฐม ที่มีความสอดคล องกับแนวเรื่องของสภายุโรป และหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมีการกําหนดใหใช ซึ่งไดแนวเรื่องทั้งหมด จํานวน 5 เรื่อง คือ
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บุคคล (Person) การเดินทางทองเที่ยว (Travels and Trips) ฤดูกาล (Weather) ความเชื่อและ
วัฒนธรรม (Belief and Culture) ความบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ (Entertainment and
recreation) และศึ ก ษาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษจากหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู ซึ่งมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มจาก ขั้นกระตุนความสนใจ (Warm up) ใหนักเรียนทํา
กิจกรรมเพื่อเปนการกระตุนความสนใจ ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) เปนกิจกรรมเพื่อกระตุน
ความรูเดิมเรียนรูคําศัพทใหมและฝกฝนเทคนิคการอานแบบตางๆ ขั้นการอาน (While-reading)
เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนฝกภาษาตามที่กําหนด ขั้นหลังการอาน (Post-reading) ทํากิจกรรม
แบบฝกหัดที่มีอยูในแตละบท ขั้นการทํากิจกรรมเสริม (Extended Activities) เปนกิจกรรมของการ
ทําโครงงาน (Project work) เปนการทํากิจกรรมโครงงานหลังจากที่กําหนดไวในแตละบทเพื่อเปน
การถายโอนขอมูลจากเรื่องที่อานไปสูการเขียน ซึ่งจะใชเปนขั้นตอนของการทํากิจกรรมโครงงาน
ไดแก ขั้นนําเขาสูโครงงาน และขั้นเริ่มโครงงาน (จัดเปนขั้นรวบรวมความคิดของการเขียน)
ตอจากนั้นคือ ขั้นปฏิบัติโครงงาน (ขั้นลงมือเขียน ขั้นทบทวนงานเขียนและขั้นแกไขงานเขียน) สวน
ขั้นสุดทายจะเปนขั้นนําเสนอโครงงาน และขั้นประเมินโครงงาน ซึ่งในแตละโครงงานจะมีการวัดผล
จากการให ค ะแนนงานเขี ย นของนั ก เรี ย นตามเกณฑ ที่ กํ า หนด คื อ มี ใ นเรื่ อ งของเนื้ อ หา
องคประกอบ ไวยากรณและลีลาการเขียนและการสื่อความหมาย
2. แบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใช กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม 1 ฉบับโดยแบงเปน 2 ตอน ตอนแรกเปนขอสอบแบบปรนัย 4
ตั ว เลื อ ก มี จํ า นวน 30 ข อ ใช วั ด ความเข า ใจในการอ า น เช น การหาใจความสํ า คั ญ การหา
รายละเอียดของขอมูล การวิเคราะหความหมายคําศัพท การเรียงลําดับเหตุการณและไวยากรณ
ตางๆ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 คาอํานาจจําแนก (r) 0.20 ขึ้นไป มีคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.88 และตอนที่สองเปนขอสอบอัตนัยจํานวน 2 ขอ ให
นักเรียนเลือกทํา 1 ขอ ใชวัดความสามารถทางดานการเขียน มีคาความสอดคลองของกรรมการ
ตรวจสองคนเทากับ 0.97
3. ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถั มภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบความความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด นครปฐม หมายถึ ง แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert มี 5 ระดับ
ความคิดเห็น จํานวน 29 ขอ โดยวัดความคิดเห็น 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานรูปแบบ ดาน
แรงจูงใจ ดานการเรียนรูแบบรวมมือ ดานความรูความสามารถ ดานการเห็นคุณคาในตนเองและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เปนปลายเปด คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามมีคาเทากับ 0.86
5. ความคิดเห็น หมายถึง คะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ มี
ตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการ
อาน-เขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
6. นัก เรีย น หมายถึ ง นัก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ยนยอแซฟอุป ถั ม ภ
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องตางๆ 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 การสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.5 ขั้นตอนการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.6 กิจกรรมการฝกทักษะเขียนเพื่อการสื่อสาร
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 บทบาทของผูสอนและผูเ รียนในการจั ดการเรียนการสอนโดยใช โครงงาน
ภาษาอังกฤษ
4.6 แหลงวิทยาการ
4.7 ขั้นตอนในการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษ
4.8 การวางโครงรางโครงงานภาษาอังกฤษ
4.9 ลักษณะกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่พัฒนาทักษะการอาน-เขียน
4.10 ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษ
4.11 การวัดและประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ
4.12 การสรางประมวลการสอนบทเรียน
5. การจั ดสาระการเรียนรูภ าษาอังกฤษเกี่ยวกับท องถิ่นตามหลั กสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551: สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
5.1 ความรูเกี่ยวกับการจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
5.2 แนวเรื่องการเรียนรูภ าษาอังกฤษในภาษาตางประเทศ
5.3 ความสัมพันธของเรื่องทองถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
6. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
6.1 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน
6.2 แนวทางในการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษ
6.3 ลักษณะของภาระงานที่ใชในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
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 งานวิจัยที่เ กี่ยวของกับการนําเรื่องทองถิ่นมาใชประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
9.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
9.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ
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1. การอาน

1.1 ความหมายของการอาน
การอานเปนทักษะทางภาษาที่ ตองอาศัยกระบวนการสื่อสาร การตีความและความ
เขาใจในสิ่งที่อาน มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานไวอยางหลากหลาย อาทิ
Kennedy (1981: 5) ไดกลาวถึงความหมายของการอานวา การอาน คือ ความสามารถสวนบุคคล
ในการรับรูรูปแบบที่มองเห็นไดชัดเจน โดยอยู บนพื้นฐานของประสบการณในอดีตในการเขาใจ
และตีความของความหมายในบทอานได ซึ่งสอดคลองกับ Alderson (2000: 4) ที่กลาววา การ
อานเปนทักษะที่สลับซับซอน ที่ ตองอาศัยองคประกอบมากมาย เชน การเขาใจความหมายของ
คําศัพท โครงสรางของประโยค ดังนั้นการอานที่ดีตองอาศัยกระบวนการทางภาษาหลายๆ ดานจึง
จะชวยใหมีความสามารถทางการอานเปนอยางดี สวน Rubin (1993: 5) กลาววา การอาน คือ
กระบวนการที่ประกอบดวยกลไกที่มีความสลับซับซอนที่เกี่ยวของกับการนํามาและการไดมาซึ่ง
ความหมายของบทอานหรือบริบทนั้นๆ และสมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 1) ไดกลาววา การอาน คือ
การสื่ อ ความหมาย เป น การสื่ อ ความหมายระหว า งผู เ ขี ย นกั บ ผู อ า น ผู เ ขีย นพู ด ผู อ า นแสดง
ปฏิกิริยาโตตอบ การสื่อความหมายในการอานจะตองประกอบดวย ผูเขียน ผูอานและสิ่งที่ไดรับ
จากการอาน
ดัง นั้นสามารถสรุปความหมายของการอ านได วา การอาน หมายถึง การรับรูทาง
ภาษาที่ซับซอน โดยอาศัยการปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับผูเขียน ซึ่งตองใชความสามารถและ
ประสบการณของแตละบุคคลในการตีความหมายและการทําความเขาใจในสิ่งที่ปรากฏในบทอาน
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นอกจากนี้ การอานที่ดีตองอาศัยองคประกอบและทักษะดานตางๆ ทางภาษา เพื่อชวยใหการอาน
ประสบผลสําเร็จเพิ่มมากขึ้น
1.2 ประเภทของการอาน
การอานนั้นมีหลากหลายวิธีซึ่งจะขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูอานและประเภทของการ
อาน เพื่อใหไดประโยชนอยางแทจริงผูอานควรเลือกประเภทของการอานใหเหมาะสม ดังนั้นจึงมี
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประเภทของการอานไวอยางหลากหลาย อาทิ สุภัทรา อักษรานุ
เคราะห (2532: 88-89) ไดกลาวถึงประเภทของการอานไว ดังนี้ คือ การอานแบบเปดผานไปอยาง
รวดเร็ว (Skimming) เปนการอานทีผ่ ูเรียนตองไดรับการฝกฝนใหตั้งคําถามไวในใจกอนเริ่มอาน คือ
รูวัตถุประสงคของเรื่องที่อาน และผูเรียนจะตองฝกฝนรูจักการทํานายขอความขางหนาและเลือก
จับใจความ เปนตน ตอมาคือ การอานแบบตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง (Scanning) เชน วันที่
ตัวเลข สถานที่ โดยที่ผูสอนตองฝกฝนผูเรียนใหรูจักหัดอานทั้ง 2 วิธีโดยเลือกบทเรียนที่ชวยในการ
ฝก เชน ขาวในหนังสือพิมพ ขาวกีฬาและโฆษณาสินคาตางๆ วิธีนี้จะชวยใหผูเรียนรูจักจับใจความ
สําคัญโดยละเวนการอานแบบการแปลคําตอคํา อีกประเภทหนึ่งคือ การอานเพื่อหารายละเอียด
(Through reading หรือ Receptive reading) ผูเรียนจะตองเขาใจขอเขียนทั้งใจความสําคัญและ
รายละเอียดปลีกยอย แตไมไดหมายถึงจะตองเขาใจคําทุกคํา เนื่องจากขอเขียนแตละขอยอมมี
รายละเอียดปลีกยอยที่อยูในระดับความสําคัญที่ไมเทากัน และการอานประเภทสุดทาย คือ การ
อานเชิงวิจารณ (Critical reading) ทักษะการอานประเภทนี้เปนทักษะที่ยากที่สุด จึงควรใชใน
ระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพราะผู อ า นจะต อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ต อ งานเขี ย นที่ ต นอ า น โดยใช ค วามรู แ ละ
ประสบการณที่มี อยูมาสนับสนุนหรือโตแยงตองานเขียนนั้นๆ การอานระดับนี้ ผูเรียนจะตองมี
โอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นหลังการอาน
กรมวิชาการ (2542: 26-27) ไดกลาววา ประเภทของการอานประเภทแรกคือ ทักษะ
การอานในชั้นตน (Pre-reading Skills) เปนทักษะที่จูงใจใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู
การอาน ซึ่งกอนที่ผูเรียนจะอานไดนั้นจําเปนจะตองเห็นความแตกตางของตัวอักษรแตละตัว ฟง
ความแตกตางของเสียงในภาษาได จําลําดับพยัญชนะและสระได นอกจากนั้นแลวยังตองเขาใจ
เครื่องหมายและสัญลักษณตางๆ สามารถพูดและฟงคําศัพทไดตามสมควร มีความคิดรวบยอด
และจิ น ตนาการต อ ประสบการณ ที่ ผ า นมา ประเภทที่ ส องคื อ ทั ก ษะการสั ง เกตคํ า (Word
Recognition) ผู ส อนจะช ว ยผู เ รี ยนให รู จั ก สัง เกตคํา โดยเรี ย นรู คํา ดว ยการดู บอ ยๆ เรี ยนเสี ย ง
พยัญชนะและเสียงที่เกี่ยวของ เรียนรูโครงสรางของเสียงที่พบบอยๆ เรียนเสียงพยัญชนะ รูจักแบง
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คําออกเปนพยางคและออกเสียงแตละพยางคอยางถูกตอง นอกจากนั้นตองรูจักใชบริบทเพื่อเดา
ความหมายของคําศัพทและการออกเสียงคําที่ถูกตอง และรูจักสังเกตโครงสรางของประโยคเพื่อ
เดาความหมายของคํ า และการออกเสี ย ง ประเภทที่ ส ามคื อ ทั ก ษะการอ า นเพื่ อ ความเข า ใจ
(Comprehension) เปนการอานเพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจในสิ่งที่อาน ผูสอนจะชวยใหผูอาน
เขาใจไดโดยการสอน เชน รูวิธี หาใจความสําคัญของเรื่อง เขียนยอเนื้อหาใจความสําคัญของเรื่อง
เรียงลําดับเหตุการณของเรื่อง สรุปใจความสําคัญของเรื่อง เพิ่มพูนคําศัพทที่จะชวยใหเขาใจเรื่อง
ไดดีขึ้น พัฒนาอัตราความเร็วของการอานใหเหมาะสมและ พัฒนาทักษะการอานออกเสียงเพื่อให
ผูอื่นไดฟงและเขาใจได ประเภทสุดทายคือ ทักษะการอานเพื่อการเรียน (Functional Reading)
เปนการอานเพื่อแสวงหาความรู และเพื่อใหสนุกเพลิดเพลินกับการอาน เปรียบไดวากิจกรรมการ
อานเปนการพักผอน โดยผูสอนจะชวยผูเรียนไดโดยการฝกใหอานสิ่งตางๆ เชน อานสัญลักษณ
อานแผนที่ อานตารางและปายโฆษณา รูวิธี ใช สวนตางๆของหนัง สือ ใชหนังสื อเปนสื่ออางอิง
พัฒนาทักษะการใชหองสมุด
ดังนั้นอาจกล าวสรุปไดวา การอานแบงออกไดหลายประเภท แตการอานที่จะเปน
ประโยชนตอตัวผูอานอยางแทจริงนั้น คือการที่ผูอานทราบจุดประสงคในการอานของตน แลวจึงใช
ทักษะในการเลือกประเภท หรือแนวทางในการอานใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถเขาใจและตีความ
จากสิ่งที่อานไดอยางถูกตองจึงจะกอใหเกิดผลสําเร็จในการอาน
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1.3 องคประกอบของการอาน
ทักษะการอานเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่องที่สามารถนําไปสูการเรียนรูได ดังนั้น
การอานที่มีประสิทธิภาพจึงสามารถชวยใหผูอานทําความเขาใจในสิ่งที่อานไดเปนอยางดี แตทั้งนี้
ตองขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางดังที่ Harris and Smith (1980: 226-227) กลาววา การที่
ผูอานจะเขาใจบทอานไดนั้น ผูอานจําเปนตองมีองคประกอบภายในตางๆ ซึ่งไดแก ประสบการณ
เดิมหรือประสบการณพื้นฐานของผูเรียน ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถในการคิด
เจตคติที่มีตอสิ่งที่อาน และจุดประสงคในการอาน ซึ่งสอดคลองกับ Coady (1988: 7) ที่ไดเสนอ
องค ป ระกอบความเข า ใจในการอ า นว า ต อ งประกอบไปด ว ย ความสามารถด า นสติ ป ญ ญา
(Conceptual Abilities) หมายถึง ความสามารถดานสติปญญาในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษา ความรู ด า นประสบการณ เ ดิ ม (Background Knowledge) หมายถึ ง ความรู แ ละ
ประสบการณเดิมที่ผูอานมีอยูแลวเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ซึ่งสามารถชดเชยความบกพรองของผู อาน
ในดานไวยากรณได เชน เมื่อผูอานอานเรื่องที่มีประสบการณเดิมอยูแลวทําใหเดาความหมายของ
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เรื่องได กลวิธีกระบวนการ (Process Strategies) หมายถึง องคประกอบยอยของความสามารถใน
การอาน ไดแก ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร ขอมูลเกี่ ยวกับพยางคและ
หนวยคํา ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางภาษาและความหมายของบริบท สวน Williams (1986: 3-7) ได
เสนอองคประกอบของการอานไววาจะตองประกอบไปดวย ความรูในเรื่องของระบบการเขียน คือ
การรูและความเขาใจเกี่ยวกับตัวอักษร รวมทั้งการสะกดคํา การผสมคํา และการอา นออกเสียงได
อยางถูกตอง ตอมาคือ ความรูในเรื่องของตัวภาษา คือ ความรูในเรื่องรูปแบบของคํา การเรียบ
เรียงคํา โครงสรางและไวยากรณทางภาษาเปนอยางดี ตอจากนั้นคือ ความสามารถในการตีความ
คือ ความสามารถที่ผูอานสามารถรูและบอกจุดประสงคของบทอานได เขาใจวิธีการเรียบเรียง
เนื้อหาในประโยค เขาใจความสัมพันธระหวางประโยคและสามารถตีความหมายที่บทอานตองการ
จะสื่อได และสุดทายคือ ความรูรอบตัวของผูอาน คือ ความรูและประสบการณตางๆของผูอาน ไม
วาจะเปนเรื่องวิถีชีวิต การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ถือวาเปนสิ่งที่สําคั ญที่ทําใหผูอานนํามา
สัมพันธกับเรื่องที่อานไดเปนอยางดี
ดังนั้นอาจกลาวสรุปไดวา องคประกอบของการอานเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยาง
มากในการที่จ ะช วยใหผู อานบรรลุผ ลสํ าเร็จในการอาน ซึ่ ง ผูอานจะตองอาศัยความรูพื้น ฐาน
ทางดานตัวภาษา ไมวาจะเปนทางดานคําศัพท เสียง ไวยากรณ ประโยค โครงสรางทางภาษา โดย
ที่ผูอานจะตองใชความรูและประสบการณ ตางๆ เพื่อนํามาเชื่อมโยงกับความรูใหมให สามารถ
วิเคราะห ตีความและสรุปเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง
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1.4 ระดับความเขาใจในการอาน
ระดับความเขาใจในการอานเปนสิ่ง สําคัญ สําหรับผูอานซึ่งมีหลายระดับ ผูอานจึ ง
จําเปนที่จะตองเรียนรูระดับความเขาใจในการอาน เพื่อที่จะชวยใหผูอานเขาใจในการอานมากขึ้น
ดังนั้นจึงมีนักวิชาการทางการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงระดับความเขาใจในการอานไวอยาง
หลากหลาย อาทิ Valette and Disick (1972: 41) ไดแบงระดับความเขาใจในการอานออกเปน 5
ระดับ ดังนี้ ระดับทักษะกลไก (Mechanical skills) เปนการแยกความแตกตางระหวางตัวสะกด
การบอกความเหมือนและแตกตางได ในขั้นนี้ผูอานไมจําเปนตองเขาในสิ่งที่เห็น ตอมาคือระดับ
ความรู (Knowledge) เปนการเขาใจความหมายของประโยคหรือขอความที่คุนเคย สามารถบอก
ไดวาคําหรือขอความใดสอดคลองกับรูปภาพที่เห็น การอานในระดับนี้มักเปนการอานในระดับ
ประโยค ระดั บถายโอน (Transfer) คื อ การเข าใจขอความใหม ที่ มี คํา ศัพ ท และโครงสรา งทาง
ไวยากรณ ที่ เ รี ย นผ า นมาแล ว หลั ง จากนั้ น คื อ ระดั บ การสื่ อ สาร(Communication) เป น
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ความสามารถในการอานขอความที่มีคําศัพทและโครงสรางใหมๆหรือคําที่มีรากศัพทเดียวกับคําที่
ผูเ รียนเคยอานมาแล วใหเขาใจ สามารถจับใจความสํ าคัญของเรื่องได และสุ ดทายคือ ระดับ
วิเคราะหวิจารณ (Criticism) คือ ความสามารถในการเขาใจความหมายแฝง เขาใจจุดมุงหมาย
ความคิดเห็น ทัศนคติและระดับภาษาที่ผูเขียนใชได
Callahan and Clark (1988: 281) ไดจําแนกระดับของความเขาใจออกเปน 3 ระดับ
ไดแก ความเขาใจระดับตัวอักษร (Reading the lines) เปนการอานจับใจความถึงขอมูลเนื้อหาที่
อาน หรือความคิดเห็นโดยตรงของผูเ ขียนที่ปรากฏในเนื้อหา ตอจากนั้นคือ ความเขาใจ
ความสัมพันธของขอความ (Reading between the lines) เปนการอานเพื่อทําความเขาใจถึง
จุดมุงหมายของผูเขียน ซึ่งผูอานตองใชการคิดและประสบการณของตนในการทําความเขาใจเรื่อง
ที่อานดวย และความเขาใจระดับสรุปความ (Reading beyond the lines) เปนการอานเพื่อสรุปสิ่ง
ที่ผูเขียนไมไดเขียนไวโดยตรงในเนื้อหาของเรื่องที่อาน
Gunderson (1991: 43-44) ไดแบงระดับความเขาใจในการอานไว 4 ระดับดังนี้
อันดับแรกคือ ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (Literal Comprehension) คือ ระดับที่ผูอาน
สามารถตอบคําถามเฉพาะเนื้อหาที่ปรากฏในบทอานได ระดับที่สองคือ ระดับอางอิง (Inferential
Comprehension) คือ ระดับที่ผู อานสามารถเขาใจความคิดและจุ ดประสงคในการเขียนของ
ผูเขียนได ระดับที่สามคือ ระดับวิเคราะหหรือประเมินผล (Critical/Evaluation Comprehension)
คือ ระดับที่ผู อานสามารถวิเคราะหและประเมิ นเกี่ยวกับสิ่ง ที่อานวา ขอมูล ที่อานเปนขอมู ลที่
ผูเขียนแสดงความคิดเห็นหรือขอเท็จจริง และสามารถนําความรูที่ไดจากการอานไปประยุกตใช
สําหรับสถานการณอื่น และระดับที่สี่คือ ระดับสรา งสรรค (Creative Comprehension) คือระดับที่
ผูอานไมเพียงเขาใจเรื่องที่อานแตยังสามารถคนพบแนวคิด 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
พยายามจะสื่อสารอะไรและทํา ไดเ พียงใด และระดับการตอบสนองสวนบุคคล (Personal
response) คือ การที่ผูอานตอบสนองบทอานโดยตรง โดยมิไดคํานึงถึงอิทธิพลของผูเขียนแตการ
ตอบสนองนั้นจะตองสอดคลองกับสิ่งที่ปรากฏชัดในบทอาน กลาวคือ มิไดตอบสนองแตฐานะ
ผูอานแตเปนการรวมเอาความรูสึกของผูเขียนเขามาดวย ดังนั้นอยางนอยที่สุดการตอบสนองก็มา
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จากความเขาใจจากบทอานและทัศนะของผูอานที่สามารถอธิบายไดวาทําไมจึงทําใหผูอานรูสึก
อยางนั้น
Bloom (2003: 1) ไดแบงระดับความสามารถในการอานตามลําดับขั้นของพัฒนาการ
ทางความคิดไว 6 ขั้นคือ ขั้นที่หนึ่งคือ ระดับความรู เปนความเขาใจตามตัวอักษร แยกแยะ
ตัวอักษร วลี ประโยคได รวมถึงจํารายละเอียดและในความสําคัญได ขั้นที่สองคือ ระดับความ
เขาใจ เปนการแปลความหมายจากแนวคิดของผูเขียนได เขียนโครงรางได ขั้ นที่สามคือ ระดับการ
นําไปใช เขาใจความสําคัญ เหตุและผล สรุปอางอิง และนําไปใชในสถานการณอื่นๆ ได ขั้นที่สี่คือ
ระดับการวิเคราะห คือ การแจกแจง แยกแยะ จัดกลุมเนื้อหา ขั้นที่หาคือ ระดับสังเคราะห คือ การ
เปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย และรวมความคิดเปนเอกนัยได และระดับสุดทายคือ ระดับการประเมิน
คา เปนการวิเคราะหวิจารณ ตัดสินใจวาสิ่งใดดีสิ่งใดไมดี แสดงความคิดเห็นได มีอารมณรวม
อยางลึกซึ้ง
ดังนั้นสามารถสรุปไดวาระดับความเขาใจในการอานแบง ไดหลายระดับขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายในการใชภาษา ซึ่งความเขาใจในการอ านนั้นเริ่มจากระดับงายไปสูระดับที่ซับซอนขึ้น
ดังนั้นการเขาใจระดับขั้นในการอาน จึงเปนสิ่งที่ชวยใหผูอานสามารถฝกใชทักษะทางการอาน
เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อเรื่องที่อานไดดีขึ้น และจะทําใหผูอานประสบผลสําเร็จในการอานได
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1.5 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอาน
ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอานนับเปนปจจัยสําคัญของการสอนเพื่อใหผูเรียนไดมี
โอกาสปฏิสัมพันธกับผูสอน และใหผูเรียนไดแสดงออกทางการใชภาษาไดอยางถูกตอง ดังนั้นจึงมี
ผูนําเสนอขั้นตอนและกิจกรรมที่ใชในสอนการอานไวอยางหลากหลาย อาทิ สุมิตรา อังวัฒนกุล
(2539: 178-179) ไดเสนอขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอานไววา กิจกรรมการสอนอานจะเริ่ม
ตั้งแตขั้นกิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading activities) เปนการสรางแรงจูงใจหรือความสนใจให
ผูเรียนกับเรื่องทาจะไดอาน เชน การคาดคะเนเรื่องที่จะอาน การเดาความหมายของคํา ศัพทจาก
บริบท โดยดูจากประโยคขา งเคีย งหรือรูปภาพ เปนตน ตอมาคือขั้นกิจกรรมระหวางการอา น
(While-reading activities) เปนการทําความเขาใจโครงสรางและเนื้อเรื่องที่อาน กิจกรรมในขั้นนี้
ไดแก การลําดับเรื่องจากการตัดเรื่องออกเปนสวนๆ การเขียนแผนผังความสัมพันธในเรื่อง การเติม
ขอความลงในแผนผัง และการเลาเรื่องโดยสรุป เปนตน ขั้นสุดทายคือ ขั้นกิจกรรมหลังการอาน
(Post-reading activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการ
ถายโอนหรือโยงไปสูทักษะอื่นๆ เชน การแสดงบทบาทสมมติ การเขียนเรื่ องหรือเขียนโตตอบจาก
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จดหมาย เขียนบทสนทนา การกรอกแบบฟอรม การเขียนหรือพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
อาน เปนตน
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2531: 57-59) ที่ไดเสนอ
ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอานวา ตองเริ่มจากขั้นกอนการอาน (Pre-reading) เปนขั้นที่กระตุน
ใหผูเรียนอยากทํากิจกรรมหรือเปนการเราความสนใจในเนื้อเรื่องที่จะอานโดยอาจจัดกิจกรรม
ตางๆ เชน ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอานโดยใหเดาความหมายจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียง
หรื อ การทํ า นายเรื่ อ งจากหั ว เรื่ อ ง ซึ่ ง อาจจะใช ค วามรู เ ดิ ม หรื อ ประสบการณ เ ดิ ม เข า มาช ว ย
ตอจากนั้นจะเปนขั้นระหวางอาน (While-reading) ขั้นนี้ผูเรียนจะทราบวาจุดประสงคการอานคือ
อะไร เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมในขณะที่อานเนื้อเรื่อง เชน การอานเพื่อหาขอมูลทั่วไป หรือ
หารายละเอี ย ดเฉพาะ นอกจากนั้ น ยั ง สามารถให ผู เ รี ย นอ า นแบบเร็ ว ๆ หรื อ อ า นแบบหา
รายละเอียดเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ใหเรียงลําดับเรื่อง ซึ่งอาจทําในลักษณะของการให
สรุปความโดยใหผูเรียนอนุมานจากเรื่องที่อานทั้งหมด ขั้นสุดทายจะเปนขั้นหลังการอาน (Postreading) ในขั้นนี้ผูเรียนจะไดแสดงผลลัพธหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ซึ่งสะทอนใหเห็น
ถึงสิ่งที่ผูเรียนไดอานมาแลว ดวยการใชภาระงาน เชน ใหผูเรียนกลาวถึงประโยชนของเรื่องที่อาน
วาใหขอคิดอยางไร
และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Williams (1986: 37-70) ที่ไดเสนอขั้นตอนในการ
สอนอานวามี 3 ขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นแรกจะเปนขั้น กอนการอาน (Pre-reading) เปนขั้นแนะนําและ
กระตุนความสนใจในหัวเรื่อง ชักจูงใหผูเรียนสนใจอยากเรียนดวยการใหเหตุผลสําหรับการอาน
และเป นการเตรีย มตัว ด านภาษาให แ กผู เ รีย นกอ นจะอา นเนื้ อ เรื่ อ ง ต อมาคือ ขั้ นระหว า งอ า น
(While-reading) เปนขั้นที่ใหผูเรียนเขาใจจุดประสงคของการเรียน ชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสราง
ของงานเขียนหรือเนื้อความที่อาน และชวยขยายเนื้อความของเรื่องใหมีความชัดเจน ขั้นสุดทาย
คือ ขั้น หลั ง การอา น (Post-reading) เปน ขั้น ถา ยโอนความรู ความคิด ในเรื่ องที่อ า นไปแล วเพื่ อ
เชื่อมโยงเรื่องที่อานใหเขากับความรู ความสนใจหรือความคิดเห็นของผูเรียน
นอกจากนั้นแลวยังมีแนวคิดของ Hadley (2001: 206) ที่ไดเสนอรูปแบบกิจกรรมการ
สอนอานวาสามารถจัดกิจกรรมไดตั้งแตการใหผูเรียนคาดเดาเรื่อง การอานแบบกวาดสายตา การ
อ า นเพื่ อ หารายละเอี ย ด การเดาความหมายคํ า ศั พ ท จ ากบริ บ ท หรื อ ร อ งรอยต า งๆ การเติ ม
แบบฟอรม การเติมคําหรือการใหตัวเลือกเพื่อทดสอบความเขาใจ และการอางถึงสิ่งที่ปรากฏใน
บทอ า น เป น ต น ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดของขั้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมโดยเริ่ ม ตั้ ง แต ขั้ น เตรี ย มการ
(Preparation stage) เปนขั้นที่ใหผูเรียนไดคาดเดาเรื่องและนําความรูเดิมมาชวยในการอาน เชน
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การระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่จะพบในบทอาน การใหสังเกตภาพ ชื่อเรื่อง หรือแผนภูมิที่ปรากฏ
ในบทอานแลวคาดเดาเรื่องหรือตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับบทอาน หลังจากนั้นจะไปสูขั้นการอานแบบ
คราวๆ ไปอยางรวดเร็ว และการอานแบบเฉพาะเจาะจง (Skimming and scanning stage) เปน
ขั้นที่ใหผูเรียนไดฝ กทักษะการอานที่สํ าคัญทั้ง สองรูปแบบ เชน การหารายละเอียดหรือการหา
ประโยคหลัก หาความคิดสําคัญจากบทอาน การจับคูขอความกับหัวขอ การตั้งชื่อเรื่อง และการ
แสดงความคิ ด เห็ น จากการอ า น ต อ จากนั้ น จะเป น ขั้ น การถอดรหั ส (Decoding/intensive
reading) เปนขั้นที่ใหผูเรียนไดคาดเดาความหมายจากบริบทระดับตางๆ การสรางความหมาย
จากคําที่ไ ม รูจั กตามจุดมุ งหมายของบทอาน ซึ่ง จั ดเปนขั้นที่สํ าคัญ ที่สุ ดในการเรียนรูที่จ ะอาน
หลั งจากนั้น จะเป นขั้นการทําความเขาใจ (Comprehension stage) เปนขั้นที่ใหผูเ รีย นได
ตรวจสอบความเขาใจที่ไดจากการอานวาถูกตองเพียงใด และสุดทายจะเปนขั้นการใชทักษะตางๆ
ในการถายโอนขอมูล (Transferable/integrating skills) เปนขั้นที่ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อชวย
ใหมีโอกาสไดฝกฝนการใชทักษะและกลยุทธตางๆ ในการอานที่ไดเรียนรูไปแลว
ดังนั้นอาจกลาวสรุปไดวาขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอานนั้นจะแบงเปน 3 สวน
ใหญๆ คือกิจกรรมกอนการอานซึ่งจัดเปนการนําเขาสูเนื้อหา จากนั้นจะเปนกิจกรรมระหวางอาน
ซึ่งเปนการฝกทักษะและทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา และสุดทายคือ กิจกรรมหลังการอาน เปน
การตรวจสอบความเขาใจและพัฒนาทักษะแบบบูรณาการ โดยในแตละกิจกรรมจะมีกระบวนการ
ปลีกยอยตางๆ ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะการอาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.6 การประเมินการอาน
การประเมินการอานจัดเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการอาน
เพราะการประเมินการอานนั้นเปนการวัดประเมินความรูความสามารถและความเขาใจที่ผูเรียนทํา
ไดหลังจากการอาน ดังนั้นไดมี ผูนําเสนอวิธีประเมินการอานไวอยางหลากหลาย อาทิ Madsen
(1983: 77-97) ที่ไดเสนอรูปแบบการวัดและประเมินผลการอานดังนี้ คือ เริ่มจากการทดสอบ
องคประกอบยอยๆ ของการอาน ซึ่งเปนการทดสอบทักษะยอยๆ ทางภาษา การทดสอบลักษณะนี้
ไดแก การที่ผูสอนอานออกเสียงคําศัพท และใหผูเรียนเลือกคําศัพทที่ตรงกับคําที่ผู สอนออกเสียง
หรือการใหผูเรียนเลือกคําที่ตางไปจากคําหลักและมีจํานวนขอมากโดยใชเวลาสั้นๆ ตอมาคือการ
ทําสอบความเขาใจในระดับประโยค ความเขาใจในการอานระดับขอความหรือบทความ จะเกิดขึ้น
ไดเมื่อผูเรียนมีความเขาใจในระดับประโยคแลว สําหรับการทดสอบความเขาใจในระดั บประโยคนี้
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สามารถทําไดโดย การเลือกรูปภาพใหตรงกับประโยคที่กําหนดไว การตอบคําถามโดยใชรูปภาพ
ประกอบ การใชวลีและประโยคเปนตัวแนะ หลังจากนั้นคือ การทดสอบความเขาใจในบทอาน การ
เลือกบทอานนั้นนอกจากจะเปนเนื้อเรื่องธรรมดาแลว ผูสอนควรคัดเลือกบทอานที่ผูเรียนจะไดพบ
เห็น และมีโอกาสไดใชในชีวิตจริง ไดแก ประกาศ โฆษณาตางๆ รวมทั้งปายประกาศ ประเภทของ
คําถามที่สําคัญ ไดแก คําถามแบบใหสรุปถายโอนเรื่อง คําถามแบบใหสังเคราะหที่ไดจากการอาน
คําถามใหสรุปอางอิงจากสิ่งที่อาน เปนตน และสุดทายคือ แบบทดสอบชนิดโคลซแบบมีตั วเลือก
และแบบสอบชนิด Standard cloze แตแบบทดสอบชนิดนี้ไมเหมาะที่จะใชวัดความเขาใจในการ
อานเนื่องจากจะเนนไปในทาง 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 โดยมีเทคนิคในการวัดการอานที่เริ่มจาก การวัดความหมายคําศัพทโดยการจับคู และ
ความหมาย การวัดความหมายประโยคโดยการจับคู ความหมายของประโยคที่ซับซอนโดยการ
จับคูกับประโยคที่แปลงสาร การจับคูภาพกับประโยคที่ใหมา การวัดขอความผิด ถูก การวัดโดยใช
แบบทดสอบเลือกตอบ การวัดโดยการเติมขอความ การวัดโดยใชแบบทดสอบโคลซ ซึ่งเปนการ
เติมคําลงในชองวางของบทอานทีละคําอยางเปนระบบ และการวัดการอานเร็ว แตทั้งนี้ทักษะการ
อานมักทดสอบกับทักษะการเขียนมากที่สุดเพื่อวัดความสามารถในการใชภาษา โดยใหผูเรียนได
ทําภาระงานที่สัมพันธกับชีวิตจริง ซึ่งผูเรียนตองเข าใจขอความที่อานกอนจึงจะลงมือเขียนได 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
จากเรื่ อ งที่ อ า นซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวั ด และการประเมิ น เช น ถ า ต อ งการวั ด
ความสามารถในการเดาศัพทจากบริบท คําศัพทในเนื้อหาก็จะถูกลบออก โดยระหวางคําที่ถูกลบ
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จะตองมีจํานวนคําไมต่ํากวา 5 หรือ 6 คํา สําหรับแบบโคลซ ผูสรางแบบทดสอบจะลบคําจากบท
อานทุกๆ คําที่ n (n หมายถึงตัวเลขที่อยูระหวาง 5 ถึง 12) ผูทําแบบทดสอบจะตองหาคําที่หายไป
มาเติมเพื่อทําใหความหมายและโครงสรางไวยากรณมีความสมบูรณ
แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple-choice techniques) เปนเครื่องมือที่ใชใน
การวัดความเขาใจในการอานของผูเรียน โดยผูสรางแบบทดสอบเปนผูควบคุมคําตอบที่เปนไปได
ของคําถาม ลักษณะเดนของแบบทดสอบชนิดนี้คือ ตัวเลือก ซึ่งในบางครั้งอาจเปนสิ่งที่ทําใหการ
วัดความเขาใจในการอานผิดพลาด กลาวคือ ผูทําแบบทดสอบสามารถเรียนรูที่จะตอบคําถาม
แบบหลายตัวเลือกโดยการตัดตัวเลือกที่ไมเหมาะสมออกไปหรือใชการวิเคราะหโครงสรางของ
คํ า ถามเพื่ อ หาคํ า ตอบที่ ต นต อ งการได นอกจากนี้ ยั ง มี ใ นเรื่ อ งของความยุ ง ยากในการสร า ง
แบบทดสอบที่ผูสรางแบบทดสอบจะไมสามารถทราบไดเลยวาทําไมผูทําแบบทดสอบจึงเลือกตอบ
ตัวเลือกนั้นๆ ซึ่งในบางครั้งผูทําแบบทดสอบอาจจะใชวิธีการเดาคําตอบที่ถูกตองโดยไมมีความ
เขาใจเนื้อเรื่องเลย
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Alternative objective techniques) ซึ่งแบงออกเปน 3
ประเภทคือ การจับคู (Matching techniques) โดยการใชสิ่งเราจํานวน 2 ชุด มาจับคูซึ่งกันและกัน
เชน การจับคูหัวเรื่องกับยอหนา หรือการจับคูชื่อของหนังสือกับสวนตางๆ ของหนังสือแตละเลม
ผูสรางแบบทดสอบชนิดนี้ตองมีความมั่นใจวาตัวเลือกมีจํานวนมากกวาจํานวนขอเพื่อปองกันการ
เดาและในแตละขอจะตองมีคําตอบที่ถูกที่สุ ดเพียงขอเดียว ตอมาคือ การเรียงลําดับ (Ordering
tasks) ผูทําแบบทดสอบจะเรียงลําดับกลุมของคําศัพท ประโยค ยอหนาหรือบทอานใหถูกตองและ
มีความหมายที่สมบูรณ แบบทดสอบนี้ใชวัดความสามารถในการใชคําเชื่อม โครงสรางของเรื่องที่
อ า นหรื อ โครงสร า งไวยากรณ ที่ มี ค วามซั บ ซ อ น และสุ ด ท า ยคื อ คํ า ถามแบบ 2 ตั ว เลื อ ก
(Dichotomous items) เปนแบบทดสอบที่ไดรับความนิยมเพราะสรางงาย ผูเรียนจะตองอาน
ประโยคที่เกี่ยวของกับเรื่องที่อานแลวตอบคําถาม “ถูก” “ผิด” หรือ “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” แต
แบบทดสอบชนิดนี้มีจุดออนคือ ผูทําแบบทดสอบมีโอกาสในการเดาคําตอบที่ถูกตองถึง 50%
แบบทดสอบแบบแกไข (Editing tests) เปนแบบทดสอบที่ประกอบดวยบทอานที่มี
ขอผิดพลาดปรากฏอยู ผูเรียนจะตองสามารถระบุขอผิดพลาดในเรื่องที่อานได ซึ่งลักษณะของ
ขอผิดพลาดในเรื่องที่อานอาจจะอยูในลักษณะของหลายตัวเลือกหรือ แบบปลายเปด เชน ผูเรียน
วิเคราะหขอผิดพลาดในเรื่องที่อานแตละบรรทัดแลวเขียนสิ่งที่ถูกตองลงไปใหม แบบทดสอบนี้ใช
วัดความสามารถในการอานหรือความสามารถดานภาษาศาสตรของผูเรียนไดเปนอยางดี
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แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Short-answer tests) ผูสรางแบบทดสอบตั้งคําถามและ
ตองการคําตอบที่กระชับและสั้น ขอดีของแบบทดสอบชนิดนี้คือ ใชวัดความสามารถในการตีความ
วิเคราะหคําตอบของผูเรียนไดวาผูเรียนมีความเขาใจเรื่องที่อานจริงหรือไม ในขณะที่แบบทดสอบ
แบบเลือกตอบไมสามารถพิสูจนไดวา การที่ผูเรียนตอบคําถามไดถูกตองเกิดจากการเดาหรือเกิด
จากความเขาใจเนื้อเรื่องอยางแทจริง
นอกจากนั้นแลว อัจฉรา วงศโสธร (2544) ยังกลาววา การประเมินทักษะการอาน
สามารถใชเกณฑที่กําหนดตามสวนประกอบของภาษาแบบยอย ซึ่งไดแก ความรูในเรื่องของศัพท
คือ ผูเรียนสามารถเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในระดั บใด ตอมาคือ ความรูในเรื่องของไวยากรณ
คือ ผูเรียนสามารถใชความรูดานไวยากรณในการทําความเขาใจ และการเชื่อมโยงของเนื้อความ
โดยใชคําในลักษณะตางๆ กันที่กําหนดหนาที่ทางภาษา และเกณฑที่กําหนดตามความสามารถใน
การรับสาร หรืออาจใชเกณฑทั้งสองประยุกตเขาดวยกันโดยใชเกณฑแบบรวมมากกวาเกณฑแบบ
ยอย ซึ่งเกณฑของการอานแบบรวม ไดแก ความสามารถในการเรียบเรียงความ ซึ่งไดแก การอาน
แลวเขาใจความ สามารถแสดงความเขาใจโดยการตอบคําถามที่ใหเรียบเรียงดวยคําใหม โดยให
ได ใ จความเดิ ม หรื อ สามารถตอบคํ า ถามแบบเลื อ กตอบ และแบบเรี ย งข อ ความ ต อ มาคื อ
ความสามารถในการอ านข อ มู ล ที่ เ ปน รายละเอีย ดได เช น ผู เ รี ย นสามารถโยงรายละเอี ย ดที่
เกี่ยวของกับใจความสําคัญของเรื่องไดวาเปนรายละเอียดสนับสนุน หรือเปนรายละเอียดที่ขัดแยง
กันเพื่อใหข อมู ลตรงข าม ตลอดทั้ง เขาใจความสัม พั นธ ระหวา งรายละเอียดด วยกั น ตอมาคื อ
ความสามารถในการอ านจั บใจความสํา คัญ เช น ผู เ รีย นสามารถระบุ แก นเรื่ อง หัว เรื่ อง และ
ใจความสํ าคัญของเรื่องที่อา นได และสุ ดทายคือ ความสามารถในการวิเคราะหและประเมิ น
ความสัมพันธของเนื้อความ และสุนทรียศาสตรของการใชภาษา เชน ผูเรียนสามารถใชความรู
ทางดานคําศัพท ไวยากรณ ความเขาใจในสิ่งที่อานและความรูเกี่ยวกับรูปแบบลีลาภาษาที่ใชใน
บทอาน สามารถวิเคราะห ประเมิน และสรุปไดวาบทความที่อานนั้นเปนบทอานประเภทใด ลีลา
ภาษาที่ใช เจตนา ทัศนคติของผูเขียน รวมทั้งสามารถวิจารณถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้น ตลอดจน
สามารถประเมินประสิทธิผลของบทอานได
ดั ง นั้ น อาจกล า วสรุ ป ได ว า การวั ด และการประเมิ น ผลการอ า นภาษาอั ง กฤษมี
หลากหลายวิธีการดวยกัน ผูสอนควรเลือกใชวิธีการที่เห็นวามีความเหมาะสมกับผูเรียน ใหมีความ
สอดคลองกับบทอาน และกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหการประเมินมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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2. การเขียน
2.1 ความหมายของการเขียน
ในกระบวนการเรียนการสอนภาษานั้น ทักษะการเขียนเปนทักษะทางภาษาที่มีความ
ยุงยากซับซอนมากกวาทักษะอื่นๆ เนื่องจากเปนทักษะที่ตองใชเวลาและตองใชความสามารถทาง
ภาษาหลายดานในการสรางงาน ดังนั้นจึงไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการ
เขียนโดยแบงตามแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไวอยางหลากหลาย อาทิ Rimes
(1983: 3) ไดกลาววา การเขียนมีความสําคัญตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ผูเรียนตองเรียนรูคําศัพท
สํานวน โครงสรางทางภาษาและไวยากรณ เพื่ อที่จ ะสามารถคิดและเขียนสื่อความไดอยา งมี
ความหมายถูกตองและเหมาะสม
Bowen and Marko (1994: 143) กลาววา การเขียนเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ซับซอน
ที่สุด ผูเขียนตองใชความสามารถหลายดานผสมผสานกัน ไมวาจะเปนในเรื่องของเนื้อหา รูปแบบ
โครงสรางประโยค คําศัพ ท เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคําเพื่อสรางคําในประโยคแลวจึง
นํามารวบรวมขอมูลใหตอเนื่องกันเปนยอหนา
Heaton (1977: 130) กลาววา ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ซับซอนและยากเพราะตอง
อาศั ย ความรู ค วามสามารถทางด า นไวยากรณ แ ละศิ ล ปะในการเขี ย นถ อ ยคํ า ใช สํ า นวนที่
สละสลวย นอกจากนั้นแลวยังตองใชจินตนาการในการเขียนอีกดวย
White (1980: 16) กลาววา การเขียน คือ การลําดับประโยคที่เชื่อมโยงกันอยาง
ถูกตองตามหลักไวยากรณใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนจะตองมีความชัดเจน ตอง
ประกอบด ว ยความถู ก ต องของรู ปแบบภาษา ความเหมาะสมของลีล าภาษา และความเป น
เอกภาพของแกนเรื่องและหัวขอเรื่อง
Finochiaro (1973: 130) ไดกลาวถึงการเขียนวา การเขียนเปนความคิดที่แสดงออก
ในลักษณะของตัวอักษร ผูเรียนจะแสดงสิ่งที่มีอยูในใจ ความคิดและอารมณออกมากับตัวอักษร
เหลานั้น
McCrimmon (1974: 3) กลาววา การเขียนเปนกระบวนการที่เปนทั้งการเรียนรูและ
การนําไปใช เปนผลผลิตของการถายทอดความคิด
Arapoff (1975: 235-237) กลาววา ทักษะการเขียนเปนกระบวนการทางความคิด ที่
เปนทั้งระบบสัญลักษณแทนคําพูดและยังเปนการถายทอดขอเท็จจริง ความคิดตางๆ ของผูเขียน
ออกมาในรูปแบบประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณและสื่อความหมายได โดยเริ่มจากการเขียน
ในระดับที่งายไปสูระดับที่ยาก
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Lado (1977: 143) ไดใหความเห็นวา การเขียนคือ การสื่อความหมายดวยตัวอักษร
ของภาษา ซึ่งเปนที่เขาใจกันระหวางผูเขียนและผูอาน ดังนั้นผูเขี ยนตองใชภาษาสื่อสารอยางมี
ความหมาย มีการเรียบเรียงขอความตามลักษณะโครงสรางโดยเลือกใชรูปแบบการเขียนใหตรงกับ
วัตถุประสงคที่ตองการใหขอความนั้นเปนสื่อ
Taylor (1984: 1-15) กลาววา การเขียนเปนงานทางดานความคิด เปนการใช
กระบวนการแสวงหาเชิงสรางสรรค ที่มีลักษณะผสมผสานระหวางเนื้อหาและภาษา กลาวคือ เปน
การใชภาษาเพื่อคนหาสิ่งที่นอกเหนือจากความรูเดิมที่มีอยู ดังนั้นการเขียนจึงเปนเครื่องมือในการ
คนหาความหมายโดยใชประสบการณของผูเขียนเพื่อเสนอใหผูอาน
สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 75) ยังไดใหความหมายของการเขียนวา การเขียน
เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับความคิดเนื่องจากการเขียนเปนการพยายามสื่อสาร
ทางความคิดกับผูอานโดยใชความรูดานกลไกภาษาดังนั้นผูเขียนจะตองรวบรวมขอมูลโดยเลือกสิ่ง
ที่ตองการจะถายทอดแลวนํามาลําดับเรียบเรียงเปนตัวอักษร
พิตรวัลย โกวิทวที (2537: 32) กลาววา การเขียน คือ การรวบรวมความคิด ความรูสึก
และความต อ งการของผู ส ง สารออกมาเป น ภาษาเขี ย นในลั ก ษณะต า งๆ เพื่ อ ให ผู รั บ เข า ใจ
จุดประสงคของตน ดังนั้นการเขียนจึงเปนทักษะที่ยากและซับซอนมากที่สุดเพราะผูเขียนตองมี
ความสามารถอยางแทจริงในทุกดาน จึงจะสามารถเขียนหรือถายทอดความคิด ความรูสึก ให
ผูอานเขาใจได
กันตดนัย วรจิตติพล (2542: 12) กลาววา การเขียน คือ การถายทอดความรูและ
ประสบการณออกมาเปนตัวอักษร ซึ่งตองอาศัยความสามารถทางไวยากรณ การใชคําและสํานวน
การเรียบเรียงขอความตลอดจนการเลือกใชภาษาไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามสถานการณ
เพื่อสื่อสารสิ่งที่ตองการไปยังผูอานไดตรงตามจุดประสงคของการเขียน
ดังนั้นอาจกลาวโดยสรุปไดวา การเขียน คือ การถายทอดความคิดออกมาเปนลาย
ลัก ษณ อัก ษร โดยผ านกระบวนการรวบรวมและเรี ยบเรี ยงทางความคิด อย างเปน ระบบ เพื่ อ
ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการและประสบการณ ซึ่งตองอาศัยความสามารถ
ทางภาษา ความสามารถทางไวยากรณ คําศัพท สํานวน การสะกดคํา และการเรียงลําดับขอความ
ใหมีความสัมพันธตอเนื่องกัน โดยเลือกใชไดอยางถูกตองเหมาะสมและชัดเจนตามสถานการณ
เพื่อใหผูอานสามารถอานในสิ่งที่ผูเขียนตองการจะสื่อไดอยางเขาใจตรงตามเจตนารมณของ
ผูเขียน
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2.2 องคประกอบของการเขียน
การเขียนตองอาศัยองคประกอบหลายประการรวมกันในการรวบรวมและเรียบเรียง
กระบวนการทางความคิ ด ออกมาให เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร รวมทั้ ง ต อ งมี สํ า นวนและลี ล าที่
เหมาะสมจึงจะสามารถเขียนไดอยางถูกตองและชัดเจนเพื่อใหผูอานสามารถอานเขาใจไดตรง
ตามที่ผู เ ขียนตองการสื่ อความหมาย แตเ นื่องจากทักษะการเขียนเปนทัก ษะที่มี ความยุง ยาก
ซับซอนที่ประกอบดวยองคประกอบหลายดาน ดังนั้นจึงมีผูเชี่ยวชาญดานการเขียนหลายทานได
ออกมาสรุปองคประกอบของการเขียนไวอยางหลากหลาย อาทิ
Heaton (1990: 138-139) ไดกลาวถึงทักษะที่จําเปนและสําคัญสําหรับการเขียนไว 4
ประการ คือ เรื่องของไวยากรณ (Grammar) คือ ความสามารถในการใชโครงสรางทางภาษาโดย
การเขียนประโยคตางๆ ไดถูกตองตามหลักไวยากรณและโครงสรางประโยค ตอมาคือ ลีลาภาษา
(Style) คือ ความสามารถในการเลือกใช ประโยครูปแบบตางๆ และใช สํานวนโวหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอจากนั้นคือ กลไกภาษา (Mechanics) คือ ความสามารถในการใชภาษาไดอยาง
ถูกตองแมนยํา เชน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดคํา และสุดทายคือ วิจารณญาณ
(Judgment) คื อ ความสามารถในการเขี ย นโดยสามารถเลื อ กข อ ความได เ หมาะสมตาม
วัตถุประสงคที่ตั้ง ไว มี ความสามารถในการจั ดลําดับเรื่องราวและความคิดใหมี ความสัม พันธ
ตอเนื่องกันอยางเหมาะสม และตองคํานึงถึงผูอานเปนสําคัญ
Pincas (1982: 25-70) ไดกลาวถึงทักษะการเขียนที่ตองประกอบดวยทักษะ 3 กลุม
ไดแก กลุมทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ซึ่งประกอบดวย การสื่อสารระหวางมนุษย
คือ การแสดงใหผูเรียนเห็นวามนุษยสามารถสื่อสารไดดวยการเขียนแบบตางๆ ตอมาคือ การเลือก
เนื้อหา คือ การอธิบายใหเห็นวาเนื้อหามีอิทธิพลตอการสื่อสาร ดังนั้นการเลือกใชรูปแบบภาษา
หรือรูปแบบการเขียนยอมตองสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการสื่อสาร หลังจากนั้นคือ การนําเสนอ
ขอคิดเห็น คือ การเสนอความคิดอยางกระจางชัดเจน ซึ่งยอมเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอแตละ
แบบ เชน การบรรยาย การอธิบายกระบวนการ การเลาเหตุการณ การใหเหตุผล เปนตน กลุมที่
สองคือทักษะการเขียนเรียงความ (Composition Skills) ซึ่งประกอบดวย การสรางประโยคการ
เขียน คือ การนําเสนอความรูสึกนึกคิด โดยเรียบเรียงออกมาเปนประโยค ตอมาจึงนําประโยคมา
เรียบเรียงเปนยอหนาและความเรียงตามลําดับ ดังนั้นการเขียนความเรียงจึงตองเริ่มที่การเขียน
ประโยค ซึ่งผูเขียนตองมีความรูเรื่องโครงสรางประโยคจนกระทั่งสามารถสรางประโยคได ตอมา
คือ การเรียบเรียงยอหนา คือ กลุมประโยคที่มีความสัมพันธกันและถูกจัดเรียงอยา งมีระเบียบ
ดังนั้นการเขียนยอหนาผูเขียนตองมีทักษะในการเรียบเรียงประโยคใหเปนยอหนาที่ถูกตองตาม
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รูปแบบ ซึ่งผูอานสามารถติดตามการนําเสนอขอคิดเห็นของผูเขียนได หลังจากนั้นคือ การใช
ตัวเชื่อมตางๆ คือ การเรียบเรียงประโยคเปน ยอหนา ซึ่งจะชวยใหผูอานนั้นติดตามการนําเสนอได
จึงมีความจําเปนตองใชตัวเชื่อมเพื่อทําหนาที่โยงประโยคหรือยอหนาเขาดวยกัน สําหรับงานเขียน
ที่ขาดตัวเชื่อมนั้นถือเปนงานที่ไมเปนที่ยอมรับและไมสามารถสื่อความหมายได กลุมสุดทายคือ
ทักษะเกี่ยวกับลีลาการเขียน (Style) ซึ่ง ประกอบดวย การเขียนรูปแบบตางๆ ไดแก การเลา
เหตุ ก ารณ (Narrative) การบรรยาย (Descriptive) การอธิ บ าย (Expository) และการโต แ ย ง
(Argument) ซึ่งรูปแบบของการเขียนจะแตกตางกันตามขอมูลที่นําเสนอ เชน เมื่อผูเขียนตองการ
เลาเหตุการณที่เกิดขึ้น รูปแบบที่เหมาะสมในการเขีย นเรื่องนี้คือ การเขียนเชิงเลาเรื่องซึ่งเปนการ
เขียนเพื่อนําเสนอเรื่องเหตุการณตามลําดับเวลาที่เ กิดขึ้น นอกจากนี้จะมีในเรื่องของระดับของ
ภาษาเชิงพิธีการและไมมีพิธีการ (Formality) ซึ่งผูเขียนจะตองรูจักเลือกใช ระดับภาษาที่เหมาะสม
กับผูอาน ใหตรงตามจุดมุงหมายของการเขียน และยังมีในเรื่องของการสรางอรรถรสในงานเขียน
(Emotion Tone) ซึ่งจัดเปนความสามารถของการเขียนที่จะทําใหผูอานเกิดอารมณคลอยตาม
นอกจากนี้ Raimes (1983: 5-6) ยังไดกลาวถึงองคประกอบของการเขียนวา การสอน
เขี ย นจะขึ้ น อยู กั บ วิ ธี ก ารของผู ส อนและผู เ รี ย น ซึ่ ง ในงานชิ้ น หนึ่ ง ๆ ควรจะประกอบไปด ว ย
สาระสําคัญตางๆ และสาระสําคัญทั้งหมดจะตองสัมพันธกัน งานเขียนจึงจะมีความชัดเจน ราบรื่น
และมีประสิทธิภาพในการสื่อความคิดใหกับผูอาน ซึ่งองคประกอบของการเขียนนี้จะประกอบไป
ดวย เนื้อหา คือ เรื่องนั้นควรมีใจความเกี่ ยวของกับเรื่องที่จะเขียน มีความชัดเจน มีความคิดริเริ่ม
และมีเหตุผล ซึ่งในกระบวนการเขียนนี้ตองมีการรวบรวมความคิด การเริ่มเขียน การเขียนโครง
รางงาน และการทบทวนแกไข โดยผูเขียนตองคํานึงถึงตัวผูอาน มีการตั้งวัตถุประสงคในการเขียน
การเลือกใชคําศัพท สํานวน และคําที่ใชแสดงความรูสึก นอกจากนั้นแลวยังตองรูจักการเรียบเรียง
ขอความโดยใชประโยคหัวเรื่องและประโยคสนับสนุน อนุเฉท ตองมีความตอเนื่องของเนื้อหาและ
ความมีเอกภาพ ตลอดจนตองคํานึงถึงเรื่องของกลไกในการเขียน ซึ่ง ไดแก ลายมือ การสะกดคํา
และเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ ตอมาคือ เรื่ องของไวยากรณ ซึ่ ง ไดแก ความสอดคล องของ
ประธานและกริยา คํานําหนา กฎเกณฑในการใชคํากริยา และคําสรรพนาม และทายสุดคือ เรื่อง
ของความสัมพันธกันของประโยค ซึ่งไดแก โครงสรางประโยค ขอบขายของประโยค และการเลือก
ลีลาในการเขียน
ดังนั้นอาจกลาวโดยสรุปไดวาการที่ผูเรียนจะมีความสามารถทางดานการเขียนนั้น
ตองประกอบไปดวยองคประกอบหลายประการ ไมวาจะเปนความรูทางดานองคประกอบทาง
ภาษา เชน โครงสรางทางไวยากรณ คําศัพท การสะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอน ลีลาภาษา กลไก
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การเขียนและการเรียบเรียงขอความใหเปนความเรียงที่ดี โดยมีประโยคใจความสําคัญ ประโยค
สนับสนุน มีการใชคําเชื่อมเพื่อความตอเนื่องของเนื้อหา นอกจากนั้นแลวยังตองมีความรูทางดาน
เนื้อหาสาระที่จะเขียนเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของทั้งผูเขียนและผูอาน ตลอดจนความรูสึกนึก
คิดที่ตองการจะถายทอดออกมา สิ่ง เหลานี้นับเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหงานเขียนนั้นเปน
งานเขียนที่มีประสิทธิภาพสามารถสื่อความหมายไดถูกตองตามที่ผูเขียนไดตั้งวัตถุประสงคไว
2.3 กระบวนการเขียน
จากความเชื่อสําหรับผูเขียนที่เชื่อวาการเขียนเปนการสรางผลงานที่ไมตองมีขั้นตอน
หรือกระบวนการใดๆ เมื่อคิดสิ่งใดก็สามารถเขียนแสดงออกถึงสิ่งนั้นไดทันที งานเขียนดังกลาว
สวนมากมักจะไมมีความสมบูรณจึงทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวได ดังนั้นจึงไดมี
ผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นการสอนเขี ย นหลายท า นกล า วว า การเขี ย นที่ ดี ค วรเป น การเขี ย นที่ มี
กระบวนการเนื่องจากในการสรางงานเขียนนั้นผูเขียนตองใชความคิดหลายขั้นตอน ผูเชี่ยวชาญ
เหลานี้จึงไดเสนอกระบวนการเขียนไวอยางหลากหลาย อาทิ
White and Arndt (1991: 3-177) ไดกลาววา การเขียนประกอบดวยรูปแบบการเขียน
ที่เปนกระบวนการยอนกลับที่ไมตายตัว ซึ่งประกอบดวย การรวบรวมความคิด (Generating
ideas) คือ การเริ่มตนสําหรับการเขียนที่มาจากการระดมความคิด จากผูสอนหรือผูเรียน โดยการ
ใชคําถาม การจดบันทึก การใชบทบาทสมมติ การเลียนแบบ และการใชสื่อตางๆ ตอมาคือ การตั้ง
จุดประสงค (Purpose) ซึ่งไดจากการคนหาใจความหลัก การพิจารณาจุดประสงค การพิจารณา
ผูอาน และการพิจารณารูปแบบของการเขียน ตอมาคือ การสรางงานเขียน คือ การนําเอาความคิด
ที่ไดมาเรียบเรียงขอมูลตามลําดับ ซึ่งจะมีการทดลองเขียนเพื่อดูความตอเนื่อง ตอจากนั้นคือ การ
ยกราง (Drafting) คือ การลงมือเขียน การยกรางอาจจะกระทําไดโดยผูสอนชวยเขียนใหดูเปน
ตัวอยาง ซึ่งจะมีการฝกตั้งแตการเริ่มตนเขียน หรือฝกการตอเติมขอความวิธีจบจนกระทั่งไดเปน
เนื้อเรื่องที่สมบูรณ หลังจากนั้นคือ การประเมินผล (Evaluating) คือ การนําเอางานเขียนที่ยกราง
นั้นมาตรวจ ซึ่งสามารถตรวจดูไดดว ยตัวของผูเขียนเอง ใหเพื่อนชวยหรือใหผูสอนตรวจโดยให
ขอเสนอแนะเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงแกไขตอไป และสุดทายคือ การทบทวนปรับปรุงแกไข (Reviewing) คือ ขั้นตอนสุดทายของการเขียนที่จะใหไดงานเขียนที่สมบูรณแบบ โดยเริ่มตนดวยการ
ตรวจดู เ นื้ อ หา คํ า เชื่ อ ม ข อ ความที่ ต อ เนื่ อ ง ตลอดจนการใช คํ า ที่ แ สดงถึ ง อารมณ ทั ศ นคติ
ความรูสึก ความคิดเห็น รวมทั้งรูปแบบการเขียนและตรวจดูความถูกตองของการใชภาษา
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Flower (1989: 284-285) ไดกลาววา การเขียน คือ กระบวนการในการใชความคิดที่
สลับกันไปมา สามารถทําการวิเคราะหไดเปนลําดับขั้น ตอน แตไมสามารถกําหนดตายตัวไดวา
ขั้นตอนในแตละขั้นนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร ซึ่งกระบวนการทางการใชความคิดดังกลาวนี้จะเริ่มขึ้น
ตั้งแตขั้นวางแผนเขียน (Planning stage) เปนกระบวนการที่ใชในการสรางและเรียบเรียงความคิด
และเป น การตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเขี ย นด ว ย ต อ มาคื อ ขั้ น การแปลความคิ ด เป น ตั ว อั ก ษร
(Translating stage) เปนขั้นตอนที่ตองใชความรูทางดานกฎเกณฑทางภาษาเพื่อที่จะสามารถ
ถายทอดความคิดไดตรงตามวัตถุประสงค และขั้นอานทบทวน (Reviewing stage) เปนขั้นตอนใน
การประเมินและตรวจสอบแกไขเพื่อดูความชัดเจนและความเหมาะสมของเรื่องที่เขียน
นอกจากนั้น Carino (1990: 27) ยังไดกลาววา ในการเขียนนั้นกระบวนการเขียนเปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะกระบวนการเขียนจะทําใหผูเขียนสามารถสรางสรรคผลงานไดอยาง
ประสบความสําเร็จ ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้ประกอบดวย ขั้นรวบรวมความคิด (Gathering) คือ
ขั้นตอนในการรวบรวมความคิดและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ตองการเขียน ตอมาคือ ขั้นลงมือ
เขียน (Drafting) คือ การนําเอาความคิดและขอมู ลที่รวบรวมไดนั้นมาเรียบเรียงเปนงานเขียน
ตอจากนั้นคื อ ขั้น ทบทวนงานเขียน (Revising) คือ การอา นงานเขียนอีก ครั้ ง เพื่อ ทบทวนการ
เรียงลําดับเนื้อหาและความคิด เปนการตรวจสอบงานเขียนโดยภาพรวม เชน ตรวจจุดประสงคใน
การเขียนเรื่อง ตรวจดูใจความสนับสนุนโดยตองคํานึงถึงผูอานเปนหลัก และขั้นสุดทายคือ ขั้น
แกไ ขงาน (Editing) คือ ขั้นที่ตองตรวจสอบขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก การตรวจสอบ
ทางดานไวยากรณ เครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดคําตางๆ เพื่อใหมีความถูกตอง
ดังนั้นอาจกลาวโดยสรุปไดวาการเขียนที่ดีนั้นตองมีกระบวนการในการเขียนเพราะ
กระบวนการเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหงานเขียนออกมามีคุณภาพ ซึ่งกอนที่จะเขียนนั้นตองมีการ
วางแผนและรวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน ซึ่งในขั้นนี้เรียกวา ขั้นกอนลงมือเขียน เมื่อ
ผานขั้นตอนนี้แลวจึ งจะนําไปสูขั้นการเขียน ซึ่งเปนการถายทอดความคิดจากขอมูลที่ไ ดรับมา
รวบรวมและเรี ยบเรี ย งเป น งานเขีย น และทา ยที่สุด ก็คือ การทบทวนแกไ ขงานเขีย น เป นการ
ตรวจสอบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับงานเขียน ดังนั้นเพื่อใหงานเขียนที่ออกมานั้นสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพจึงเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะตองคํานึงถึงกระบวนการเขียนซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญใน
การฝกฝนใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูวาการเขียนที่ดีเปนอยางไร และมี วิธีหรือขั้นตอนในการเขียน
ที่เปนระบบอยางไร
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2.4 การสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
การสอนเขียนเพื่อการสื่อสารเปนกิจกรรมที่สามารถฝกใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษา
ในสถานการณจริงได ดังนั้นจึงไดมีนักการศึกษาหลายทานใหความสนใจและกลาวถึงการสอนการ
เขียนเพื่อการสื่อสารไวอยางหลายหลาย อาทิ Arapoff (1975: 233) ไดกลาววา รูปแบบของการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับการเขียนจัดเปนการเขียนที่อยูในระดับสูงกวาการเขียนระดับ
ประโยค เนื่ องจากการเขี ยนเพื่ อการสื่อ สารเปน การเขีย นคํ า สํา นวนหรือ การเขีย นเรีย บเรีย ง
ประโยคใหเหมาะสม โดยสามารถสื่อความหมายไดและยังเปนการเลือกถายทอดความคิดและ
ประสบการณอยางมีจุดมุงหมาย
Widdowson (1987: 44) ไดกลาววา ในการสอนเขียนนั้นควรจัดเตรียมสถานการณ
ใหแกผู เ รียน กลาวคือ ควรจะใหผูเ รียนรูวาผูอานคือใครและเขียนเพื่ออะไร โดยผูสอนจะตอง
กําหนดบทบาทและสถานการณใหแกผูเรียน
Kelly (1984: 88) กลาววา ในการเรียนการสอนทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารนั้น
การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนเปนสิ่งสําคัญ สวนเนื้อหาที่จะนํามาเขียนจะตองเปนเรื่องที่ผูเรียน
สามารถฝกใชภาษาไดตามสถานการณที่คลายกับชีวิตจริงเพราะจะชวยใหผูเรียนตระหนักรูถึง
ความจําเปนที่จะตองสื่อความหมายกับบุคคลอื่น ซึ่งผูสอนสามารถนํากิจกรรมตางๆ มาชวยใน
การเรียนการสอนเพื่อเปนการฝกใหผูเรียนไดใชภาษาใหคลองกอนที่จะลงมือเขียนดวยตนเอง เชน
การใหผูเรียนทํางานเปนคูและทํางานเปนกลุม
สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 107) กลาววา ในการสอนทักษะการเขียน ควรเนน
ใหผูเรียนเขียนเพื่อนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันจึงจะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชภาษา
ตามความสามารถของตน เช น การเขี ยนไปรษณียบัต ร การกรอกแบบฟอรม ตา งๆ การเขีย น
จดหมาย การเขียนบทสัมภาษณ การเขียนบันทึกประจําวัน เปนตน
Raimes (1983: 9) กลาววา ผูสอนควรใหผูเรียนเขียนในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
โดยกําหนดใหผูเรียนไดเขียนถึงผูอานที่มีตัวตนอยูจริง เชน เพื่อนรวมชั้นเรียน และหลังจากที่ได
อานงานเขียนแลวควรใหผูเรียนตอบสนองกลับ โดยการเขียนงานเขียนนั้นใหมแตเปนการเขียนใน
รูปแบบอื่นหรือสรุปและใหความคิดเห็น นอกจากการเขียนถึงเพื่อนรวมชั้นแลวควรใหผูเรียนเขียน
ถึงผูอานนอกชั้นเรียนดวย ซึ่งสามารถทําไดโดยการกําหนดบริบทและใหผูเรียนเลือกเนื้อหาภาษา
และระดับความเปนทางการของภาษา เพื่อใหมีความเหมาะสมกับการเขียน
Abbot and Wingard (1981: 140) กลาววา การสอนเขียนเพื่อการสื่อสารควรสอน
ควบคูไปกับทักษะการฟง การพูดและการอาน เพราะการเขียนจะเปนทักษะที่จะชวยใหผูเรียนมี
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ความสามารถทางดานทักษะอื่นๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งในการสอนเขียนนั้ นผูเรียนควรจะไดฝกการเขียนใน
แบบตางๆ เชน การจดบันทึก การสรุปความ การเขียนรายงาน การเลาเรื่องและการตอบคําถามที่
จําเปนในชีวิตประจําวัน สวนในเรื่องของการเขียนที่มีลักษณะของขอความเชื่อมโยงเปนเรื่องราว
นั้น ผูเรียนจะตองเขาใจในเรื่องของโครงสรางทางภาษาเพื่ อที่จะสามารถจัดระบบและเรียบเรียง
ประโยคใหมีความตอเนื่องได
นอกจากนั้นแลว สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 109-110) ยังไดกลาวอีกวา ในการ
สอนเขียนนั้น สิ่งที่ผูสอนควรคํานึงถึงคือ การใหผูเรียนมีความคุนเคยกับรูปแบบการเขียนแบบ
ตางๆ เพราะถาผูเรียนเห็นเพียงแตบทสนทนาหรือการเขียนแบบเลาเรื่อง ผูเรียนจะไมสามารถเขียน
จดหมายหรือรายงานได ดังนั้นผูสอนควรอธิบายรูปแบบการเขียนแบบอื่นๆ ใหกับผูเรียนดวยเชน
การเขียนแบบเลาเรื่อง (Narrative) การเขียนแบบบรรยาย (Descriptive) เปนตน นอกจากนั้นแลว
ผูเรียนยังตองทราบเกี่ยวกับกลไกการเขียนแบบตางๆ วามีอะไรบาง เชน การเขียนอักษร การใช
เครื่องหมายวรรคตอน กฎการเรียบเรียงประโยค การใชเครื่องสัมพันธสาร (Discourse Marker)
ตางๆ เปนตน และผูเรียนควรมีโอกาสเขียนสิ่งที่เกี่ยวของในชีวิตจริงเพื่อชวยใหเกิดแรงจูงใจและ
เพื่อใหเห็นความสําคัญของการเขียนวาเปนสิ่ง จําเปนที่ตองใชในชี วิตประจําวัน นอกจากนี้ตัว
ผูสอนเองควรใชวิธีการสอนที่มีความหลากหลายตามแบบที่เห็นวามีความเหมาะสมกับผูเรีย
ดังนั้นอาจกลาวสรุปไดวาในการสอนทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารนั้นสิ่งที่ผูสอนตอง
คํานึงคือ ใหผูเรียนไดเรียนรูองคประกอบของการเขียน ตั้งแตเรื่องของโครงสรางทางภาษา ไมวาจะ
เปนไวยากรณ คําศัพท สํานวน การเรียบเรียงและกลไกทางภาษา ผูสอนตองฝกใหผูเรียนเขียน
ประโยคที่ เ ป น ข อ ความต อ เนื่ อ ง สามารถถ า ยโอนเนื้ อ หาสาระ ถ า ยทอดความคิ ด และสื่ อ
ความหมายไปยั ง ผู อ า นได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนผู ส อนควรกํ า หนดสถานการณ ที่ มี
ความหมาย และใชทักษะอื่นๆ ควบคูไปดวยเพื่อที่จะใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเขียนที่
สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได
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2.5 ขั้นตอนการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ทักษะการเขียนเปนทักษะการเรียนการสอนที่มี
ปญหาอยูมากมายเนื่องจากการเขียนจัดเปนทักษะที่ยากและซับซอน ในการสอนทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสารจึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนขั้นตอน ดังนั้นจึงไดมีนักการ
ศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดและขั้นตอนการสอนเขียนเพื่อการสื่อสารไวอยางหลากหลาย อาทิ
Zamel (1982) อางถึงใน สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 28) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนใน
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การสอนทักษะการเขียนวา ควรเริ่มจากขั้นกอนการเขียน (Prewriting) เปนขั้นที่จัดประสบการณ
ตา งๆ เพื่ อ กระตุ น การเขี ยน ต อ มาคือ ขั้น การเขี ย น (Writing) เปน การเขี ย นร างแรก โดยมี
จุดประสงคเบื้องตนที่เนื้อความการเขียน ตอมาคือ ขั้นการตอบรับ (Responding) เปนขั้นที่เปด
โอกาสใหผูอื่นชวยอานงานเขียนอยางคราวๆ เพื่อชี้แนะในเรื่องของขอความหรือรูปแบบทางภาษา
ตอมาคือ ขั้นปรับปรุงแกไข (Revising) เปนขั้นที่นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงงานฉบับที่รางไวใน
ครั้งแรก ตอจากนั้นคือ ขั้นการตรวจสอบ (Editing) เปนขั้นที่ผูเขียนตรวจสอบความถูกตองทาง
ภาษาของงานเขียน หลังจากนั้นคือ ขั้นประเมินงานเขียน (Evaluation) เปนขั้นที่ผูสอนตรวจงาน
เขียนของผูเรียน และสุดทา ยคือ ขั้นหลังการเขียน (Posting-writing) เปนขั้นของการทํากิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหเห็นคุณคาของงานเขียนมากกวาที่จะเปนแคการใหเกรด
Johnson and Morrow (1981: 72-77) ไดเสนอขั้นตอนการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
วาควรเริ่มจาก มีการตั้งจุดประสงค คือ ผูสอนจะตองตั้ งจุดประสงคปลายทางเพื่อใหผูเรียนบรรลุ
เปาหมายที่ตองการจะสื่อสารไดโดยการเขียน เชน การใหผูเรียนเขียนรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับ
บุคคลเพื่อใชประโยชนในการกรอกแบบฟอรมตางๆ และมีการตั้งจุดประสงคนําทาง คือ ใหผูเรียน
มีความรูทางดานคําศัพทและสํานวนที่ควรรูกอนการเขียน เชน การเขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนป
เกิด สถานที่เกิด อายุ และบานเลขที่ เปนตน นอกจากนั้นแลวผูสอนควรใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการ
เขียนแบบตางๆ เพื่อเปนการทําความเขาใจในบริบทกอนทํางานเขียน ตอมาคือ การฝกเขียน คือ
การลงมือเขียนในสิ่งที่ได กําหนดไวในขอแรก โดยในระยะเริ่มตนควรใชวิธีการเขียนแบบกําหนด
ขอบขายใหนักเรียนเขียน เชน เขียนรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลในเรื่องที่กําหนดให ถาเปน
ระยะตอไปก็ใชการเขียนแบบแนะแนวทางใหเขียน เชน ใหเขียนระดับการศึกษา เขียนชนิดของ
อาชี พ ลงในแบบฟอรม โดยมี ขอความที่เ กี่ยวกั บการศึกษาเลาเรี ยนและงานอาชี พ ต า งๆ ที่ล ง
โฆษณาในหนังสือพิมพ และระยะสุดทายก็ใหอิสระในการเขียนโดยกําหนดสถานการณให และมี
การถายโอน โดยหลั งจากที่ผ านการฝกเขียนในเรื่องหนึ่ง แลว ผูเ รียนสามารถเขียนเรื่องใหม ที่
คลายคลึงกับเรื่องเดิมหรือเขี ยนเรื่องใหมได เชน ในการเขียนรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว
และตนเองนั้นอาจเขียนรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลที่มีความใกลชิดของผูเรียนหรือทําบัตร
ประจําตัวภาษาอังกฤษสําหรับใชในการยืมหนังสือจากหองสมุดขององคการตางประเทศได
นอกจากนี้ Harmer (1990: 45-46) ยังไดเสนอขั้นตอนในการสอนเขียนภาษาเพื่อ
การสื่อสารวา ควรเริ่มจากขั้นแนะนําภาษาใหม (Introducing new language) เปนขั้นที่ผูสอน
นําเสนอขอมูลทางภาษาที่ชัดเจนแกผูเรียน กลาวคือ ใหผูเรียนไดเห็นรูปแบบของภาษาที่ตองการ
ใหผูเรียนเขียน ใหเรียนรูคําศัพ ทที่ตองใชและมีความรูในเรื่องราวที่ตองเขียน โดยใหผูเรียนไดเห็น
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ภาษาที่ ต อ งนํ า มาเขี ย น ในบริ บ ทที่ อ าจจะเป น รู ป ของข อ ความและเป น ภาษาที่ ใ ช จ ริ ง ใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูเรียนรับรูรูปแบบและความหมายไปพรอมๆ กัน ตอมาคือ ขั้นฝกการใช
ภาษา (Practice) เปนขั้ นที่ผูสอนใหผู เ รียนฝกใช รูปแบบของภาษาที่นําเสนอเพื่อที่จะสามารถ
นําไปใชในการสื่อสารตอไป โดยใหผูเรียนเห็นความจําเปนในการใชภาษาเพื่อสื่อความ ผูสอนเปน
ผูกําหนดเนื้อหาและรูปแบบของภาษาใหแกผูเรียน ตลอดจนใหคําแนะนําและแกไขขอผิดพลาด
ของผูเรียน และมีการใช กิจกรรรมในการฝกทักษะเขียน เชน การเติมขอความในประโยค การ
เรียงลําดับประโยคใหเ ปนขอความ หรือการเขียนขอความเลียนแบบยอหนาที่กําหนดให และ
สุดทายคือ ขั้นกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร (Communicative activities) หลังจากการฝกฝนจนแนใจ
วาผูเรียนมีความแมนยําในรูปแบบภาษา ความหมายและวิธีการใชภาษาแลว ผูเรียนควรมีโอกาส
นําสิ่งที่ตนไดเรียนมาใชในการสื่อสารจริงดวยการเขียน ในการสอนขั้นนี้กิจกรรมที่ใหผูเรียนทําควร
เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีความตองการและมีจุดมุงหมายในการสื่อสาร โดยผูสอนควรเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเลือกใชภาษาหรือเนื้อหาดวยตนเองใหมากที่สุด ผูเรียนควรจะประเมินประสิทธิผลในการ
สื่อสารดวยตนเองไดจากขอมูลยอนกลับของผูอาน ทั้งนี้เพื่อใหการสื่อสารมีความเหมือนจริงให
มากที่สุด
นอกจากนั้นแลว สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 112) ยังไดเสนอขั้นตอนในการสอน
การเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารว า ในการสอนเขี ย นผู ส อนควรจั ด กิ จ กรรมเป น ขั้ น ตอนโดยเริ่ ม จาก
กิจกรรมกอนการเขียน (Pre-writing activities) เปนการสรางความสนใจในเรื่องที่จะเขียนและปู
พื้นฐานความรูในเรื่องที่จะเขียน โดยการทบทวนความรูเกี่ยวกับกลไกทางการเขียน เชน การสะกด
คํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชกาลใหถูกตองกับเรื่องที่ตองการจะเขียน ตอมาคือ กิจกรรม
ระหวางการเขียน (While-writing activities) เปนกิจกรรมที่ผูสอนนํามาใชเพื่อฝกทักษะในขณะที่
เขียนเรื่อง เช น การนําบัตรเชิญ ลักษณะตา งๆ มาใช เ ปนแบบใหเ ขียนตาม และเขียนเชิ ญโดย
เปลี่ยนขอมูล อาจเปลี่ยนชื่อผูเชิญและชื่อผูที่ไดรับเชิญที่มีความเกี่ยวของกับตัวของผูเรียน วิธี
ดังกลาวจัดเปนการฝกหัดแบบกําหนดขอบขายใหเขียน และสุดทายคือ กิจกรรมหลังการเขียน
(Post-writing activities) ผูเรียนจะตองพยายามใชทักษะการเขียนใหสัมพัน ธกับทักษะอื่นๆ เชน
นําเรื่องที่เ ขียนมาอานใหเ พื่อนในชั้นเรียนฟง นํามาถามคําถาม นํามาเขียนบทสนทนา แสดง
บทบาทสมมติ หรือนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็น วิจารณขอเขียนนั้นๆ ในเชิงความถูกตองใน
การสื่อความ และการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ
ดั ง นั้ น อาจกล า วสรุ ป ได ว า ขั้ น ตอนในการสอนการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารนั้ น มี
ความสําคัญมากที่ผูสอนจะใชเปนแนวทางเพื่อใหการเรียนการสอนการเขียนมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
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ผูสอนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ โดยเริ่มตั้งแต กิจกรรมกอนการเขียน ที่เปนการแนะนํา
ขอมูลทางภาษา กิจกรรมระหวางการเขียน ที่เปนขั้นตอนของการฝกฝนการเขียน และกิจกรรมหลัง
การเขียน ที่เปนการอภิปรายถึงงานเขียนนั้นๆ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมใหเปนลําดับขั้นตอนจึงเปน
สิ่งที่สําคัญมากเพื่อใหผูเรียนสามารถฝกฝนและพัฒนาการเขียนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.6 กิจกรรมการฝกทักษะเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนนั้น กิจกรรมการสอน
เขียนภาษาอังกฤษนับเปนสิ่งสําคัญที่สามารถชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเขียนได
ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารได ดังที่ สุมิตรา อังวัฒ
นกุล (2540: 47-48) ไดกลาววา ผูสอนควรเลือกกิจกรรมการเขียนใหเหมาะกับสภาพของผูเรียนใน
ดานตางๆ ไมวาจะเปนวัย ความรูความสามารถและความสนใจของผูเรียน และที่สําคัญตองเปน
กิจกรรมการเขียนที่ทําใหผูเ รียนสามารถนําไปใช ในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชี วิตประจํ าวั น
เพราะกิจกรรมการฝกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารเปนการเปดโอกาสใหผู เ รียนไดใช ภ าษา
สื่อความหมายคลายกับการสื่อสารจริงนอกหองเรียน ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาไดแนะนําวิธีการจัด
กิจกรรมการเขียนเพื่อการสื่อสารไวอยางหลากหลาย อาทิ บํารุง โตรัตน (2535: 60-65) ที่กลาววา
กิจกรรมการสอนทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารควรมีความนาสนใจ มีความหมายและสนุกสนาน
โดยสถานการณในบทเรียนสามารถเกิดขึ้นในชีวิตจริงได และควรเปนภาษาอังกฤษที่คนในสังคม
ใชจริง เพื่อใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใช ในชีวิตจริงไดสํ าหรับการเตรียมตัวเพื่อ ใชภาษาใน
อนาคต ผูเรียนควรมีโอกาสคิดอยางอิสระและไดสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดทํางานรวมกัน
กับเพื่อน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดแก กิจกรรมการเขียนแบบการใหขอมูล การอธิบายขั้นตอนและ
เขีย นเปน คํา แนะนํา การเขีย นจดหมาย การบรรยายเกี่ย วกั บบุ คคล สิ่ ง ของและสถานที่ 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 นักเรียนคนที่ 1 จะบอกขอมูลแกนักเรียนคนที่ 2 ในสถานการณนี้จึงถือวา
นักเรียนคนที่ 1 เปนผูผลิตสาร ในขณะที่นักเรียนคนที่ 2 เปนผูรับสาร ตอมาคือ กิจกรรมที่ใช
หลักการเรียบเรียงขอมูลใหสมบูรณ (Jigsaw principle) คือ นักเรียนจะเปนผูผลิตสารและผูรับสาร
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โดยการใหขอมูลหนึ่งกับนักเรียนคนที่ 1 และใหขอมูลอีกอยางหนึ่งกับนักเรียนคนที่ 2 นักเรียนทั้ง
สองคนจึงจําเปนตองสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่อีกฝายหนึ่งไมทราบ เชน ใหนักเรียนอาน
จดหมายและถายโอนขอความในจดหมายไปสูการเขียนแบบฟอรมการสมัคร หรืออาจจะสลับ
ขั้นตอนโดยการใหแบบฟอรมการสมัครมาแลวใหนักเรียนเขียนจดหมายสมัคร โดยอาศัยขอมูล
จากแบบฟอรมที่ไดรับ หรือใหนักเรียนทํางานคู โดยใหนักเรียนคนที่ 1 มีแบบฟอรมการสมัครที่มี
ขอมูลของผูสมัครคนหนึ่ง และใหเขียนจดหมายเปนตัวผูสมัครนั้น โดยใชขอมูลจากแบบฟอรมที่
ไดรับ และเมื่อเขียนเสร็จแลวจึงนําไปใหนักเรียนคนที่ 2 อาน เพื่อกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมอีก
ชุดหนึ่ง ถาไมสามารถกรอกขอมูลได แสดงวานักเรียนคนที่ 1 เขียนจดหมายไมชัดเจนตองเขียน
ใหม หรือใหนักเรียนถายโอนขอมูลจากขอความไปเปนแผนภาพหรือจากแผนภาพไปเปนการเขียน
ขอความ เปนตน
สวน Raimes (1983: 27-46) ไดกลาววากิจกรรมการสอนเขียนเพื่อการสื่อสารควร
เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชีวิตจริง เปนการเขียนที่มีจุดมุงหมายชัดเจนเพื่อสื่อความใหแกผูอาน
จัดเปนการเขียนที่ไ ม วาใครก็ตามตองมี โอกาสเขียน เช น กิจกรรมการใช เทคนิคที่เ ปนรูปภาพ
ประกอบการเขียน คือ การใช รูปภาพที่เ ปนภาพวาด ภาพถาย ปาย โฆษณา การตูน แผนภูมิ
ตารางแสดงขอมูลตางๆ ประกอบการเขียน โดยใหนักเรียนทํางานคู จากนั้นแจกรูปภาพแผนผัง
ของหองนอนใหนักเรียนคนที่ 1 และใหนักเรียนเขียนคําอธิบายรูปภาพที่ไดรับ ตอจากนั้นจึงให
นักเรียนคนที่ 2 อานคําอธิบายและวาดแผนผังของหอง ในขณะที่นักเรียนคนที่ 1 กําลังเขียน
คําอธิบายรูปภาพนั้น ใหนักเรียนคนที่ 2 เขียนคําอธิบายหองนอนของตนเอง หลังจากนั้นจึงให
นักเรียนคนที่ 1 อานคําบรรยายเพื่อวาดแผนผัง หรืออาจจะใช เทคนิคการสอนเขียนที่ใช ใน
ชีวิตประจําวัน (Techniques in teaching practical writing) คือ การกรอกแบบฟอรมตางๆ การ
เขียนจดหมาย และขั้นตอนการทําสิ่ง ต า งๆ ซึ่ งสามารถทํ า ไดโดยใหนักเรีย นทํางานคู เช น ให
นักเรียนคนที่ 1 อานยอหนาที่อธิบายขอมูลสวนตัวของผูสมัครคนหนึ่ง และกรอกขอมูลลงใน
แบบฟอรม สวนนักเรียนคนที่ 2 จะไดรับแตแบบฟอรมของนักเรียนคนที่ 1 และตองเขียนยอหนา
อธิบายขอมูลสวนตัวของผูสมัครคนนั้นโดยใชขอมูลจากแบบฟอรม หรือใหนักเรียนทํางานกลุม
ยอยแลวอภิปรายและเขียนแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของเพื่อนกลุมอื่นเกี่ยวกับเรื่องที่
คนทั่วไปมักมีความคิดเห็นไมตรงกัน จากนั้นใหนักเรียนไปสัมภาษณเพื่อน แลวจึงรวบรวมขอมูลที่
ไดไปในรูปแบบของกราฟหรือตารางและเขียนคําบรรยายประกอบเพื่อเสนอหนาชั้นเรียน หรือให
นักเรียนเขียนขอความสั้นๆ ถึงเพื่อนหรือครู เชน เขียนเชิญไปงานเลี้ยง เขียนจดหมายถึงเพื่อน
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ตางชาติ หรือใหนักเรียนสัมภาษณเพื่อนเกี่ยวกับขั้นตอนในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เพื่อนทราบและ
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 ใหนักเรียนเขียนอธิบายทิศ ทางจาก
โรงเรียนไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในเมืองที่อาศัยอยู โดยผูสอนอาจจะแจกแผนที่เพื่อใหนักเรียน
ใชประกอบในการเขียน หลังจากนั้นจึงใหเพื่อนอานคําบรรยาย และระบุวาสถานที่นั้นคือสถานที่
ใด ตอมาคือ การเชื้อเชิญ (Inviting) คือ ใหนักเรียนกรอกบันทึกประจําวันเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําใน
สัปดาหหนา หลั งจากนั้นจึ งเขียนจดหมายเชิ ญคูของตนทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในสัปดาห
ดังกลาว แลวจึงแลกจดหมายกันอานและเขียนตอบรับหรือปฏิเสธคําเชิญ โดยดูตามบันทึกประจํา
วันที่กําหนดไว ตอมาคือ การบรรยายและการระบุบอก (Describe and Identify) คือ ใหนักเรียน
ทํางานกลุมโดยชวยกันเขียนบรรยายบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง หลังจากนั้น
จึ ง ใหนักเรียนกลุ ม อื่นอาน และระบุ วาสิ่ง นั้นคืออะไร และสุดทายคือ การสรา งเรื่อง (Story
construction) คือ ใหนักเรียนทํางานกลุม โดยนักเรียนแตละคนในกลุมจะไดรับรูปภาพคนละหนึ่ง
รูปภาพที่ไมเหมือนกัน นักเรียนจะตองเขียนบรรยายรูปภาพของตนใหเพื่อนในกลุมอาน แลวจึง
ชวยกันเรียงลําดับรูปภาพตามเหตุการณที่ควรจะเกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงชวยกันเขียนบรรยายภาพ
ตามที่ไดเรียงลําดับไว
นอกจากนั้นแลว Byrne (1991: 40-42) ยังไดเสนอกิจกรรมการเขียนที่กอใหเกิดการ
สื่อสาร เพื่อกระตุนใหนักเรียนไดแสดงออกทางการเขียน เชน การเขียนคําสั่งเพื่อใหเพื่อนปฏิบัติ
ตาม การเขียนขอความสั้นๆ ถึงเพื่อน ซึ่งเพื่อนที่ไดรับขอความนั้นมีความจําเปนที่จะตองเขียน
ขอความตอบ และการเขียนจดหมายสั้น ๆ ถึงเพื่อน เชน เขียนจดหมายเชิญเพื่อนมางานเลี้ยงและ
ขอใหเพื่อนชวยนําสิ่งของบางอยางมาดวย โดยผูสอนอาจเขียนรูปแบบของภาษาที่จําเปนตองใช
บนกระดาน เพื่อเปนการชี้แนะแกนักเรียน
ดังนั้นอาจสรุปไดวาการเรียนการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร ผูสอนสามารถใชกิจกรรม
ตางๆ เพื่อฝกใหผูเรียนสามารถเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมที่ใชฝกการเขียนนั้นควร
เปนกิจกรรมที่ใชในสถานการณที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงและมีความเกี่ยวของกับผูเรียน กิจกรรมควรมี
ความนาสนใจ สนุกสนานและมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมอาจ
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ทําในลักษณะที่เปนกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู หรือกิจกรรมกลุมก็ได เชน การใหนักเรียนถายโอน
ขอมูลจากการอานจดหมาย การถายโอนขอมูลจากแบบฟอรม แผนภาพ แผนภูมิไปยังการเขียน
จดหมายหรือยอหนา การนําขอมูลจากการสอบถาม การสัมภาษณหรือการระดมสมองมาเขียน
เปนรายงาน การเขียนบัตรเชิญ การเขียนคําสั่งใหเพื่อนปฏิบัติตาม การเขียนเพื่อถามขอมูลหรือ
บอกทิศทาง เปนตน
2.7 การทดสอบทักษะการเขียน
การทดสอบการเขียนเพื่อการสื่อสารนั้นมีความสําคัญตอการเรียนการสอนทักษะการ
เขียนเปนอยางมาก เพราะถือวาเปนการประเมินประสิทธิภ าพของผูเรียน ซึ่งในการทดสอบนี้ไม
ควรทดสอบดานความรูเกี่ยวกับภาษาเพียงดานเดียว แบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพตองแสดงให
เห็นวาผูเรียนตองการที่จะใชภ าษาอยางไร และสามารถนําภาษาไปใชจ ริงในสถานการณการ
สื่ อ สารได อ ย า งไร ดั ง นั้ น จึ ง มี นั ก การศึ ก ษาได ก ล า วถึ ง การทดสอบทั ก ษะการเขี ย นไว อ ย า ง
หลากหลาย อาทิ Finocchiaro and Brumfit (1983: 198-199) ไดเสนอลักษณะของการทดสอบ
ทักษะการเขียนไว ไดแก การใหผูเรียนแตงประโยคจากคําที่กําหนดให การใหผูเรียนเขียนตอบ
คําถามเกี่ยวกับตัวผูเรียนเองหรือเกี่ยวกับสื่อที่เรียน การเขียนตามคําบอก การเขียนขอความเปน
ตอนๆ โดยการเลาเรื่องใหมจากมุมมองของผูเรียน การเขียนบอกเวลาในอดีตและในอนาคต หรือ
อาจจะเปนการเขียนสิ่งที่ผูเรียนจะพูด หรือมีการกําหนดสถานการณใหผูเรียนไดเขียน การเขียน
เลาเรื่องหรือเหตุการณ การเขียนเรียงความจากหัวขอที่กําหนด การเขี ยนคําถามจากเรื่องที่อาน
และการทําขอสอบแบบโคลซ (Cloze Test)
สวน Heaton (1990: 97-106) ที่ไดกลาววา การทดสอบทักษะการเขียนควรให
ผู เ รี ย นเขี ย นงานที่ ใ กล เ คี ย งกั บ สถานการณ ใ นชี วิ ต จริ ง โดยกํ า หนดให ผู เ รี ย นเขี ย นอย า งมี
จุดมุงหมายและใหผูเรียนทราบวาผูอานคื อใคร เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและเปนการกระตุนใหผูเรียน
ผลิตงานเขียนที่มีคุณภาพ ซึ่งไดแก การเขียนเรียงลําดับวลีที่กําหนดใหเปนประโยคที่สมบูรณ การ
เขียนเติมประโยคหรือขอความที่อานใหสมบูรณ การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสั้นๆ การ
เขียนบันทึกประจําวัน การเขียนเรียงความอยางอิสระ การเขียนขอความหรือเรื่องจากรูปภาพที่
กําหนดให การเขียนบรรยายเหตุการณ สิ่งของหรือบุคคล การเขียนเลาเรื่อง การเขียนคําสั่งหรือ
บอกทิศทางและการเขียนบรรยายกระบวนการ
นอกจากนี้ Valette (1977: 246-260) ไดใหแนวทางและตัวอยางในการทดสอบทักษะ
การเขียน เชน การเขียนเรียงความโดยมีการแนะแนวทาง (Directed composition) คือ ใหตัวแนะ
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ที่มองเห็นได กลาวคือ ผูสอนควรมีการฝกผูเรียนกอน เพื่อใหผูเรียนทราบวาผูสอนตองการวัดอะไร
จากการทดสอบ เชน ผูสอนใชวิธีเลาเรื่องหรือใหผูเรียนดูภาพยนตรแลวใหเขียนเรียงความเปน
ภาษาที่เรียน ตอมาคือ การเขียนอิสระ (Free composition) คือ ใหผูเรียนแสดงความสามารถใน
การลําดับความคิด การรูจักใชคําที่เหมาะสม และการแบงขอความออกเปนตอน ซึ่งผูสอนควร
เลือกหัวขอสําหรับผูเรียนที่ไมยากเพราะผูเรียนตองใชความพยายามแสดงความคิดมากกวาการ
แสดงเนื้อหา ซึ่งลักษณะการเขียนมีดังนี้ คือ การเขียนที่มีพื้นฐานมาจากคําศัพท มีวัตถุประสงค
เพื่อวัดความเหมาะสมของการใชคําศัพท เชน การใชคําคุณศัพทเปรียบเทียบระหวางภาพสอง
ภาพ ตอมาคือ การเขียนที่มี พื้นฐานมาจากไวยากรณ เปนงานที่ใหเ ขียนเกี่ยวกับโครงสรา งที่
ตองการทดสอบ เชน เรื่อง Your Last Christmas ใชในการวัดเรื่อง Simple past tense ตอมาคือ
การเขียนขอความเปนตอนๆ เปนการเขียนที่เนนความสามารถในการเขียนขอความที่เปนความคิด
หลั กเพียงความคิดเดียวในแตล ะยอหนา ตอมาคือ การเขียนเรียงความที่เ กิดจากการกระตุน
ความคิด เปนหัวขอการเขียนเรียงความที่ไดจากเหตุการณหรือขอโตแยง การใหคะแนนอาจเนนที่
เรื่องของการใหเหตุผล การลําดับความคิด การใชถอยคํา และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น Carroll (1983: 50) ยังไดกลาววา ในการทดสอบความสามารถทางการ
เขียนนั้นสามารถกระทําไดโดยใชการเขียนเรียงความ (Essay) โดยใหผูเรียนเขียนบรรยายภาพ
บรรยายสิ่งของ การกระทําหรือเหตุการณที่จําได ซึ่งเนื้อหาควรเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
เชน การเขียนรายงาน เขียนโนต เขียนจดหมายสวนตัวถึงเพื่อน เปนตน ซึ่งในการวัดความสามารถ
ทางการเขียนนั้นควรวัดความสามารถทางการเขียนโดยตรง คือ การใหผูเรียนเขียนเรียงความ หรือ
ถา จะวัด ทางออ มซึ่ ง สามารถกระทํา ได โ ดยการใช ขอ สอบแบบปรนั ย นอกจากนั้ น แล วในการ
ทดสอบการเขียนนั้นยังจําแนกออกไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับขั้นกอนการเขียน (Pre-writing) ระดับ
การเขียนแบบมีแนวทางกําหนดให (Guided writing) และระดับการเขียนอิสระ (Free writing) ซึ่ง
ในแตละระดับนั้นจะมีแนวทางในการประเมินแตกตางกันออกไป
ดังนั้นอาจสรุปไดวาสิ่งที่ผูสอนตองตระหนักถึงเกี่ยวกับการทดสอบการเขียนเพื่อเปน
แนวทางในการตัดสินประสิทธิภาพของผูเรียน คือ การทดสอบนั้นตองเปนการวัดความสามารถ
รวมหลายๆ ดาน ไมควรทดสอบความรูเกี่ยวกับภาษาหรือความรูทางไวยากรณเพียงดานเดียว แต
ตองตระหนักถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ผูเรียนจะสามารถนําภาษาไปใชในชีวิตจริงได ซึ่ง
แนวทางในการทดสอบการเขียนนั้นมีอยา งหลากหลาย ผูสอนจึงควรเลือกวิธีการใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใหการประเมินผลของผูเรียนมีความถูกตองและเที่ยงตรงมากที่สุด
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2.8 สัมฤทธิ์ผลในการเขียน
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นอาจกลาวไดวาทักษะการเขียนเปนทักษะที่ยาก
ทั้งกับตัวผูสอนและกับตัวผู เรียนเองดวย แตการเขียนก็ยังจัดเปนทักษะที่มีความสําคัญในชีวิตที่
จําเปนตองใช ในการสื่อสาร จึ ง เปนสิ่ง จํ าเปนสําหรับทั้ง ตัวผูสอนและผู เ รียนที่จ ะตองทราบถึง
ความสามารถและความชํ า นาญที่ จ ะใช ใ นการเรีย นการสอนทัก ษะการเขีย น เพื่ อ ใหป ระสบ
ผลสําเร็จในการเขียนดังที่ Heaton (1990: 136 ) ไดกลาววา ความชํานาญดานทักษะเขียนมีหลาย
ระดับ ซึ่งระดับแรกคือ ระดับกลไก (Mechanic) คือ การเขียนสะกดคํา การลอก การเขียนประโยค
โดยการลอกจากตารางหรื อ การแทนที่ ต ามคํ า ที่ กํ า หนดให ระดั บ ที่ ส องคื อ ระดั บ ความรู
(Knowledge) คือ การเขียนตามคําบอก การใชไ วยากรณ การตีความหมายอยางถูกตอง การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการตอบคําถามตามที่พบเห็น ระดับที่สามคือ ระดับการถายโอนความรู
(Transfer) คือ การเลือกสวนที่ถูกของไวยากรณในประโยคชนิดตางๆ การรวมประโยค เปลี่ยน
ประโยค เรียงประโยคใหม ตลอดจนเขียนเรียงความตามที่กํา หนดให ระดับที่สี่คือ ระดับการสื่อ
ความหมาย (Communication) คือ การเขียนโดยอิสระดวยตนเอง เขียนจดหมายสวนตัว เขียน
คําอธิบาย การตั้งหัวขอเรื่อง การเขียนระดับนี้ตองคํานึงถึงความถูกตองทางไวยากรณรองลงมา
จากความเขาใจในการสื่อสาร และระดับที่หาคือ ระดับการวิจารณ (Criticism) คือ เขียนถูกตอง
ตามสไตล เชน เขียนจดหมายธุรกิจที่ถูกตองตามแบบฉบับ เขียนเรื่องสั้น เรียงความจากขอคิด
บางอยา ง ซึ่ ง การที่ ผู เ รี ยนจะประสบความสํ า เร็ จทางด านการเขี ยนหรือ ตอ งการมี สั ม ฤทธิ์ ผ ล
ทางการเขียนที่ดีนั้นผูเรียนตองมีความสามารถทางดานตางๆ
สวน Valette and Desick (1972) ไดกลาววา ความสามารถที่ผูเรียนตองมีอันดับแรก
ในการเขี ย นคื อ ความสามารถทางด า นไวยากรณ (Grammatical skill) คื อ ผู เ รี ย นต อ งมี
ความสามารถในการเขียนระดับประโยคไดอยางถูกตอง ตอมาคือ ดานสไตลการเขียน (Stylistic
skill) คือ ผูเรียนตองมีความสามารถในการจัดลําดับประโยคและใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอมาคือ ดานกลไก (Mechanical skill) คือ ผูเรียนตองมีความสามารถในการใชภาษาเขียนได
อยางอยางถูกตอง รวมไปถึงการสะกดและเขียนเครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตองและดานสุดทาย
คือ ดานการใชวิจารณญาณในการเขียน (Judgment skill) คือ ผูเรียนตองมีความสามารถในการ
ใชภาษาเขียนไดอยางถูกตองตามจุดมุงหมายตามวัตถุประสงค ตองใหเหมาะสมและถูกตองกับ
ดานการใชภาษาในโอกาสตางๆ ตลอดจนความสามารถในการเขียนเรียงความหรือเขียนเรียบเรียง
ไดอยางถูกตอง
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ดังนั้นจึงพอสรุปเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลทางดานการเขียนไดวา การที่ผูเรียนจะมีสัมฤทธิ์
ผลที่ดีทางดานการเขียนนั้นทั้งผูสอนและผูเรียนควรจะตระหนักถึงความชํานาญทางดานทักษะ
การเขียนรวมไปถึงความสามารถทางดานการเขียนตางๆ ไมวาจะเปนความสามารถในเรื่องของ
การใชคําศัพท การสะกดคํา ไวยากรณ และสํานวนตางๆ ตลอดจนการเรียบเรียงความคิดออกมา
เปนขอความไดอยางเหมาะสมและสามารถสื่อความหมายใหผูอานเขาใจไดตรงตามที่ผูเขียน
ตองการจึงจะสงผลใหการเขียนมีประสิทธิภาพและจะทําใหผูเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเขียนที่ดีขึ้น
ได
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2.9 เกณฑการตรวจงานเขียน
การวัดและประเมินผลงานเขียนนั้น ผูสอนจะตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการที่จะ
ใชในการตรวจงานเขียน โดยจะตองพิจารณาเลือกเกณฑในการตรวจใหคะแนนงานเขียนของ
ผูเรียนใหมีความสอดคลอง เหมาะสมกับลักษณะการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียนดังที่
Heaton (1990: 109-110) ไดเสนอวิธี การตรวจงานเขียนไว เชน การตรวจโดยใช วิธีอาศัย
ความรู สึ ก ของผู ต รวจเปน เกณฑ (Impression method) วิธี นี้เ ปนการให คะแนนที่ขึ้ น อยูกั บ
ความรูสึกของผูตรวจที่มีตองานเขียนโดยมองเปนภาพรวมทั้งหมด นับเปนวิธีการตรวจที่รวดเร็ว
และยิ่งถาใชผูตรวจ 3 คน ผลที่ไดออกมานั้นก็จะมีความนาเชื่อถือ แตก็สามารถใชผูตรวจเพียง 2
คนได ถ า เป น การตรวจงานเขี ย นในโรงเรี ย น ต อ มาคื อ การตรวจโดยวิ ธี อ าศั ย การวิ เ คราะห
(Analytic method) วิธีการนี้สามารถกระทําไดโดยที่ผูตรวจจะตองแยกแยะองคประกอบตางๆ
ของงานเขียนที่จะใหคะแนนกอน ตอจากนั้นก็ทําการกําหนดน้ําหนักคะแนนที่จะใหในแตละ
องคประกอบได เชน การใชมาตราสวนประเมินคาแบบ 5 คะแนน ซึ่งผูตรวจสามารถกําหนด
คะแนนไดตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ Kroll (1998: 226-228) ยังกลาววา ไมมีการประเมินงานเขียนใดดีที่สุด
เพราะในการประเมินงานเขียนนั้นจะขึ้นอยูกับบริบทของชนิดของงานเขียนนั้นๆ ในการประเมิน
งานเขียนนั้นมี 2 ชนิด คือ มาตราสวนคะแนนภาพรวม (Holistic scales) คือ การที่ผูตรวจทุกคน
ใหระดับคะแนนในระดับเดียวกันหลังจากที่อานผลงานเขียนเสร็จ ผูตรวจจะตัดสินดวยความรูสึก
ทั่วไป โดยปกติแลวชวงของการใหคะแนนจะไมกวาง บางชนิดจะมี 4 ชวง แตไมเกิน 6 ชวง ดาน
ระดับคะแนนสูงสุด หมายถึง มีความสามารถในการเขียนดี ระดับคะแนนต่ําสุด หมายถึง ทักษะ
นั้ น ๆ ควรได รั บ การพั ฒ นา และอี ก ชนิ ด หนึ่ ง คื อ มาตราส ว นคะแนนแบบวิ เ คราะห (Analytic
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scales) คือ การที่ผูตรวจแยกองคประกอบของงานเขียนกอน และลงความเห็นตองานชิ้นที่ดีและ
กําหนดคะแนนการเขียนในแตละดาน
นอกจากนั้น Harris and McCann (1994: 39) ยังไดเสนอเกณฑการตรวจงานเขียน
เพื่อการสื่อสาร ซึ่งอาศัยความรูสึกของผูตรวจ (Impression method) ไวดังตัวอยางดังนี้
9-10 สามารถสื่อสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางที่กําหนดไดอยางครบถวน
และนาสนใจ เกือบจะไมมีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท
การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอน
7-8 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนได มีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท
การสะกดคําหรือเครื่องหมายวรรคตอนเล็กนอย
5-6 สามารถสื่อสารขอมูลที่จําเปนไดเกือบทั้งหมดและมีขอบกพรองพอสมควร
แตยังสามารถเขาใจได
3-4 มีขอมูลจํานวนมากที่ไมไดรับการสื่อสารและมีขอบกพรองที่ยากตอการเขาใจ
1-2 สื่อสารไดนอยมาก
ดังนั้นจึงพอจะสรุปเกี่ยวกับเกณฑในการตรวจงานเขียนไดวา การตรวจใหคะแนนงาน
เขียนนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ แตถาจะพิจารณาใหดีนั้นสวนมากแลวเกณฑการตรวจใหคะแนน
จะมีรูปแบบที่คลายคลึงกันเมื่ อนํามาจัดประเภทเขาดวยกัน คือ ในการประเมินแบบภาพรวมนั้น
เปนเกณฑการประเมินที่ไมมีเกณฑแยกองคประกอบที่ชัดเจน ผูประเมินสามารถตรวจงานเขียนได
อยางรวดเร็วโดยใชความรูสึกของผูตรวจเปนเครื่องมือชวยในการตัดสิน ซึ่งจะใชผูตรวจหนึ่งคน
หรือมากกวานั้นก็ได แตถาในกรณีที่มีผูตรวจมากกวาหนึ่งคนนั้นก็ควรจะนําคะแนนมารวมกันแลว
หารเฉลี่ยเปนคะแนนที่ได และอีกวิธีหนึ่งก็คือ การประเมินแบบวิเคราะห ซึ่งเปนการประเมินแบบ
มีเกณฑโดยการแยกคะแนนเปนสวนๆ จากองคประกอบของการเขียน ดังนั้นผูสอนจึงเลือกเกณฑ
ในการตรวจใหคะแนนงานเขียนใหมีความเหมาะสมกับลักษณะการสอนและกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน เพื่อใหผลที่ไดมีความถูกตองและเที่ยงตรงมากที่สุด
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3. การอานและการเขียน
3.1 ความสัมพันธระหวางการอานและการเขียน
ในการจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้นผูเรียนควรมีโอกาสฝกใชทักษะทั้ง 4 ดานเพื่อใหเกิด
ความรอบรู ดังที่ Widdowson (1987: 145-146) ไดกลาววา ทักษะการอานดี ทักษะการเขียนก็จะ
ดีตามไปดวย การจะพัฒนาทักษะทางภาษาใหมีคุณภาพที่ดีตองอาศัยการฝกฝนทักษะตางๆ เพื่อ
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สงเสริมซึ่งกันและกัน เชน ในการฝกทักษะการอานก็ควรจะมีการฝกทักษะทางการเขียนรวมดวย
เพราะการอานจะเปนเครื่องกระตุนใหผูอานเกิดการเรียนรูและเกิดความคิด ซึ่งจะเปนแนวทางให
ผูอานนําไปเปนแบบอยางในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองได ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ
Byrne (1991: 69) ที่กลาววา การอานและการเขียนเปนทักษะที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
ซึ่งสามารถกระทําไดโดยผานภาระงานที่หลากหลาย และยังสอดคลองกับ สมพร จารุนัฎ (2541:
2) ที่กลาวไวเชนกันวา การอานและการเขียนเปนทักษะที่สงเสริมซึ่งกันและกัน ผูเขียนตองประมวล
ความรู ความคิดจากเรื่องตางๆ ที่ตนเองอานมาใชเปนพื้ นฐานในการเขียนแสดงความคิดเห็น
ขอเท็จจริง ตลอดจนจินตนาการของตนไปสูผูอาน
นอกจากนี้ Duffy and Rochler (1993: 36) ยังไดกลาววา การเขียนมีความสําคัญตอ
การพัฒนาการอานดวยเหตุผล 3 ประการคือ ผูอานและผูเขียนใชสัญลักษณทางภาษาเขียนชุด
เดี ยวกัน ผู เ ขี ยนต อ งมี ค วามเขา ใจและชํ า นาญการใช สั ญ ลั กษณดั ง กลา ว เพื่อ สร างสารแบบ
เดียวกับที่ผูอานตีความ ดังนั้นความเขาใจในระบบสัญลักษณของภาษาของผูเรียนจะเพิ่มขึ้นเมื่อ
ไดอานและเขียน ตอมาคือ ระหวางที่ผูอานอาน คิด และตีความขอความที่อานจะสัมพันธอยาง
ใกล ชิ ด กั บ การที่ ผู เ ขี ย นต อ งคิ ด และสร า งข อ ความ ดั ง นั้ น ผู อ า นและผู เ ขี ย นที่ ดี จ ะเข า ใจถึ ง
จุดมุงหมายของการเขียนเพื่อการสื่อสารถึงผูอานที่ไมรูจัก และสุดทายคือ การเขียนสําคัญตอการ
พัฒนาการอาน เนื่องจากการเขียนที่ดีตองใชเวลาและความคิดในการสรางงาน ผูสอนการอานที่ดี
จะตองรวมการสอนเขียนเขาไวดวย
จากความคิดเห็นของนักการศึกษาหลายทานที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางการอาน
และการเขียนอาจกลาวสรุปไดวา ทักษะการอานและทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิด ดังนั้นผูสอนควรจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการทั้ งสองทักษะเขาดวยกัน
เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูและสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได
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3.2 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอาน-เขียน
ทักษะการอานและการเขียนเปนทักษะที่มีความสัมพันธกัน กระบวนการเรียนการ
สอนที่ ส ามารถเชื่ อมโยงนํา ความรู ข องผู เ รี ย นที่ไ ด จ ากการอ านไปสู การเขี ยนได ก็คื อ การจั ด
กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการฝกใหผูเรียนไดใชทั้งทักษะการอานและการเขียน ดังนั้นจึงมีนักวิชาการ
ทางการศึ ก ษาหลายท า นได เ สนอขั้ น ตอนและกิ จ กรรมการสอนอ า นไปสู ก ารเขี ย นไว อ ย า ง
หลากหลาย อาทิ Aborderine (1986: 38-39) ไดเสนอแนะการสอนการอานที่ใหมีการผสมผสาน
กับการเขียนนั้นผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนใชความสามารถในการเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และ
ควรมีการตั้งคําถามที่สงเสริมใหผูเรียนใชภาษาในลักษณะเดียวกับเรื่องที่อาน สวน Rimes (1983:
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50-56) ไดเสนอกิจกรรมการสอนอานไปสูการเขียนวาสามารถทําไดตั้งแต การคัดลอกขอความที่
อานซึ่งอาจจะเปนโคลง กลอน บทความ การตรวจสอบลีลาภาษา การใชกฎไวยากรณ การเรียบ
เรียงประโยคโดยใหผูเรียนวงกลมหรือทําสัญลักษณในสวนที่ผิด การสรุปความโดยใชคําพูดของ
ผูเรียนเอง การเติมคํา การคาดเดาเรื่องที่อ านแลวเขียนตอโดยการแสดงเหตุผลประกอบ และการ
เขียนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากเรื่องที่อาน
นอกจากนั้นแลว Harmer (1990: 45-46) ที่ไดเสนอขั้นตอนการสอนอาน-เขียนไว 3
ขั้นตอนโดยเริ่มจากการแนะนําคําศัพท โครงสรางใหมใหผูเรียนไดรูจักและคุนเคย ตอมาคือ ให
ผูเรียนไดฝกการใชภาษาดวยการทํากิจกรรมตางๆ เชน การเติมคําลงในชองวาง และสุดทายคือ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดนําสิ่งที่เรียนและฝกฝนไปแลวไปใชในการสื่อสารอยางมีความหมายดวย
การพูดหรือการเขียน
นอกจากนี้ยังมี Barnett (1989: 113-143) ที่ไดเสนอขั้นตอนการสอนอาน-เขียนไววา
มี 4 ขั้นตอน ซึ่งไดแก ขั้นกอนการอาน เปนการแจงจุดหมายในการอาน และใชกิจกรรมที่กระตุน
ผูเรียนใหไดใชโครงสรางความรูเดิมเพื่อใหเกิดความรูสึกสนใจ และเกิดความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน ตอจากนั้นคือ ขั้นขณะอาน เปนขั้นที่ ใช กิจกรรมหรือแบบฝ กหัดที่ชวยใหผูเ รีย นได
พัฒนากลวิธีในการอานและการใชภาษา โดยอาจเปนการทํางานเดี่ยวหรืองานกลุม หลังจากนั้น
คือ ขั้นหลังการอาน เปนขั้นที่ใหผูเรียนทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความเขาใจในการ
อาน และใหผูเรียนไดวิเคราะหบทอานไดลึกซึ้งขึ้น และสุดทายคือ ขั้นติดตามผล เปนการใหผูเรียน
ถายโอนขอมูลไปยังเรื่องที่คลายกับเรื่องที่ไดอานไปแลว หรือนําความรูทางภาษาและความคิดที่ได
จากการอานไปใชในทักษะการเขียน
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Leu and Kinzer (1995: 78-79) ที่เสนอวาการจัด
กิจกรรมการสอนอาน-เขียน ควรเริ่มตั้งแต ขั้นเตรียมการ เปนขั้นตอนของการจัดกิจกรรมที่เตรียม
ตั ว ผู เ รี ย นก อ นการอ า น เช น การสอนคํ า ศั พ ท ใ หม การสอนทั ก ษะในการอ า น และการระบุ
จุดประสงคในการอาน ตอมาคือ ขั้นการอาน เปนขั้นที่ใหผูเรียนอานในใจกอนที่จะมีการอภิปราย
รวมกัน หลังจากนั้นคือ ขั้นการฝกและพัฒนาทักษะตางๆ ซึ่งจัดเปนการนําความรูที่ไดเรียนไปแลว
มาใช และสุดทายคือ ขั้นการทํากิจกรรมเสริม เปนการทํากิจกรรมที่สนุกสนานมีความหมาย และ
ตองใชความรู ประสบการณ และทักษะที่ไดจากการเรียนที่ผานมา
จากขั้นตอนการสอนการอาน-เขียนโดยนักวิชาการทางการศึกษานั้น อาจกลาวสรุปได
วาครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอน โดยใชจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการฝกใหผูเรียนไดใชทั้ง
ทักษะการอานและการเขียน ซึ่งในขั้นตอนของกิจกรรมตางๆ นั้นสามารถทําไดตั้งแตการกระตุน
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ความสนใจ ความรูเดิมในเรื่องที่อาน การสอนคําศัพท โครงสรางใหมเพื่อที่จะนําไปใชในการอาน
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชกลวิธีและเทคนิคการอานแบบตางๆ ตลอดจนการนําเนื้อหาภาษาจาก
เรื่อ งที่ อา นมาฝ กฝนทํ ากิ จ กรรมเพื่ อตรวจสอบความเข าใจในเรื่ องที่อ าน จนกระทั่ง ให ผูเ รีย น
สามารถถายโอนนําความรูที่ไดจากการอานไปสูกระบวนการเขียนได
3.3 การวัดและประเมินผลการอาน-เขียน
การวัดและการประเมินผลเปนสิ่งสําคัญและเปนองคประกอบของการเรียนการสอนที่
ทําใหทราบวาผูเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไวหรือไมดังที่ เริงชัย จงพิพัฒนสุข (2542: 1415) ไดกลาวถึงการวัดประเมินผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาวามี 2 ประเภท ประเภทแรกคือ การ
วัดผลที่เนนกระบวนการเรียนรู ซึ่ ง รูปแบบการประเมิ นที่ใช กันทั่วไปมี หลายรูปแบบ เช น การ
ประเมินผลตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึก การสัมภาษณ
เปนตน ผูสอนจะสังเกตการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมจริงของผูเรียนแลวใหคะแนน การประเมินผล
จากแฟ ม สะสมงาน คื อ การให ค ะแนนจากผลงานในแฟ ม และอาจให ค ะแนนจากการสั ง เกต
พิจารณาการทํางานเชนเดียวกับการประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากนิทรรศการ คือการที่
ผูเรียนรวบรวมผลงานจากการทํางานทั้งหมดมาจัดแสดงใหปรากฏรวมกัน โดยแตงและจัดทําปาย
นิเทศพรอมคําบรรยาย ผูสอนจะกําหนดเกณฑการใหคะแนนที่เห็นสมควร การประเมินจากการ
สั ง เกตพิ จ ารณาของผู ส อน คือการสั ง เกตและจดบั นทึก พฤติกรรมการเรีย น การรวมกิจ กรรม
พัฒนาการและพฤติกรรมของผูเ รียนตลอดเวลาเรียน ผูสอนกําหนดเกณฑตามที่เห็นสมควร การ
ประเมินตนเอง คือประเมินตามเกณฑที่กําหนดรวมกันระหวางครูและผูเรียน หรือจะทําในรูปแบบ
การบันทึกหลังการเรียน และการประเมินจากกลุมเพื่อน ประเภทที่สองคือ แบบทดสอบ ใชวัดผล
การเรียนรูควบคูไปกับการประเมินผลแบบทดสอบ ซึ่งไดแก การบังคับตอบ เปนคําถามที่มีคําตอบ
ใหเลือก ซึ่งแยกยอยเปน 4 แบบคือ แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบเติมคํา และแบบจับคู ตอมา
คือการตอบเสรี เปนคําถามที่ใหตอบดวยตนเองบางครั้งเรียกวา แบบเรียงความ ในการประเมิน
การอ า นเขี ย นนั้ น ควรใช ก ารประเมิ น ทั้ ง สองแบบประกอบกั น คื อ ทั้ ง แบบประเมิ น ผลและ
แบบทดสอบ โดยควรจะทําการประเมินเปนระยะๆ เพื่อแกไขขอบกพรองและปญหาการเรียนการ
สอนไดทันที
ดั ง นั้ น อาจกล า วสรุ ป ได ว า การวั ด และประเมิ น ผลการอ า น-เขี ย น ควรจั ด ทํ า ด ว ย
เครื่องมือทางวิชาการที่หลากหลาย ทั้งแบบประเมินผลและแบบทดสอบเพื่ อใหไดผลการเรียนที่
นาเชื่อถือ ใหไดขอมูลที่สมบูรณ ชัดเจนและเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
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4. โครงงาน
4.1 ที่มาของโครงงานภาษาอังกฤษ
แนวคิดของโครงงานภาษาอังกฤษนั้นมีรากฐานมาจากแนวคิดของการจัดการเรียน
การสอนโดยใชโครงงานโดยทั่วไป (Project approach) ซึ่ง Legutke and Thomas (1991: 157158) ไดกลาวถึง ตนกําเนิดของโครงงานวา มาจากแนวคิดของหลักสูตรมุ ง ปฏิบัติง าน (Taskbased curriculum) และหลักสูตรมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered curriculum)
โดยมีผูริเริ่ม คือ Dewey และ Kilpatrick ผูซึ่งเปนนักการศึกษาและไดวางพื้นฐานแนวคิดทฤษฎี
และการปฏิบัติการเรียนรูโดยผานประสบการณ ซึ่งในชวงป ค.ศ.1960-1970 การเรียนรูแบบ
โครงงานเป นหัว ขอที่ นา สนใจในการอภิป รายวงการศึกษาในยุโรปที่ส ง เสริม การเรีย นรูร ะบบ
ประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ย นต า งๆ การปฏิ บั ติ โ ครงงานนั้ น เป น ที่ นิ ย มจริ ง แต ใ นการปฏิ บั ติ ต อ ง
ระมัดระวังในเรื่องของความสนุกในหองเรียน และในการอิงผูเรียนเปนศูนยกลางจนทําใหผูเรียนทํา
ตามใจตนเองมากเกินไป ซึ่งอาจจะทําใหการเรียนรูหละหลวมและไมมีความหมายขัดกับหลัก
การศึกษา ตอมานักการศึกษาทั้งหลายไดมีความพยายามที่จะริเริ่มออกแบบหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชโครงงานในเวลาตอมา
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4.2 ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เป น ศู น ย ก ลางที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ โดยให ผู เ รี ย นได มี โ อกาสร ว มกั น ปฏิ บั ติ ภ าระงานที่
หลากหลาย มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของโครงงานไวอยางหลากหลาย อาทิ
Fried-Booth (1988: 5) ไดกลาววา โครงงานเปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเปนการ
เรียนที่เปนสถานการณจริงสําหรับผูเรียน กลาวคือ ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบในการทํางาน
ในการเรียนแบบโครงงานนั้น จะตองมี การวางแผนอภิปราย และมีการติดตามประเมินผลของ
โครงงาน ซึ่งการประเมินผลสามารถทําไดในระหวางการดําเนินโครงงานหรือสิ้นสุดโครงงานก็ได
นอกจากนั้นแลวโครงงานยังสามารถสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนดวย
สวน Haines (1989: 1) ไดกลาววา โครงงานเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สํ าคัญ ผู เ รีย นจะมี หนาที่ กําหนดหัวข อ เลื อกกิจ กรรม เวลาและกําหนดผลงาน โครงงานเป น
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา และลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองตามความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการตางๆ ซึ่งมีผูสอนคอยกระตุนแนะนํา และให
คําปรึกษาแกผู เรียนอยา งใกลชิ ด ตั้ง แตการเลือกหัวขอที่จ ะศึกษาคนควา ดําเนินการวางแผน
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กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน และการนําเสนอผลงาน โดยทั่วไปแลวการทําโครงงานสามารถทํา
ไดทุก ระดับ การศึ กษา อาจทํ าเป นรายบุคคลหรือเปนกลุ ม ทํา เปน โครงงานเล็ กๆ ที่ไ ม ยุ ง ยาก
ซับซอนมากหรือจะทําเปนโครงงานใหญที่มีความยากและซับซอนขึ้นก็ได ขึ้นอยูกับลักษณะของ
โครงงาน
นอกจากนี้ Legutke and Thomas (1991: 158-160, 167) ไดกลาววา กิจกรรม
โครงงาน คือ การปฏิบัติภาระงานหลากหลายที่ตองปฏิบัติเพื่อบรรลุภาระงานเปาหมาย ซึ่งในแต
ละภาระงานยอยที่ปฏิบัติจะมีวัตถุประสงคเฉพาะของมันเอง ซึ่งโครงงานจะมุงใหความสําคัญที่
หัวขอ การใชทักษะการปฏิบัติในชีวิตจริง การติดตอสื่อสารกับเจาของภาษา การฝกรูปแบบภาษา
ทักษะทางภาษา และฝกการวางแผน การปฏิบัติตามกระบวนการดวย
นอกจากนั้น Ribe and Vidal (1993 : 5 ) ยังไดกลาวอีกวา โครงงาน คือ งานใหญที่
เปนภาระงานหลัก (Macro task) ประกอบดวยโครงงานยอยมากมาย (Micro task) ซึ่งในแตละ
ขั้นตอนสามารถยืดหยุนไดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูสอนและผูเรี ยน โดยผูสอนจะมีหนาที่เปนผู
วางแผนขั้นตอนระยะเวลา ผลงานและกระบวนการไวลว งหน า แตในการปฏิบั ติง านนั้น อาจ
เปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผูเรียนที่มีสวนรวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติ และในการลงมือปฏิบัติ
จริงนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไดจากการตกลงรวมกันกับผูเรียน อยางไรก็ตามผูสอนตองวางแผน
เกี่ยวกับขั้นตอน เวลาที่ใช ผลสําเร็จและกระบวนการไวลวงหนากอน
นอกจากนั้นแลว Papandreou (1994: 41) และ Sheppard and Stoller (1995: 10)
ยังกลาววา โครงงานเปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูภาษาจากการกําหนดภาระงาน เปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนทําการตัดสินใจและปฏิบัติภาระงานดวยตนเองโดยมุงใหความสําคัญกับตัวผูเรียน
ความรับผิดชอบของตัวผูเรียนและการเรียนรูแบบรวมมือกัน
ดัง นั้น จึ ง สามารถสรุ ปความหมายของโครงงานภาษาอัง กฤษไดวา โครงงานเป น
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมที่สร างเสริมการเรียนรูทางภาษาอยางมีวัตถุประสงค
อันประกอบไปดวยภาระงานยอยที่หลากหลายซึ่งผูเรียนตองปฏิบัติภาระงานยอยตางๆ จนนําไปสู
ภาระงานเปาหมาย โครงงานเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษา คนควา ปฏิบัติในเรื่องที่
ตนเองสนใจหรือตองการเรียนรูดวยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตจริงในสถานการณจริงโดยใช
วิธี การตา งๆ อยา งเป น ระบบ ผู ส อนมี ห นา ที่ คอยกระตุ น แนะนํ า ให ขอ มู ลทางภาษาและให
คําปรึกษาอยางใกลชิด ผูเรียนไดฝกใชทักษะและความสามารถทางภาษา ฝกการคิด การตัดสินใจ
ฝกความรับผิดชอบ และการเรียนรูแบบรวมมือกัน จึงนับวากิจกรรมโครงงานเปนสิ่งที่สามารถจูง
ใจผูเรียนที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูได
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4.3 รูปแบบของโครงงานภาษาอังกฤษ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชโครงงานภาษาอังกฤษนั้นสามารถจัดทําได
หลายรูปแบบ แตจะใชรูปแบบใดนั้นตองพิจารณาจากวัตถุประสงคที่นํามาใช ดังนั้นจึงมีนักการ
ศึกษาหลายทานไดเสนอรูปแบบของโครงงานภาษาอังกฤษไวอยางหลากหลาย อาทิ Legutke
and Thomas (1991: 160-166) ไดจัดรูปแบบของโครงงานภาษาอัง กฤษสําหรับการเรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษา ตางประเทศ อันไดแก โครงงานที่เ ปนการรวบรวมขอมู ลจากการ
ติดตอกับเจาของภาษาโดยตรง (Encounter project) คือ อาจจะจัดในหองเรียนในประเทศเจาของ
ภาษาหรือจัดในหองเรียนที่ไมไดอยูในประเทศเจาของภาษาแตมีการรวบรวมขอมูลจากองคกรที่ใช
ภาษาอังกฤษไว เชน โครงงานการสํารวจการใชภาษาอังกฤษในสนามบินนานาชาติ ตอมาคือ
โครงงานที่เ ปนการรวบรวมขอมูลจากสื่อการอานตางๆ (Text project) เชน หนัง สือ เอกสาร
วรรณกรรมและสิ่งตีพิมพ และโครงงานที่รวบรวมขอมูลจากการติดตอสื่อสารกับเจาของภาษาผาน
สื่อตางๆ (Class correspondence project) เชน การเขียนจดหมายโตตอบกับเจาของภาษา
สวน Henry (1994: 13-17) ไดเสนอการจัดรูปแบบโครงงานภาษาอังกฤษตามระดับ
การวางแผนดํา เนิ นการโครงงาน อั น ได แ ก โครงงานที่ ผู สอนวางแผนการดํ า เนิ น การทั้ ง หมด
(Structured project) คือ โครงงานที่ผู สอนตัดสินใจ กําหนดหัวขอ การวางโครงราง อุปกรณ
วิธี ก าร และการนํา เสนอ ต อมาคื อ โครงงานที่ ผู เ รีย นร วมกั น วางแผนการดํ า เนิน งานทั้ ง หมด
(Unstructured project) คือ โครงงานที่ผูเรียนเปนผูตัดสินใจ กําหนดหัวขอ วางโครงรางและ
วิธีการ รวมทั้งหาอุปกรณดวยตนเอง และสุดทายคือ โครงงานที่ครูผูสอน และผูเรียนรวมกันวาง
แผนการดําเนินงาน (Semi-structured project) คือ โครงงานที่ผูเรียนและผูสอนรวมกันตัดสินใจ
กําหนดหัวขอ การวางโครงราง อุปกรณ วิธีการและการนําเสนอ Henry ยังกลาวเสริมอีกวา เมื่อนํา
โครงงานไปประกอบเขากับหลักสูตร โครงงานที่ผูสอนวางแผนการดําเนินงานทั้งหมด มักจะเปน
จุดเริ่มตนสําหรับหองเรียนที่ผูเรียนยังไมมีความคุนเคยกับการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน สวน
โครงงานที่ผูเรียนรวมกันวางแผนการดําเนินงานทั้งหมดนั้นจะเหมาะสําหรับผูเรียนที่คุนเคยและ
ไดรับการฝกฝนหรือมีความสามารถระดับสูง
นอกจากนี้ Haines (1996: 1) ยั ง ได เ สนอการการจั ด รู ป แบบของโครงงาน
ภาษาอั ง กฤษไว ซึ่ ง ได แก โครงงานที่ เ ป นลั กษณะของการทํ าวิจั ย จากการคน ควา ขอ มู ล จาก
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 โครงงานที่นําเสนอขอมู ลในรูปของการปฏิบัติ (Performance project and
Organization project) เชน การรายงานหนาชั้น การจัดแฟชั่นโชว การโตวาที การจัดชุมนุม การ
สนทนาโตะกลม เปนตน
ดัง นั้นจึ ง สรุปเกี่ยวกับรูปแบบของโครงงานภาษาอัง กฤษไดวา การจั ดทํากิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษนั้นสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ความตองการ
ความสามารถ และความสนใจของผูเรียน นอกจากนั้นผูสอนยังตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา และความมุงหวังทางการเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนภาษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
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4.4 ประโยชนของโครงงานภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษมีประโยชนในการเรียนรูทุกๆ
ดานซึ่งไมเพียงแตเฉพาะการเรียนรูภาษาเพียงอยางเดียว โครงงานภาษาอังกฤษยังมีประโยชนใน
การเรียนรูท างสั ง คมและมี ประโยชนท างจิ ตใจ ดัง นั้นจึ ง มี นักการศึกษาหลายทา นไดกลาวถึ ง
ประโยชนของโครงงานภาษาอังกฤษไวอยางหลากหลาย อาทิ เสงี่ยม โตรัตน (2542: 12) กลาววา
โครงงานที่สอนอยางเปนระบบมีสวนชวยเสริมสรางความรูและทักษะความรู ซึ่งไดแก ความรูใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับขอมูลสาระและทักษะตางๆ 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 และเนื่องจากโครงงาน
ภาษาอังกฤษเปนการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวม เปนการฝกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือ
จึ ง ช ว ยให ผู เ รี ย นสามารถเลื อ กตัด สิ น ใจได ด ว ยตนเองและรู จั ก ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น
นั บ เป น การสร า งแรงจู ง ใจและความสนใจให กั บ ผู เ รี ย น โครงงานภาษาอั ง กฤษยั ง สามารถ
ตอบสนองความสามารถของผูเรียนทุกระดั บ เพราะสมาชิกทุกคนจะไดรับภาระและหนาที่ตาม
ความสนใจและความถนั ด เช น สมาชิ ก บางคนอาจมี ป ญ หาด า นการใช ภ าษาแต อ าจมี
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ความสามารถที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จได นอกจากนั้นแลวโครงงานภาษาอังกฤษยังเปน
การบูรณาการทักษะทางภาษา จึงทําใหผูเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาในสถานการณจริงกับ
โลกภายนอกและมีความเปนธรรมชาติของการใชภาษาในบริบทจริงมากกวาในตําราเรียน จึ ง
นับวาโครงงานภาษาอังกฤษเปนมิติใหมในทางเลือกภาษาที่ผูเรียนจะมองเห็นประโยชนในการ
เรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ
ซึ่งสอดคลองกับ Fried-Booth (1988: 7-8) ที่ไดกลาวถึงประโยชนของโครงงาน
ภาษาอังกฤษวา โครงงานภาษาอังกฤษเปนตัวเชื่อมระหวางการเรียนภาษาและการใชภาษาที่ได
จากการสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูภาษาในชีวิตจริงนอกหองเรียน โครงงานยังมีสวนชวยสงเสริมให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรูและปฏิบัติภาระงานดวยตัวของผู เรียนเอง โดยผูสอนจะทํา
หนาที่เปนผูรวมงาน ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนและเปนที่ปรึกษา นอกจากนั้นแลวโครงงาน
ยังเปนแรงจูงใจในการเรียนรูภาษาไดเพราะนอกจากผูเรียนจะไดใชความสามารถทางภาษาที่มีอยู
ในการปฏิบัติภ าระงานที่แปลกใหม ทาทายและเปนจริง แลว โครงงานยังสงเสริม การเรียนรูใน
ระดับสูงขึ้นไปอีกดวย ผูสอนจึงสามารถนําโครงงานมาจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนในทุก
ระดับ ทุกวัยไดตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา
นอกจากนี้ Carmona (1991: 45) ยัง กลาววา โครงงานภาษาอัง กฤษจั ดเป น
สถานการณการเรียนรูที่หลากหลายที่ชวยใหบทเรียนมีความนาสนใจยิ่งขึ้นซึ่งถือวาเปนแรงจูงใจที่
ดีในการเรียน อีกทั้งยังเปลี่ยนบทบาทของผูสอนจากการสอนรูปแบบเกาที่เนนผูสอนเปนศูนยกลาง
มาเปนหนึ่งในสมาชิกของหองเรียน ซึ่งวิธีนี้จะชวยกระชับความสัมพันธที่ดีระหวางครูผูสอนและ
ผูเรียนได
นอกจากนั้น Haines (1996 : 3) ยังไดกลาวอีกวา โครงงานภาษาอังกฤษทําใหผูเรียน
ไดประยุกตความรูไปใชในสถานการณจริง ชวยสงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งเปนการมีสวนรวมของ
ผูเรียนที่ใชในการติดสิ นใจและชวยเพิ่มแรงจูงใจใหมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น โครงงาน
ภาษาอังกฤษยังสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถที่หลากหลาย เพราะนอกจากในเรื่องของตัว
ภาษาแลวผูเรียนยังตองใชความสามารถดานอื่นๆ ในการทําโครงงานใหสําเร็จลุลวง เชน ดาน
ความคิดสรางสรรคที่ผูเรียนตองใชในการออกแบบตางๆ เชน ออกแบบใบปลิว เอกสารเผยแพร
หนังสือเลมเล็ก โปสเตอร ปายนิทรรศการ ดานการถายภาพ การวาดการตูน แผนภาพ กราฟ
ดานการจัดการ เชน การพบปะผูคน จัดเรียงเอกสาร ภาระงานและเวลา และดานการใชเครื่องมือ
ตางๆ เชน การใชกลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง วีดีโอ เครื่องพิมพดีด ดังนั้นจะเห็นวาในการ
ปฏิบัติภาระงานดังกลาวผูเรียนจะตองใหความรวมมือกัน และจากการมีสวนรวมนี้เองจะสงเสริม
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ความมั่นใจใหผูเรียนที่เรียนภาษาไมเกงแตมีความสามารถในดานอื่นไดแสดงความสามารถ ทําให
ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ โครงงานจึงเปนการใชภาษาในเชิงทั กษะสัมพันธ
เพราะบริบททางภาษาที่ใชในโครงงานจะเปนไปตามธรรมชาติซึ่งทําใหผูเรียนใชภาษาตามสภาพ
จริง
ดั ง นั้ น จึ ง พอสรุ ป เกี่ ย วกั บ ประโยชน ข องโครงงานภาษาอั ง กฤษได ว า โครงงาน
ภาษาอั ง กฤษจั ด เป น กิ จ กรรมที่ ส ร า งแรงจู ง ใจในการเรี ย นให กั บ ผู เ รี ย นเป น อย า งดี เ นื่ อ งจาก
โครงงานสามารถสงเสริมใหผูเรียนรูจักใชภาษาในสถานการณที่หลากหลายเปนจริง นาสนใจ
สามารถตอบสนองความตองการและความสามารถของผูเรียนในทุกระดับ นอกจากนั้นแลวผูเรียน
ยังไดใชฝกใชภาษาอยางเปนธรรมชาติ โครงงานยังสงเสริมการเรียนรูอยางอิสระ และเปดโอกาส
ใหผู เ รีย นไดฝ กคิด ฝ กการแกปญหา มี ความรับผิดชอบ และรูจั กการทํางานรวมกัน ตลอดจน
สามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนกับผูสอนดวย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

4.5 บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน
ภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษนั้นสิ่งที่ครูผูสอนควรคํานึงถึง
นอกเหนือจากการจัดทําโครงงานที่มีความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงคแลว บทบาทและ
หนาที่ของผูสอนและผูเรียนก็มีความสําคัญอยางยิ่งเชนกัน ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาหลายทานได
กลาวถึงบทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษ ไว
อยางหลากหลาย อาทิ Carmona (1991: 46) ที่กลาววา การใหผูเรียนทําโครงงานเปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดเขาสูกระบวนการสืบสอบ ซึ่งเปนกระบวนการที่ผูเรียนตองใชการคิดขั้นสูงที่
ซับซอนขึ้น โครงงานจึงจัดเปนชองทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปญญาของผูเรียน
ผูสอนจึงตองเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเอง และควรมีการชี้แจงใหผูเรียนทราบบทบาทและหนาที่
ของตนเองดวย สวนผูเรียนควรเปนผูเรียนที่ตื่นตัวอยูเสมอทั้งในกระบวนการกลุม การอภิปราย
รวมกัน การแสดงความคิดเห็นของตนรวมกับเพื่อนในชั้นเรียนระหวางการทําโครงงาน สวนผูสอน
ควรมี บทบาทในฐานะผู ที่มี ส ว นร ว ม ผู ร ว มงานในยามจํ า เป น เป นผู ที่ ใ หข อ มู ล ย อ นกลั บ และ
ตรวจสอบการใชภาษา นอกจากนี้ผูสอนยังตองพัฒนากลยุทธในการเชื่อมโยงภาษาจากการทํา
กิจกรรมของผูเรียนไปยังสิ่งแวดลอมจริงนอกหองเรียนได
ซึ่งสอดคลองกับ Sheppard and Stoller (1995: 15) ที่กลาววา การจัดทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนนั้นถาจะใหไดผลดีผูสอนตองไมบังคับหรือควบคุมผูเรียนแตมี
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หนาที่เปนผูนําทางและอํานวยความสะดวกทางการเรียน คือ สรางขอชี้แนะ มีสวนชวยใหผูเ รียน
ตัดสินใจ ใหความรูทางภาษาที่จําเปน คอยสรางแรงจูงใจและสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
และยัง สอดคล องกับ พรรณีย บัวโต (2542: 12) ที่กล าววา เนื่องจากโครงงาน
ภาษาอังกฤษเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จึงเปนการลดบทบาทการ
ควบคุมการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอน เพราะวิธีการเรียนรูของผูเรียนมิไดมุงอยูที่
ผู ส อนหรื อ อยู แ ต เ พี ย งภายในห อ งสี่เ หลี่ ย มตลอดเวลา ดัง นั้ น บทบาทของผูส อนจึ ง ต อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยโครงงาน จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ผูสอนจะตองตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู กลาวคือ ผูสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนใหมีความชัดเจนและตรงตามเปาหมายของโครงงานภาษาอังกฤษใหมากที่สุด จะตองมีความ
มั่นใจวาผูเรียนมีศักยภาพเพียงพอในการทํางาน โดยขจัดความรูสึกในทางอคติไมวาจะเปนเรื่ อง
ของความซื่ อ สั ต ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความเข า ใจและการเป นผู นํ า ผู ส อนต อ งชี้ ใ หผู เ รี ย นเห็ น
ความสําคัญของความสําเร็จของงานที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบของแตละบุคคล และของกลุม
ใหผูเรียนมีความมุง มั่นที่จ ะทํางานใหประสบความสําเร็จ สวนในเรื่องของการแกไขภาษาของ
ผูเรียนนั้นก็นับวามีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางที่ผูเรียนกําลังทํากิจกรรมตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานของกลุมและของตนเอง ผูสอนไมควรเขมงวดกับการแก
ขอผิดพลาดทางภาษาของผูเรียนในระยะเริ่มแรก ผูสอนอาจจะเขียนเปนขอความสั้นๆ เสนอแนะ
ขอแกไขที่ถูกตองใหกับผูเรียน
นอกจากนี้ Haines (1996: 4) ไดเสนอบทบาทของผูสอนในการจัดทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษวา หลังจากที่ทําการพิจารณาความเหมาะสมของโครงงานและระยะเวลาแลว ผูสอน
ควรทําการแนะนําอภิปรายหัวขอ การนําเขาสูโครงงาน โดยการกระตุนความคิดของผูเรียนทั้ งใน
ดานขอบขายของหัวขอ วิธีการ การจัดกลุม ตารางปฏิบัติงาน ผลสําเร็จและแหลงขอมูล ตลอดจน
ระหวางการปฏิบัติงานผูสอนตองเปนผูอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เชน เปนแหลงใหแนวคิด
และใหขอแนะนํา เปนกรรมการคอยชวยแกปญหาหากมีขอขัดแยงเกิดขึ้น คอยตรวจสอบความ
ถูกตองของภาษาและเปนประธานในขณะที่ผูเรียนรายงานในหองเรียน จนกระทั่งเมื่อเสร็จสิ้น
โครงงาน ผูสอนควรตรวจสอบวาผูเรียนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม
ซึ่งสอดคลองกับ Papandreou (1994: 41) ที่กลาววา บทบาทของผูสอนและผูเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษนั้น ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการสอน
ตั้ง แตขั้ นเริ่ม ตน ที่ผู ส อนจะต องสร างสิ่ง แวดล อมที่มี ค วามเหมาะสมกั บโครงงาน และจะตอ ง
นําเสนอรายละเอียดของแผนการปฏิบัติซึ่งชวยใหผูเรียนทราบวาควรจะเริ่มตนจากตรงไหน ดังนั้น
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ผูสอนจึงมีหนาที่เปนผูแนะนําผูเรียนในการคนหาแหลงขอมูลในการทําโครงงาน เปนผูรวมงานของ
ผูเรียนในทุกกระบวนการ เปนผูที่ใหความชวยเหลือแกผูเรียนและเปนผูใหขอมูลยอนกลับเพื่อชวย
ใหผูเรียนปฏิบัติงานลุลวงไปดวยดี
ดังนั้นจึงพอสรุปบทบาทของผูสอนและบทบาทของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน
โดยใชโครงงานภาษาอังกฤษไดวา ผู สอนควรชี้ แจงบทบาทตางๆ ของผูเรียน และใหผูเรียนทํา
ความเขาใจวัตถุประสงคในการทําโครงงาน วิธีการและกระบวนการในการดําเนินการ ตลอดจน
ผลสําเร็จของโครงงาน ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยที่ผูสอนมี
หนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา คอยติดตามการทํางานของผูเรียน ตลอดจนให
ความชวยเหลือในดานตางๆ ตามความจําเปน
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4.6 แหลงวิทยาการ
ในการทําโครงงานภาษาอังกฤษนั้ นแหลง วิท ยาการเปน สิ่ง หนึ่ง ที่มี ความสําคัญ ที่
สามารถชวยใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาคนควาไดดวยตนเอง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลในการทําโครงงาน
ใหประสบผลสําเร็จดังที่ Ribe and Vidal (1993: 7) ไดกลาววา หลายขั้นตอนของการจัดทํา
โครงงานภาษาอังกฤษนั้นใหความสําคัญกับการเรียนรูอยางอิสระและกิจกรรมกลุม ถึงแมวาผูสอน
จะเปนผูใหขอมูลทางภาษา เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับ เนื้อหาและการใชภาษา แตสื่อการเรียนรูดวย
ตนเอง (Self-access material) เป น สิ่ ง สํ า คั ญ มากเช น กั น ดั ง นั้ น ในการจั ด ทํ า โครงงาน
ภาษาอังกฤษสิ่งที่สามารถชวยใหผูเรียนศึกษาคนควาไดดวยตัวเองนั้น ควรประกอบดวย สื่อการ
เรีย นรูต างๆ เช น พจนานุกรมภาษาเดีย วและสองภาษา พจนานุก รมภาพ หนัง สื อไวยากรณ
หนังสือแบบฝกหัดทางภาษาและสารานุกรม รวมทั้งเทปบันทึกเสียงเจาของภาษาและหนังสือที่
หลากหลาย สิ่งเหลานี้ยังเปนขอมูลทางภาษาที่ใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกใชภาษาดวย เชน ใชใน
การเลาเรื่อง การรายงานและการอภิปราย
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ North (1990: 222) ที่กลาววา ในการจัดทํากิจกรรม
โครงงานนั้น หลังจากที่ผูสอนและผูเรียนไดทําการตกลงเรื่องหัวขอในการทําโครงงานแลว ผูสอน
ควรจะรวบรวมสื่อใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ซึ่งอาจจะเปนในลักษณะของขอความหรือเรื่องที่
นาสนใจจากตําราภาษาอังกฤษ แบบฝกหัดการอานและหนังสืออาน บทความจากหนังสือพิมพ
วารสาร สิ่งพิมพจากรานคา แผนพับ แผนโฆษณาตามสถานประกอบการหรือองคกรตางๆ รวมทั้ง
เรื่องที่นาสนใจจากตําราของโรงเรียนหรือหนังสืออางอิงอื่นๆ ตลอดจนวิดีโอหรือวิทยุเทป เปนตน
นอกจากนั้นแลวตัวผูเรียนเองก็ตองฝกคนควาหาสื่อที่เกี่ยวของกับหัวขอของโครงงานตนเองดวย
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ดังนั้นจึงสรุปไดวา แหลงวิทยากรที่ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาเปนสื่อในการเรียนรูที่
มีความสําคัญเปนอยางมาก ผูสอนจึงควรจัดหาแหลงวิทยาการที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
หรือชี้ แ นะสื่อ กลางการเรียนรู ดวยตนเองใหแก ผูเ รีย น ส ว นผู เ รี ย นเองก็ควรฝกค นควา หาสื่อ ที่
สามารถนํามาใชในการทํางานของตนเองได
4.7 ขั้นตอนในการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษ
การนําโครงงานภาษาอังกฤษมาใชในการเรียนการสอนนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอน
จะตองมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนในการทําโครงงานเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ดังนั้น
จึ ง มี นั ก การศึ ก ษาหลายท า นได ก ล า วถึ ง ขั้ น ตอนในการจั ด ทํ า โครงงานภาษาอั ง กฤษไว อ ย า ง
หลากหลาย อาทิ Fried-Booth (1988: 6 ) ไดกลาววา การจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษอาจจัดเปน
โครงงานแบบเต็มรูปแบบ (Full scale project) หรืออาจจัดเปนการกระตุนความสนใจ (Bridging
หรือ Motivating activity) ได โดยทั้งสองแบบนี้จะมีความแตกตางกันตรงที่ โครงงานที่กระตุน
ความสนใจจะจํากัดอยูแตเพียงในหองเรียน ในขณะที่โครงงานแบบเต็มรูปแบบสามารถขยายออก
สูนอกหองเรียนได แตบางครั้งการที่ผู เรียนอาจจะไมคุนเคยกับโครงงานแบบเต็มรูปแบบ ผูสอน
อาจจัดโครงงานแบบกระตุนความสนใจใหผูเรียนไดคุนเคยกอน เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ใหกับผูเรียนในการปฏิบัติโครงงานแบบเต็มรูปแบบ เชน สถานการณจําลอง โครงงานเล็กๆ ใน
หองเรียน Fried-Booth จึงไดเสนอขั้นตอนของโครงงานภาษาอังกฤษแบบเต็มรูปแบบไว 3 ขั้นตอน
คือ เริ่มตั้งแตการวางแผนในชั้นเรียน (Classroom planning) คือ ขั้นที่ผูเรียนและผูสอนตองทํา
การตกลงหาหัวขอ ขอบขายของโครงงาน และภาษาที่จําเปนตองเรียนรูในการปฏิบัติโครงงาน
ตอมาคือ การดําเนินการ (Carry out the project) คือ ขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติตามแผนการที่วางไว โดย
ใชทักษะทั้งสี่ (ฟง พูด อาน และเขียน) ตอจากนั้นคือ การทบทวนและตรวจสอบงาน (Reviewing
and monitoring the work) คือ ขั้นที่ผูเรียน ผูสอนและเพื่อนรวมหองทําการอภิปรายเกี่ยวกับ
โครงงานและใหขอมูลยอนกลับ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Carmona (1991: 46) ที่ไดแบงขั้นตอนของการจัดทํา
โครงงานภาษาอังกฤษไววาควรเริ่มจาก การปฏิบัติงานในหองเรียน (Working plan inside
classroom) คือ ผูเรียนและผูสอนอภิปรายเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ รวมทั้ง
หัวขอที่นาสนใจ จากนั้นทําการตกลงถึงเนื้อหา วัตถุประสงคของโครงงาน และความรูทางภาษาที่
ตองการ ตอมาคือ การปฏิบัติงานนอกหองเรียน (Working plan outside classroom) คือ ผูเรียน
ทําการรวบรวมขอมูล เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ เรียบเรียง และวิเคราะหขอมูล หลังจากนั้นคือ การ
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ตรวจสอบโครงงาน (Checking project work) คือ ผูสอนตรวจสอบทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
เชน ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สวน Ribe and Vidal (1993: 8-9) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการทําโครงงานวาควรเริ่ม
จาก ขั้นการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน เพื่อเปนการสรางความคุนเคยกันระหวางสมาชิกในกลุม
และเตรียมความพรอมของสมาชิกในการทํางาน ผูสอนสามารถสรางความสนใจในเรื่องราวตางๆ
รอบตัวของผูเรียนซึ่งนับวาเปนการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ดังนั้นผูสอนจะตองแนใจวาผูเรียนได
มีสวนรวมในการตัดสินใจ เรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจ เพื่อที่ผูเรียนจะไดตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู
ที่จะไดรับ การทํากิจกรรมในขั้นนี้ผูสอนสามารถใหผูเรียนระดมสมองระดมความคิด ใชเทคนิค
ตางๆ ที่จะกระตุนใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการทํางาน ตอมาคือ การเลือกหัวขอโครงงาน คือ
ผู ส อนควรสั ง เคราะห ข อ มู ล ต า งๆ ที่ ผู เ รี ย นทุ ก คนสนใจและอยากทํ า โดยการนํ า ความรู แ ละ
ประสบการณที่ผูเรียนมีอยูมาประกอบการตัดสินใจ ตอมาคือ การวางแผนโครงงาน คือ ควรมีการ
วางแผนกําหนดขอบเขต ผลงานสุดทายของโครงงาน รวมถึงการจัดกลุม กําหนดงาน การวิเคราะห
ขั้นตอนการทํางานและกําหนดทักษะทางภาษาเพื่อปฏิบัติโครงงานใหสัมฤทธิ์ผล ตอมาคือ การ
รวบรวมขอมูล คือ การนําขอมูลที่ไดจากการคนความารวบรวมใหสอดคลองสัมพันธกัน สิ่งนี้จะทํา
ใหผูเรียนไดเรียนรูเทคนิคในการทําวิจัย เชน การคิดคนหาขอมูล การเลือก การสรุปยอและการ
จั ดเรี ย งข อมู ล อยา งเป นระบบตามหลั กของโครงงานเพื่อ ใหเ กิดเปน ผลงานที่น า สนใจและน า
ภาคภูมิใจแกตัวของผูเรียน อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาทักษะการทํางานรวมกัน ตอจากนั้นคือ การ
รายงานผลหรือการนําเสนอโครงงานการปฏิบัติงาน คือ ผูเรียนจะทําการสรุปผลงานของตนเอง
หรือของกลุมที่ไดรวมกันทําแลวรายงานใหชั้นเรียนฟง ซึ่งผูเรียนจะไดรับรูถึงความรูสึกความสําเร็จ
ของโครงงานที่ไดทําลงไป ผูสอนควรใหขอมูลยอนกลับที่ไดจากการรายงานผลเพราะจะเปนการ
เสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานอันจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขโครงงาน นอกจากนั้นแลวการ
รายงานยังเปนการสรางความมั่นใจ และฝกความสามารถทางการสื่อสาร เชน การพูด การเขียน
ใหกับผูเ รียนอีกดวย และสุ ดทายคือ การประเมินผลโครงงาน คือ ขั้นตอนที่ผูเรียนจะสามารถ
ตรวจสอบการเรียนรูของตนเองได ซึ่งในการประเมินผลโครงงานนั้นนอกจากจะสามารถประเมิน
ทางดานการใชภาษาแลว ควรจะมี การประเมินในทุกๆ สวนประกอบที่อยูในโครงงาน เชน เนื้อหา
ภาษา การนําเสนอขอมูล กระบวนการ และความสามารถทางภาษาที่ผูเรียนไดรับในระหวางการ
เรียนรู ซึ่งการประเมินผลโครงงานนั้นสามารถทําไดตลอดทุกขั้นตอนของการทําโครงงาน หรือจะ
ประเมินหลังจากโครงงานเสร็จสิ้นแลวก็ได
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นอกจากนี้ Stoller (1997: 6-9)ได ให แ นวทางในการพั ฒ นาการทํ าโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งแบงออกเปน 10 ขั้นตอน ดังนี้คือ ขั้นที่ 1 ผูเรียนและผูสอนทําการตกลงเลือก
หัวขอของโครงงาน โดยผูสอนจะจัดกิจกรรมกระตุนความรูของผูเรียนเกี่ยวกับหัวขอนั้นๆ โดยให
ผูเรียนอานเอกสาร ดูวิดีโอ จัดอภิปราย ขั้นที่ 2 ผูเรียนและผูสอนจะรวมกันกําหนดผลสําเร็จ โดย
พิจารณาจากลักษณะของโครงงาน วัตถุประสงค และความเหมาะสมของโครงงาน เชน การทํา
รายงาน การเขียนจดหมาย การจัดปายนิทรรศการ การโตวาที การนําเสนอหนาชั้นเรียน เปนตน
ขั้นที่ 3 ผูเรียนและผูสอนรวมกันวางโครงรางของโครงงาน โดยพิจารณาจากลักษณะของขอมูลที่
รวบรวม วิธีการจั ดหาขอมู ล วิธีการรวบรวม การจัดการ การวิเคราะหขอมูล รวมทั้ง หนาที่ของ
ผูเรียน และระยะเวลาปฏิบัติงาน ขั้นที่ 4 ผูสอนจะใหความรูทางภาษาเพื่อใหผูเรียนไดเตรียมความ
พรอมในการใชภาษาเพื่อรวบรวมขอมูล เชน ในกรณีที่นักเรียนรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
ผูสอนควรฝกหัดในเรื่องการออกเสียง ฟงจับใจความจากบทสนทนา การใชสํานวนที่เหมาะสมใน
การสนทนา เปนตน ขั้นที่ 5 ผูเรียนจะทําการรวบรวมขอมูล ขั้นที่ 6 ผูสอนใหความรูทางภาษา
เพื่อใหผูเรียนเตรียมจัดเรียงและวิเคราะหขอมูล เชน การอาน การเขียนกราฟ หรือแผนภูมิตางๆ
เปนตน ขั้นที่ 7 ผูเรียนทําการจัดเรียงและวิเคราะหขอมูลที่ไดมา ขั้นที่ 8 ผูสอนจะใหความรูทาง
ภาษาเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนในการนําเสนอผลงาน เชน ฝกทักษะการพูดหน าชั้นเรียน
ขั้นที่ 9 ผูเรียนทําการเสนอผลสําเร็จ ตามที่กําหนดไว และขั้นที่ 10 ผูเรียนประเมินโครงงานใน
ขั้นตอนตางๆ และผูสอนใหขอแนะนําเพื่อใหงานดีขึ้น
นอกจากนั้ นแลวยัง มี แนวคิด เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทํา โครงงานของ เสงี่ ย ม โตรัต น
(2542: 3-5) ซึ่งแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นเริ่มตน (Get Start) เปนขั้นที่ผูสอนสํารวจภูมิหลัง
เกี่ยวกับความรูความสนใจของผูเรียนแตละบุคคล ผูเรียนจะตองทํากิจกรรมเพื่อแสดงออกถึง
ความคิดของตน ตอมาคือ ขั้นงานนอกชั้นเรียน (Field Work) เปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนมีความรู
กวางขวางขึ้น ดังนั้นผูเรียนจึงควรมีโอกาสไดศึกษานอกชั้นเรียนในรูปแบบของการปฏิบัติงาน หรือ
ศึกษาสิ่งที่นอกเหนือจากที่รับรูในชั้นเรียน และสุดทายคือ ขั้นสรุปและนําเสนอผลงาน เปนขั้นที่ใช
ในการทํากิจกรรมยอยๆ เพื่อสรุปผล โดยใชเทคนิคเฉพาะตัวในการนําเสนองานในรูปแบบตางๆ
เปนการจัดระบบขอมูลที่ไดมาเพื่อนําไปสื่อสารประชาสัมพันธ เสนอหรือแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นๆ
หรือนําเสนอความรูใหมที่คนพบใหผูฟงผูชมเขาใจอยางกระจางชัดเจน ในการนําเสนอนั้นสามารถ
ทําไดแตกตางกัน เชน เสนอในรูปแบบการเลาเรื่อง หรือการแสดงละคร วิธีนี้จะชวยใหความรูใหมที่
คนพบจดจําไดงายและยาวนานขึ้น
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ดังนั้นจากขั้นตอนการทําโครงงานภาษาอังกฤษของนักการศึกษาที่กลาวมาทั้งหมด
จึงพอสรุปไดวา การจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษนั้นจะเริ่มจากการวางแผนในชั้นเรียน โดยมีผูสอน
เปนผูกระตุนความรูของผูเรียน สํารวจภูมิหลังเกี่ยวกับความรูความสนใจของผูเรียน ตอจากนั้น
ผูสอนควรเปดโอกาสใหกับผูเรียนไดมีสวนชวยกําหนดหัวขอโครงงาน ความรูทางภาษาที่ตองการ
และกําหนดผลสําเร็จ เพื่อเปนการวางโครงรางของโครงงาน ตอมาคือ ขั้นดําเนินการ ผูเรียนจะทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลจัดระบบ ทําการวิเคราะหขอมูล และนํามาสรุปเพื่อนําเสนอผลงาน สวนใน
ระหวางการดําเนินงานนั้น ผูสอนมีหนาที่ใหขอมูลทางภาษาที่จําเปน รวมทั้งคอยตรวจสอบความ
เขาใจของผูเรียนในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน และสุดทาย คือ ขั้นของการประเมินผล ซึ่งใน
การประเมินผลนี้ผูสอนและผูเรียนสามารถรวมกันประเมินผลได นอกจากนั้นแลวผูสอนควรมีการ
ใหขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนตอผูเรียนในการปรับปรุงแกไขงานในครั้งตอไปได
จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษของ Fried-Booth,
Carmona, Stoller, เสงี่ยม โตรัตน และนักการศึกษาหลายทาน เพื่อใหมีความสอดคลองกับสภาพ
การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศของประเทศไทย ผูวิจั ยจึงใชแนวทางในการ
จัดทําโครงงานของ Henry (1994: 13-17) ซึ่งเปนโครงงานแบบที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันวาง
แผนการดําเนินงาน (Semi-structured project) และมีการจัดรูปแบบขั้นตอนการจัดทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษเปน 5 ขั้นตอน ซึ่งไดแก ขั้นที่ 1 นําเขาสูโครงงาน (Warm-up) คือ ขั้นที่ผูสอนกระตุน
ความสนใจของผูเรียนเพื่อนําไปสูโครงงาน ขั้นที่ 2 เริ่มโครงงาน (Start the project) คือ ขั้นที่
ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายขอบขายหัวขอจุดประสงคโครงงาน ผลสํา เร็จและวางแผนงาน
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติโครงงาน (Carry out the project) คือ ขั้นที่ผูเรียนทําการเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหและสรุปขอมูล สวนผูสอนมีหนาที่ใหขอมูลทางภาษาที่จําเปนเพิ่มเติม ขั้นที่ 4 นําเสนอ
ผลงาน (Present the project) คือ ขั้นที่ผูเรียนนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ ตามที่กําหนดไว
และขั้นที่ 5 ประเมินโครงงาน (Evaluate the project) คือ ขั้นที่ผูสอนทําการประเมินผลงานของ
ผูเรียน
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4.8 การวางโครงรางโครงงานภาษาอังกฤษ
ในการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อใชในการเรียนการสอนนั้นสิ่งหนึ่งที่ผูสอนไม
สามารถละเลยไดก็คือ การวางโครงรางโครงงานเพราะการวางโครงรางของโครงงานเปรียบเสมือน
กรอบและแนวทางที่ชวยใหผูสอนไดวางแผนภายใตหัวขอของโครงงาน เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการ
สอนเนื้อหาที่ไมมีทิศทางแนชัด อีกทั้งยังสามารถชวยใหผูเรียนไดเห็นลําดับการเรียนรูของพวกเขา
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เองดวยดังที่ Fried-Booth ไดกลาววา สิ่งที่ผูสอนสามารถทําในการวางโครงรางโครงงาน คือ การ
ทํารายการทักษะยอย (Sub-skill checklist) เพื่อเปนการชวยในเรื่องของการวางรูปแบบเนื้อหา
ภาษาที่ผูเรียนตองใช ซึ่งในการทํารายการทักษะยอยนี้จะชวยใหผูสอนไดเห็นความสัมพันธ ของ
ทักษะยอยตางๆ และเห็นถึงความสัมพันธของรูปแบบโครงงานโดยรวม รวมทั้งเนื้อหาทางภาษาที่
เกี่ ย วขอ งในการจั ด การเรี ย นการสอนด วย เช น ทั ก ษะย อ ยในการอ า น ได แก การอ า นตาราง
แผนภูมิ หรือกราฟ สิ่งที่ผูเรียนจะไดประโยชนในการปฏิบัติโครงงาน คือ ผูเรียนจะไดเรียนรู วิธีการ
อานขอมูลจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ สวนทักษะยอยในการเขียน เชน การเขียนบันทึกยอ การ
เขีย นจดหมายแบบเป นทางการและไม เ ปน ทางการ สิ่ง ที่ผู เ รี ย นจะไดป ระโยชน ในการปฏิบั ติ
โครงงาน คือ ผู เรียนจะไดเรียนรูวิธีการเขียนบันทึกขอมูล จากการสัมภาษณ การอนุญาต เชิ ญ
วิทยากร ถามขอมูล และขอบคุณ
นอกจากการทํารายการทักษะยอยแลวยังเปนไปไดที่ผูสอนจะสรางและจัดกลุมเนื้อหา
ใหตรงตามรูปแบบภาษาและหนาที่ภาษาเพื่อวางเนื้อหาภาษาใหไดตามจุดมุงหมาย เชน การทํา
รายการแสดงเนื้อหาโครงงานตามรูปแบบภาษา และหนาที่ภาษา ยกตัวอย างเชน I wonder/ was
wondering if….คือ รูปแบบภาษา สวนหนาที่ภาษา คือ การกลาวริเริ่ม สามารถใชการแสดง
บทบาทสมมุติ หรือ Would you mind answering a few questions? คือ รูปแบบภาษา สวน
หนาที่ภาษา คือ การสัมภาษณ สามารถใชสถานการณจําลอง เปนตน จะเห็นวาการเรีย นการสอน
ภาษาโดยใชโครงงานสามารถเชื่อมโยงทั้งทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนได ตลอดจน
การปฏิบัติง านของแตละโครงงานที่แสดงใหเ ห็นถึง ความสัมพันธของทักษะตา งๆ ซึ่ งในแตละ
โครงงานนั้นมีขั้นตอนของการทําโครงงานตั้งแตตนจนจบกระบวนการ
ดังนั้นจึงกลาวสรุปไดวา การวางโครงรางโครงงานสามารถชวยใหเขาใจพัฒนาการ
ของทักษะยอยที่ไดพัฒนามาจากทักษะพื้นฐานทั้งสี่ โดยในแตละโครงงานจะมีรูปแบบและเนื้อหา
โครงรางของโครงงานที่ตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเนื้อหาที่ตองการทําในแตละโครงงาน
เนื่องจากในแตละวัตถุประสงคนั้นมีความมุงเนนทักษะในการปฏิบัติงานที่ตางกัน ผูสอนจึงควรใช
การวางโครงรางของโครงงานที่เหมาะสมเพื่อเปนกรอบและแนวทางในการวางแผนโครงงานได
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4.9 ลักษณะกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่พัฒนาทักษะการอาน-เขียน
การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษนั้นถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน รวมถึงสามารถพัฒนาทักษะการอานและการเขียนได จึงเปนหนาที่ของผูสอนที่จําเปน
จะตองเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูได
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อยางแทจริงดังที่ Fried-Booth (1988: 6 ) ไดใหการเสนอแนะและยกตัวอยางเกี่ยวกับประเภทของ
การจัดกิจรรมของโครงงานวามีสองชนิด คือ Bridging activities และ Full scale-projects ชนิด
แรกคือ Bridging activities เปนกิจกรรมในการกระตุนความสนใจที่เหมาะกับผูเรียนทุกระดับและ
ทุกวัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมในการนําไปสู โครงงานแบบเต็มรูปแบบ ชนิดที่สองคือ Full
scale-projects เปนการจัดกิจกรรมโครงงานแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการทํา
โครงงาน โครงงานแบบเต็มรูปแบบนี้จะเหมาะกับผูเรียนระดับกลางขึ้นไป เพราะจะชวยใหผูเรียน
สามารถพัฒนาการเรียนรูที่นอกเหนือจากการเรีย นในหองเรียน หรือกลาวไดวาเปนการขยายการ
เรียนรูออกสูนอกหองเรียนได ยกตัวอยางเชน กิจกรรมการสัมภาษณ กิจกรรมนี้เปดโอกาสให
ผูเรียนฝกทักษะในเรื่องของการสื่อสารกับคนในชุมชน โดยที่ผูเรียนจะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับ
การหาพื้นที่ที่ตนเองสนใจและเลื อกหัวข อที่จะใชในการสัม ภาษณ ดังนั้นผูเ รียนจะไดฝกการ
ออกแบบแบบสอบถาม กิจกรรมนี้ถือเปนการฝกทักษะทางการเขียนชนิดหนึ่ง เพราะผูเรียนจะตอง
ฝกการตั้งคําถามและจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ หลังจากนั้นใหผูเรียนนําเสนอผลที่ได
จากการสัมภาษณกับเพื่อนรวมชั้นเรี ยน นอกจากนั้นยังมีในเรื่องของการทําสื่อประเภทตางๆ เชน
โปสเตอรหรือแผนพับเกี่ยวกับวันสําคัญ เทศกาลในประเทศของตนเอง โดยผูเรียนจะตองคนควา
หาขอมูลและอานขอมูลที่ไดเพื่อที่จะนํามาเขียนและจัดทําเปนโปสเตอรหรือแผนพับ หรือการให
ผูเรียนเขียนวิธีการสรางกระทอมหรือวิธีการทําอาหาร โดยทําการคนหาขอมูลและอานจากเอกสาร
ตางๆ ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ วารสาร หรือนิตยสารตางๆ หลังจากนั้นใหจดบันทึก วิธีนี้เปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะการอานและการเขียนรวมกัน รวมถึงการผลิตคูมือการใช อุปกรณ
ตางๆ เชน การทําคูมือวิธีการใช รถเข็นสําหรับผูพิการ วิธีนี้จ ะตองใหผูเรียนไดมี การฝกฝนและ
เรียนรูวิธีการใชรถเข็นจริงๆ กอนเพื่อที่จะใหผูเรียนทราบวิธีการใชรถเข็นไดอยางดี ตอจากนั้นให
ผู เ รี ยนเขีย นขั้น ตอนและวิ ธี ก ารใช อย า งเป นลํ า ดับ ขั้ นในคูมื อ การใช ร ถเข็ น นอกจากกิ จ กรรม
ดังกลาวแลวยังมีการเขียนจดหมายในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การ
เขียนจดหมายเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรมตางๆ หรือการเขียนจดหมายเพื่อขอรองในเรื่องของการ
สนับสนุนงานตางๆ ดวย
ดังนั้นสรุปไดวาในการทําโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะทางการอานและการเขียนของ
ผูเรียนมีกิจกรรมที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย ซึ่งในการ
เลือกกิจกรรมนั้นสิ่งที่ผูสอนจะตองตระหนักและระลึกถึงอยูเสมอก็คือ ความเหมาะสมของแตละ
กิจกรรมที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนกับผูเรียน สิ่งนี้ถือเปนปจจัยที่สําคัญมากเพราะในกรณีที่
ผูเรียนยังไมคุนเคยกับโครงงานแบบเต็มรูปแบบ ผูสอนควรจัดโครงงานแบบกระตุนความสนใจให
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ผูเรียนไดคุนเคยกอน เชน สถานการณจําลอง โครงงานเล็กๆ ในหองเรียน เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับผูเรียนในการนําไปสูการปฏิบัติโครงงานแบบเต็มรูปแบบ
4.10 ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษเปนกิจกรมที่เกี่ยวของกับการ
เรียนรูภาษาในหองเรียนและการเรียนรูภาษานอกหองเรียน แตถึงแมวาโครงงานภาษาอังกฤษจะมี
ประโยชนตอผูเรียนมากมาย แตการเรียนการสอนโดยใชโครงงานก็สามารถเกิดปญหาขึ้นไดดังที่
พรรณีย บัวโต (2542: 19) ไดกลาวถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการทําโครงงานภาษาอังกฤษทั้งตอตัว
ผูสอนและผูเ รียนวา การที่ผู เ รียนขาดความคุนเคยกับการทํางานแบบอิส ระที่ตองอาศัยความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น อาจทําใหผูเรียนขาดแรงจูงใจและความสนใจ สําหรับตัวผูสอนนั้น
จะมีในเรื่องของความแตกตางในการจัดการเรียนการสอนของ กลาวคือ ผูสอนที่ชี้นําผูเรียนมาก
เกินไปจะทําใหผู เรียนไม มีสวนรวมในการตัดสินใจ และในทางกลับกันผู สอนที่ละเลยไมสนใจ
ผูเรียนมากเกินไปก็จะทําใหผูเรียนบางคนมีความสามารถดอยกวาคนอื่น
สวน Fried-Booth (1988: 11-12) ไดกลาวถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษวา ปญหาที่เกิดขึ้นอาจเปนเรื่องของการจัดการ คือ
ผูสอนอาจพบปญหาในเกี่ยวกับแผนการสอน หรื อเกี่ยวกับเนื้อหาที่วางไว จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
มีการหาแหลงขอมู ลที่เ หมาะสมเพื่อใหเปนไปตามทิศทางที่วางไวใหม ากที่สุด นอกจากนี้ยัง มี
ปญหาในเรื่องการตรวจสอบ คือ การที่ผูเรียนมีโอกาสใชภาษานอกหองเรียนนั้น ผูสอนจําเปนตอง
ติดตามวาผูเรียนทําอะไรบาง ซึ่งในการตรวจสอบนี้ควรทําอยางสม่ําเสมอและเปนระบบ หรืออาจ
ใชวิธีการตรวจสอบโดยผูเรียนทําเอง เชน ทํารายการคําศัพทหรือสํานวนและรายงานการปฏิบัติ
โครงงาน หรือใชการบันทึกเสียงก็เปนวิธีวัดการใชภาษาของผูเรียนไดเหมือนกัน นอกจากนั้นยังมี
ปญหาสวนบุคคล คือ การที่ผูเรียนขาดแรงจูงใจหรือไมมีความสนใจ ซึ่งอาจเกิดจากระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานไมเพียงพอ ความกลัวที่ไมสามารถเรียนรูสิ่งใหมได หรือผลงานไมเปนไปตามที่
คาดหวังหรือคาดหมายไว ผูสอนควรมีความพรอมที่จะเขาไปชวยแกไขปญหาตางๆ ดังกลาวได
นอกจากนี้ Haines (1996: 7-8) ยังไดกลาวถึงปญหาในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชโครงงานภาษาอังกฤษดังนี้ ปญหาแรกคือ การที่ผูเรียนขาดความสนใจและแรงจูงใจ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการที่ผู สอนขาดความพรอมตั้งแตขั้นตอนแรกๆ ซึ่ง จะมีผ ลตอการปฏิบัติง านใน
ขั้นตอนตอไป ตอมาคือ ปญหาในเรื่องของการปฏิบัติโครงงาน กลาวคือ ผูเรียนตองใชเวลาปรับตัว
ใหเขากับแนวคิดของโครงงาน โดยเฉพาะกับผูเรียนที่เปนผูใหญที่มักคาดหวังที่จะเรียนจากผูสอน
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โดยตรง หรือผูสอนอาจควบคุมความคิดของผูเรียนมากเกินไปและไมใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ นอกจากนี้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เยิ่นเยอ ผูสอนจึงควรใชวิธีการอภิปรายรวมกัน
ซึ่งจะชวยประหยัดเวลาไดมาก ปญหาตอมาคือ ผูเรียนบางคนอาจไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่วาง
ไว ผูสอนควรจัดกลุมผูเรียนใหประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถหลากหลาย สงเสริมใหผูเรียน
ทํากิจกรรมที่ไดใชพรสวรรคของตนเอง เชน ผูเรียนบางคนอาจมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ต่ํา ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนดึงความสามารถทางดานอื่นมาใช และจัดหาเวลาเพื่อทําการสอน
ภาษาอังกฤษใหแกผูเรียนเหลานั้น ปญหาตอมาคือ ปญหาในเรื่องของผูเรียนพูดภาษาแมมากวา
ภาษาอังกฤษ แตในความคาดหวังของผูสอน คือ ตองการใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษระหวางปฏิบัติ
โครงงาน และเมื่อไรก็ตามที่ผูเรียนอยูนอกหองเรียนพวกเขาก็จะใชภาษาแม วิธีดังกลาวสามารถ
แกไขไดโดยอนุญาตใหผูเรียนพูดภาษาแมในการวางแผนงาน แตในการอภิปรายและรายงานกลุม
ควรกําหนดใหผูเรียนพูดภาษาอังกฤษ ตอมาคือ ปญหาที่ผูสอนกังวลกับความผิดพลาดในการใช
ภาษาของผูเรียนมากเกินไป ผูสอนตองเขาใจวาจุดประสงคหนึ่งของการจัดทําโครงงานคือการ
เสริมสรางความมั่นใจใหกับผูเรียน ดังนั้นผูสอนควรย้ําเตือนใหผูเรียนใหความสําคัญกับความ
ถูกตองของภาษาเปนบางสถานการณ เชน ใหความสําคัญกับความถูกตองของภาษาในงานเขียน
และการรายงาน ในขณะที่การอภิปรายกลุมอาจใหความสําคัญกับความถูกตองทางภาษานอยลง
ปญหาตอมาคือ ผูเรียนไมคิดวาโครงงานเปนภาระงานที่ตองปฏิบัติจริง กลาวคือ ผูเรียนอาจเรียน
ภาษาอังกฤษเพียงเพื่อการสอบผานหรือการทํางานจึงไมเห็นความสําคัญของการปฏิบัติโครงงาน
ดังนั้นผูสอนควรชี้แจงวัตถุประสงค ประโยชนของโครงงาน และการประเมินการปฏิบัติโครงงาน
ปญหาอีกประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นไดคือ ผูสอนไมสามารถใหผูเรียนปฏิบัติโครงงานนอกหองเรียน
ได ในกรณีนี้ผูสอนควรเตรียมโครงงานที่สามารถปฏิบัติไดภายในหองเรียน ตอจากนั้นก็ใหการบาน
นอกจากนั้นแลวยังมีปญหาในเรื่องของความรวดเร็วในการทํางานแตละกลุมไมเทากัน ในกรณีนี้
ผูสอนควรใหกิจกรรมเพิ่มเติมสําหรับกลุมที่เสร็จกอน หรือผูเรียนในกลุมที่เสร็จกอนอาจใหความ
ชวยเหลือกลุมที่เสร็จชากวา
ดังนั้นจึงสรุปไดวาปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทําโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อใชในการ
เรียนการสอนนั้นเกิดขึ้นไดทั้งกับตัวผูสอนเองและผูเรียน ผูสอนจึงควรมีความพรอมที่จะรับมือกับ
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยพยายามหาวิธีการแกป ญหาที่ดีที่สุดหรือมีความเหมาะสม
มากที่สุดกับปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
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4.11 การวัดและประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษนั้น การวัดและประเมินผล
โครงงานเปนสิ่งที่สํา คัญประเภทหนึ่ง เพราะเปนสิ่งที่สามารถชี้วัดไดวาโครงงานที่ทํานั้นประสบ
ผลสําเร็จหรือไม ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการวัดและประเมินผลโครงงานไว
อยางหลากหลาย อาทิ Ribe and Vidal (1993: 82-90) กลาววา การวัดผลประเมินผลผูเรียนเปน
สิ่งจําเปนเพราะนอกจากจะสามารถตอบสนองนโยบายของระบบการศึกษาแลวยังเปนเครื่องมือ
ของกระบวนการเรียนรูภาษาที่ชวยใหผูเรียนไดตรวจสอบการเรียนรูดวยตัวเอง นอกจากนั้นแลวยัง
เปนการชวยใหผูสอนไดเห็นถึงปญหา และเขาใจความรูสึกของผูเรียนในวิธีการทํางานที่แตกตาง
กัน ดังนั้นสิ่งที่ประเมินจึงไมควรเปนเพียงแตความถูกตองทางภาษาเพียงอยางเดียว แตตองรวมไป
ถึงประเด็นสําคัญตางๆ ในโครงงาน เชน เนื้อหาภาษา การนําเสนอ ความพยายาม จุดประสงค
ทัศนคติ การพัฒนาทางสติปญญา เปนตน ซึ่งในการวัดประเมินผลสามารถทําไดดังนี้ คือ ระหวาง
การดําเนินงานหรือกระบวนการ (Formative assessment) ไดแก การใชแบบสอบถาม เพื่อแสดง
ขอมูลยอนกลับในขั้นตอนตางๆ ของโครงงาน โดยคําถามนั้นควรเกี่ยวของกับประเด็นตางๆ ที่
เกี่ยวกับผลงาน กระบวนการ เนื้อหา วิธี การเรียนและการนําเสนอ ตอมาคือ การเขียนบันทึก
ประจําวัน เพื่อเปนการตรวจสอบความรูของผูเรียนเอง เชน เขียนการวางแผนการทํางาน ความคิด
อุปสรรคตางๆ ในการทําโครงงาน ตอมาคือ การเขียนจดหมาย จัดเปนการแสดงความเปนสวนตัว
มากขึ้น และการสัมภาษณ จั ดเปนวิธี ที่มี ค วามเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และยัง ช วยใหผูเ รียนมี
ปฏิสัมพันธทางวาจาซึ่ง อาจเปนการพูดคุยกันในกลุมก็ได นอกเหนือจากการวัดประเมินผลใน
ระหวางการดําเนินงานหรือกระบวนการแลว อีกวิธี หนึ่ง ที่สามารถนํามาใช วัดและประเมินผล
โครงงานไดก็คือ การวัดประเมินผลทายสุดหรือประเมินผลสําเร็จ (Summative assessment) ซึ่ง
โดยมากแลวจะใชเปนในลักษณะของแบบสอบถาม เพื่อสอบถามวาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไวหรื อไม หรือ การสํ ารวจสิ่ ง ที่ทําได เพื่อสอบถามสิ่ง ที่ เ รีย นรูไ ปและสิ่ง ที่ต องการจะเรีย นเพื่ อ
เชื่อมโยงไปยังโครงงานตอไป และสุดทายคือ การใชแบบทดสอบ (Formal test) โดยที่เนื้อหาควร
สอดคลองกับภาระงานในโครงงานและรูปแบบที่ผูเรียนคุนเคย
สวน สุชาติ วงศสุวรรณ (2542: 24-25) ไดกลาววา แนวทางการประเมินการปฏิบัติ
โครงงานของผูเรียนควรเปนการประเมินตามสภาพจริง คือ ประเมินการแสดงออกถึงผลการเรียนรู
ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณภาพ จริยธรรมและคานิยม รวมทั้งประเมินกระบวนการเรียนรู
กระบวนการทํางาน ตลอดจนผลงานตางๆ และควรทําการประเมินอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มตนจน
เสร็จสิ้นโครงงาน ซึ่งในการประเมินนี้สามารถประเมินจากผลงาน การทดสอบ แบบบันทึกตางๆ
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ในการสังเกต ความรูสึก การสัมภาษณ แฟมสะสมงาน และหลักฐานอื่นๆ ซึ่งสามารถประเมินโดย
ตัวผูเรียนเองหรือจากเพื่อน ครู ผูปกครองและผูเกี่ยวของอื่นๆ
นอกจากนี้ Genesee and Upshur (1996: 75-138) ยังไดกลาวถึงวิธีตางๆ ในการ
ประเมินผลที่ไมใชการทดสอบ เชน การสังเกตในหองเรียน (Classroom observation) วิธีนี้เปนวิธี
พื้นฐานของวิธีประเมินแบบอื่นๆ เปนวิธีศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและทักษะที่สามารถสังเกตได
เชน การสังเกตเหตุการณ กิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียน ผูสอนสามารถบันทึกและ
ประเมินการใชทักษะภาษาของผูเรียนโดยการสังเกต การสาธิตหรือการอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน
ของผูเรียน ซึ่งในการบันทึกนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การบันทึกแบบบรรยายเหตุการณ
เรื่องราว (Anecdotal record) วิธีนี้สามารถบันทึกเหตุการณที่อาจคาดไมถึงได
การตรวจสอบตามรายการและมาตราสวนประมาณคา (Checklist and Rating
scale) วิ ธี นี้ มี ความเฉพาะเจาะจงกวา มี จุ ด ประสงค ที่ ชั ด เจนกวา มี เ กณฑใ นการสัง เกตและ
ประเมินการแสดงออกของผูเรียนหรือกิจกรรมการสอนที่ชัดเจนกวาทําใหไมเสียเวลาและยังสะดวก
ในการบันทึก
แฟมงานและการประชุม (Portfolio and Conference) แฟมงานเปนวิธีประเมินที่
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนา ความพยายามและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเรียน เพราะแฟม
งานเปนการบันทึกพัฒนาการทางภาษาที่มีความตอเนื่อง ฝกใหผูเรียนไดใชทักษะทางภาษาที่
หลากหลาย เชนการประชุมที่เกี่ยวกับความกาวหนา ปญหา อุปสรรคตางๆ ในการเรียน และผล
ของงาน นอกจากนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลและตั้งจุดมุงหมาย
สงเสริมการรวมมือและการมีสวนรวมระหวางผูเรียนกับเพื่อนรวมหองและผูปกครอง ฝกใหผูเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นตอตนเอง แสดงความรับผิดชอบตอการเรียนของตนดวย
การเขียนบทความ (Journal) จะเปนบทความของผู เ รียนหรือของผูสอนเองก็ไ ดที่
สามารถแสดงมุมมองเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่อาจไมแสดงใหเห็นในวิธีอื่นๆ วิธีนี้จะชวยให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูและมีความรับผิดชอบในการเรียน นอกจากนั้นยังชวยใหผูสอนได
เขาใจในแงมุมที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ทําใหเขาใจผูเรียนมากขึ้น อันจะเปนแนวทางใน
การชวยพัฒนาทักษะและพัฒนาความสามารถทางการเขียนของผูเรียนดวย
การสัมภาษณและการใชแบบสอบถาม (Interview and Questionnaire) วิธีการนี้
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทางภาษาที่มีผลตอการเรียนการสอนและขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพสังคม วัฒนธรรม ภูมิหลัง ระดับความรูเดิมและระดับความรูปจจุบัน รวมทั้งความตองการ
ทางภาษาและจุดมุงหมายในการเรียนรู การใชแบบสอบถามและการสัมภาษณนั้นสามารถใช
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หลังจากการเรียนการสอน เพื่อที่จะใหไดขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอน เชน ความ
ประทับใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนหรือรายวิชา รวมทั้งเนื้อหาวิชา สื่อการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน นอกจากนี้การสัมภาษณและการใชแบบสอบถามยังเปนขอมูลเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพของการสอนดวย
ดังนั้นจึงสรุปไดวาในการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษนั้น การวัด
และประเมินผลโครงงานมีความสําคัญและเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูสอนและผูเรียน เพราะ
เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และเปนการประเมินคุณภาพของ
ผูเรียนและผูสอน ซึ่งในการวัดและประเมินผลโครงงานนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ ผูสอนควร
พิจารณาเลือกรูปแบบของการประเมินตามความเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการประเมิน เพื่อใหผลที่ได
มีความถูกตองและเที่ยงตรงมากที่สุด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

4.12 การสรางประมวลการสอนบทเรียน
การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษเปนการเรียนการสอนที่เนน
ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ดั ง นั้ น แนวคิ ด ของการสร า งประมวลการสอนบทเรี ย นที่ เ น น ที่ ผู เ รี ย นเป น
ศูนยกลางจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ
และองคประกอบตางๆ ของการสรางประมวลการสอนบทเรียนดังที่ Nunan (1989: 4-7) ไดกลาว
วา การจัดประมวลการสอนนั้น สิ่งที่ผูส อนตองคํานึงถึงเปนสิ่งแรก ก็คือ ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนใน
การนํามาวิเคราะหความตองการและความสนใจ เพื่อที่จะนํามากําหนดวัตถุประสงค และเนื้อหาที่
ผูเรียนควรจะเรียน ตอมาคือ การจัดการเรียนการสอนที่มีการคัดเลือกกิจกรรม รวมทั้งสื่อเอกสาร
การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค ตอมาคือ การประเมิ นผลการเรียนการสอนที่
สามารถประเมินไดทั้งที่เปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการเรียนการสอนและการทดสอบอยางเปน
ทางการ
นอกจากนั้นแลว Nunan (1989: 4-7) ยังไดกลาวถึงองคประกอบของการสราง
ประมวลการสอนบทเรียนวาควรเริ่มจากอันแรกคือ การวางแผนงานเริ่มตน ไดแก การเก็บรวบรวม
ขอมู ลและการจัดกลุมผูเ รียน ตอจากนั้นคือ การเลือกและจั ดอันดับของเนื้อหา ตอมาคือ การ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งไดแก การเลือกกิจกรรมและสื่อที่ใชในการเรียนการสอน และสุดทายคือ
การวัด ผลและประเมิ นผล โดยองคป ระกอบทั้ ง สี่ข อ นี้ กอ ให เ กิ ดกระบวนการสรา งหลัก สูต ร 4
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน คือ ตองศึกษาความตองการในการเรียนของ
ผูเรียน ซึ่งแบงออกเปนสองประเภท ไดแก ขอมูลที่ปรากฏ เชน ระดับความสามารถ อายุ พื้นฐาน
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การศึกษาประสบการณเดิม และขอมูลทางความคิดความรูสึก เชน ความตองการที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ระยะเวลาและเนื้อหา วิธีสอนและวิธีเรียนรูของผูเรียน เปนตน ขั้นที่ 2 การคัดเลือก
เนื้อหาและวัตถุประสงคของการเรียน คือ พิจารณาจากขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนในขั้นแรก ซึ่งที่มี
ความหลากหลาย อาจจะตองปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะกับผูเรียน ขั้นที่ 3 การจัดการเรียนการสอน
คือ การเลือกกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน โดยใหมี
ความสอดคลองกับเนื้อหา วัตถุประสงคทางการเรียน รวมทั้งควรมีการพูดคุยตกลงกันระหวาง
ผูสอนและผูเรียน และสุดทายคือขั้นที่ 4 การวัดผลและการประเมินผล คือ การวัดและประเมินผล
แบบไมเปนทางการ คือ สามารถสอดแทรกระหวางการเรียนการสอนได และการวัดประเมินผล
อยางเปนทางการ เชน การสอบระหวางภาคหรือสอบปลายภาค
นอกจากนี้ Estaire and Zan’on (1994: 4) ไดเสนอการสรางประมวลการสอน
บทเรี ย นในหลั ก สู ต รที่ มุ ง เน น การปฏิ บั ติ ง าน (Tasked-based Syllabus) ว า ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการและการประเมินผล ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษมาก โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 ผูสอนควรคัดเลือกหัวขอและสิ่งที่นาสนใจโดย
พิจารณาจากความสนใจ ประสบการณ และระดับความสามารถของผูเรียน ขั้นที่ 2 ควรมีการ
กําหนดภาระงานหลักและภาระงานยอย ซึ่งจะตองปฏิบัติในขั้นตอนสุดทายของแตละบท โดย
พิจารณาภาระงานที่สามารถนําผูเรียนไปสูการใชภาษาในชีวิตประจําวันได ขั้นที่ 3 ควรมีการตั้ง
วัตถุประสงคของแตละบท ขั้นที่ 4 ควรมีการเลือกเนื้อหาที่จําเปนหรือที่ตองการเพื่อการปฏิบัติ
ภาระงานสุดทาย ซึ่งอาจเปนเนื้อหาทางภาษาหรือเนื้อหาทางวิชาที่เรียน ขั้นที่ 5 ควรมีการวางแผน
ปฏิบัติงานโดยคัดเลือกภาระงานยอยที่นําไปสูภาระงานหลัก เพื่อนํามาสรางเอกสารการสอนให
เหมาะสม รวมทั้งควรจัดโครงสรางและลําดับของภาระงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดไว
และสุดทายคือขั้นที่ 6 ควรมีการสรางเครื่องมือและขั้นตอนในการประเมินผลทั้งในกระบวนการ
ปฏิบัติ และผลสําเร็จในการปฏิบัติ
ดังนั้นจึงสรุปไดวาการสรางประมวลการสอนบทเรียนเปนหนาที่สําคัญประการหนึ่ง
สําหรับผูสอนที่ตองใชความรู และความเขาใจเปนอยางมากในการที่จะการออกแบบและสราง
ประมวลการสอนบทเรียน สิ่งที่ผูสอนควรจะคํานึงถึง ก็คือ องคประกอบและรูปแบบตางๆ ของการ
สรางประมวลการสอนบทเรียน ไมวาจะเปนในเรื่องของ ขอมูลเกี่ยวกับผูเ รียน ความตองการของ
ผูเรียน วัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการและการประเมินผล เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย
และเปนประโยชนตอผูเรียนมากที่สุด
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5. การจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทองถิ่น
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551:
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
5.1 ความรูเกี่ยวกับการจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
การเรี ยนรูภ าษาตา งประเทศมี ความสํ าคั ญ และจํ าเปน อย างยิ่ง ในชี วิต ประจํ าวั น
เนื่องจากภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การ
ประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก เพื่อใหผูเรียน
ใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้น ดังที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1) ไดมีการกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศที่เปน
สาระการเรียนรูพื้นฐานเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถดังนี้ คือ ใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรูขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ ใหผูเรียนเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ของโรงเรียน
ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ประเทศชาติ เ ป น ภาษาต า งประเทศ รวมทั้ ง ให ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะการใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ
การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่
ตลอดจนสามารถใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง
ความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆ โดยการพูดและการเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
และนําไปใช ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
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มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน
และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การ
ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
ดังนั้นจึงสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน ผูสอนควรจัดการ
เรียนรูที่คํานึงถึงรายละเอียดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลาง ตามกลุม
สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนตอตัวผู เ รียนในการเรียนรูภ าษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
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5.2 แนวเรื่องการเรียนรูภาษาอังกฤษในภาษาตางประเทศ
การสอนภาษาตางประเทศผูสอนควรเลือกแนวเรื่องตางๆ เพื่อนํามาใชวางแผนจัดทํา
เปนหนวยการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนภาษาตางประเทศในระดับสื่อสารควรไดเรียนดังที่ Council of
Europe (2006: 51-52) ไดศึกษาวิจัยไววาผูเรียนภาษาตางประเทศในระดับสื่อสารควรเรียนแนว
เรื่อง (Themes) 14 เรื่องที่เปนพื้นฐาน โดยแตละแนวเรื่องประกอบดวยแนวเรื่องรอง (Sub-theme)
ดังนี้
การระบุตนเอง (Personal identification) ไดแก ชื่อ (Name) วันและสถานที่เกิด
(Date and place of birth) อายุ (Age) เพศ (Sex) สถานะทางการสมรส (Marital status) เชื้อชาติ
(Nationality) อาชีพ (Occupation) ครอบครัว (Family) ศาสนา (Religion) บุคลิกและอารมณ
(Character and disposition) และ ลักษณะภายนอก (Physical appearance)
บานและสิ่งแวดลอม (House and home, environment) ไดแก ชนิดของที่อยูอาศัย
(Types of accommodation) เครื่องเรือน (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)
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น (Relations with other people) ไดแก ความสัมพันธ
(Relationship) การเชิ ญ ชวน (Invitations) สมาชิ ก สโมสร (Club membership) โต ตอบทาง
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) เสื้อผาและแฟชั่น (Clothes and fashion) สิ่งของในครัวเรือน (Household articles)
การสูบ (Smoking) และราคา (Prices)
อาหารและเครื่องดื่ม (Food and drink) ไดแก ชนิดของอาหาร และเครื่องดื่ม (Types
of food and drink) และการรับประทานนอกบาน และดื่มนอกบาน (Eating and drinking out)
การบริ ก าร (Service) ได แ ก ไปรษณี ย (Post) โทรศั พ ท (Telephone) โทรเลข
(Telegraph) ธนาคาร (Bank) ตํารวจ (Police) การราชการแผนกทูต (Diplomatic services) อูรถ
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(Garage) โรงพยาบาลและการผาตัด (Hospital and surgery) และสถานีบริการน้ํามัน (Petrol
station)
สถานที่ (Places) ไดแก บอกตําแหนง (Location) ระยะทาง (Distance) การเคลื่อนที่
(Motion) ทิศทาง (Direction ที่อยู (Address) และการจราจร (Traffic)
ภาษา (Languages) ไดแก ความสามารถทางภาษา (Ability) ความเขาใจทางภาษา
(Understanding) การแสดงออกทาง คํ า พู ด (Expression) และความถู ก ต อ งทางภาษา
(Correctness)
สภาพอากาศ (Weather) ไดแก การพยากรณอากาศ (Weather forecast) และ
ภูมิอากาศ และสภาพอากาศ (Climate and weather)
นอกจากนั้นแลวสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 227) ไดกําหนดคุณภาพผูเรียนเมื่อศึกษาจบชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ไว ใ นตั ว ชี้ วั ด และสาระการเรี ย นรู แ กนกลางกลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วา นักเรียนควร
มี ทั ก ษะการใช ภ าษาตา งประเทศเพื่ อ การสื่ อ สารตามหั ว เรื่ อ งดั ง นี้ คื อ ตนเอง (Themselves)
ครอบครัว (Families) โรงเรียน (Schools) สิ่ งแวดล อม (Environment) อาหารและเครื่องดื่ ม
(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) การเดิน ทางทองเที่ยว (Travel for tourism) การบริการ (Services) สถานที่
(Places) ภาษา (Language) และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and technology)
ดังที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการที่นักเรียนจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดนั้น
ผูเรียนควรไดเรียนตามแนวเรื่องหลักและแนวเรื่องรองที่เปนพื้นฐานในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ตามสถานการณตางๆ ดังนั้นในการสรางสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรคํานึงการนําแนว
เรื่องดังที่กลาวมานี้มาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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5.3 ความสัมพันธของเรื่องทองถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การนํ า เนื้ อ หาจากท อ งถิ่ น มาใช ป ระกอบการเรี ย นการสอนนั บ เป น การประยุ ก ต
การศึ กษาแนวใหม ใ หเ ขา กับ ท อ งถิ่ นที่ ส ามารถสง เสริม ให ผู เ รีย นเรีย นไดอ ยา งมี คุณ ภาพและ
กอใหเกิดเจตคติที่ตอการเรียนภาษาอังกฤษ จึงไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึง ความสัมพันธของ
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เรื่องทองถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1-46) ได
กําหนดใหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ การ
จัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยมีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนและ
มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีและสามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
แสวงหาความรู ประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรักทองถิ่น รักชาติ โดย
มุงหวังใหสถานศึกษาประยุกตหลักสูตรใหมใหเขากับทองถิ่น ตลอดจนมุงหวังใหผูเรียนระดับชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาสามารถนํ า ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นที่ ไ ด เ รี ย นไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน หาก
กระบวนการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษมี การนําเอาสื่อ การเรียนการสอนที่เ นนเรื่องเกี่ยวกั บ
ทองถิ่นมาใชที่ผูเรียนมีความคุนเคยอยูกอน ซึ่งเปนสื่อที่เกี่ยวของกับชีวิตจริงก็ยอมเปนการสราง
แรงจูงใจที่ดีในการเรียนภาษาอัง กฤษได นอกจากนี้สื่อการเรียนรูสามารถหาไดจากแหลง การ
เรียนรูทุกประเภทที่มีอยูในทองถิ่น ชุม ชนและแหลงอื่นๆ เพื่อใหผู เรียนไดพัฒ นาศักยภาพของ
ตนเองและสามารถเลือกวิธีการเรียนรูไดดวยตนเอง
ส วน วิ รัต น บัว ขาว (2535: 65-66) ได กล าววา การนํา สิ่ ง ที่ใ กล ตัว ผูเ รีย นมาใช
ประกอบการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคมอัน
เปนบานเกิดของตน อีกทั้งยังเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถซึมซับไดเร็วกวา ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีความเกี่ยวของกับเรื่องทองถิ่นซึ่งเปนเรื่องใกลตัวผูเรียนนั้น
จึงเปนแนวทางสําคัญที่ผูสอนควรใหการสนับสนุน ซึ่งสอดคลองกับ บูรชัย ศิริมหาสาคร (2536:
36) ที่ ก ล า วว า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได ศึ ก ษาเรี ย นรู จ าก
ขอเท็จจริงที่อยูรอบๆ ตัวผูเรียน ผูเรียนจะไดมีโอกาสสัมผัสกับตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคจึง ทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตไดอยางแทจริง อีกทั้ง
ยังทําใหผูเรียนเกิดความรักชุมชนหรือทองถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในบานเกิดของตนเอง ผูสอนจึง
ควรนําเรื่องของทองถิ่นมาใชเปนสื่อในการเรียนการสอน
ทั้งนี้อุทุมพร จามรมาน (2545: 2545: 6-7) กลาววา การเรียนการสอนควรสงเสริมให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยใชสื่อและแหลงการเรียนรูในทองถิ่น ชุมชนและแหลงการ
เรียนรูอื่นๆ ดังนั้นการนําเนื้อหาสาระจากเรื่องของทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนไมวาจะเปน
เรื่องเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร ประวัติศ าสตร สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจหรือ
จุดเดนของทองถิ่นนับวามีความสําคัญมากในการนํามาเปนสื่อเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน
ซึ่ ง ผู สอนสามารถทําไดโดยสํารวจสภาพภู มิ ศาสตร ประวัติศาสตร สั ง คม วัฒ นธรรม ศาสนา
เศรษฐกิจหรือจุดเดนของทองถิ่น จากการอานเอกสารของหนวยงานการปกครอง หนวยงานที่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

75
เกี่ยวกับการทองเที่ยว หนวยงานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร หรืออาจจะเปนเอกสารในหองสมุดที่
เกี่ยวกับทองถิ่น ตอจากนั้นนํามาวิเคราะหสรุปเนื้อหาของทองถิ่น เชน สรุปเนื้อหา ตอจากนั้นนํา
เนื้อหาดังกลาวมาพิจารณาวามีความเกี่ยวข องกับสาระการเรียนรูใด และนําไปใชเปนเนื้อหาใน
การสอน ใชเปนแบบฝกหัด ใชเปนโครงงานใหผูเรียนศึกษาคนควา ใชเปนประเด็นปญหาใหผูเรียน
ไปคนควาหาแนวทางแกไขก็ได
ซึ่งสอดคลองกับ เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย (2547: 43) ที่กลาววา สื่อที่สรางจากการ
นําเรื่องทองถิ่นมาใชประกอบการสอนนับเปนสื่อที่ดี และยังสอดคลองกับ Post and Rathet
(1996: 12) และ Tavares and Cavalcanti (1996: 18-22) ที่กลาววา สิ่งสําคัญที่ระบบการจัด
การศึกษาจะตองคํานึงถึง คือ การนําเรื่องของทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนนั้นจะทําใหเกิด
จากการเรียนรูอยางแทจริง เพราะเรื่องราวที่ผูเรียนมีความเคยชิน เปนเรื่องใกลตัว ที่ผูเรียนจะพบ
เห็นไดตลอดเวลานั้นนับเปนกระบวนการเรียนรูที่ดีที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดอยางรวดเร็วสวน
ตลอดจนควรมีการสนับสนุนใหนําเนื้อหาทางวัฒนธรรมของทองถิ่นมาใช ในการเรียนการสอน
เนื่องจากเปนสิ่งที่ชวยในการสรางแรงจูงใจใหการเรียนประสบผลสําเร็จ เปนการสงเสริมความกลา
แสดงออกในการสื่อสารภาษา นอกจากนั้นแลวควรมีการสอนเนื้อหาทางดานวัฒนธรรมควบคูไป
กับการสอนภาษาตางประเทศ เพื่อใหผูเรียนเขาใจสภาพสังคมของตนเองและผูอื่น
นอกจากนี้ Ness (1997: 49-50) และ Hardly (2001: 206-209) ที่กลาววา การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษควรจะนําสื่อที่เ กี่ยวของกับเรื่องตางๆ ในทองถิ่นที่อยูในความสนใจของ
ผูเรียนและเขียนเปนภาษาอังกฤษมาใชในการเรียนการสอน เชน นําแผนพับประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว แผนที่ของทองถิ่น แผนที่ของทองถิ่น ตั๋วรถโดยสาร มาสรางเปนกิจกรรมประกอบการ
เรียนการสอนภาษาไดหลากหลาย เพราะสิ่งตางๆ เหลานี้เปนการสรางแรงจูงใจทําใหผูเรียนเกิด
ความสนใจไดเปนอยางดี ซึ่งเปนสิ่งที่หาไดไมยากและไมตองเสียคาใชจาย และเนื่องจากเปนเรื่อง
ที่ผูเรียนคุนเคยยอมไดรับการตอบสนองจากผูเรียนไดเปนอยางดี แตทั้งนี้ไมตองมีการปรับภาษา
ใหงายขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดอานบทอานในภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันอยางแทจริง แตผูสอนจะตอง
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับทั้งผูเรียนและลักษณะของบทอาน
นอกจากนั้น บุญเสริม ฤทธาภิรมย (2538: 9-11) ที่กลาววา สื่อที่ใชในการเรียนการ
สอนควรจะเปนของจริง อาจจะเปนสื่อประเภทรูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ ในจังหวัด สื่อประเภท
ภาพและเสียง สวนสื่อประเภทหนังสือเสริมประสบการณซึ่งผูสอนอาจจะผลิตขึ้นเอง ซึ่งจัดเปนสิ่ง
ที่ทาทายความคิดสรางสรรคของผูสอนและสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูเรื่องทองถิ่นไดเปนอยางดี
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ดังนั้นจึงสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ผูสอนมีอิสระในการจัดการ
เรียนรูมากขึ้น แตสิ่งที่ผูสอนตองคํานึงถึง ก็คือ รายละเอียดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลาง ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางตาม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยอิงสาระหลักและมาตรฐานการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาตามจุดประสงคการเรียนรูที่กระทรวงศึกษาธิการไดตั้งไว ตลอดจนการใชสื่อการเรียนการ
สอนที่เ นนเนื้อหาสาระจากทองถิ่นมาประกอบการเรียนการสอน เพราะเรื่องราวของทองถิ่นที่
ผูเ รียนมี ความคุนเคย นอกจากจะชวยใหผูเ รียนดูดซั บกระบวนการเรียนรูไดอยางรวดเร็วแลว
ยังชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดีมีความภาคภูมิใจ และรักทองถิ่นของตนเองดวย
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6.1 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน
สิ่งสําคัญประการหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จไดนั้น
คือ การเลือกใชสื่อการเรียนการสอน ซึ่งในการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนนี้ตองขึ้นอยูกับลักษณะ
ของสื่อที่ที่มีความเหมาะสมและหลากหลาย สามารถสงเสริมใหการเรียนรูมีความนาสนใจและ
สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจไดอยางแทจริงดังนั้นจึงมีนักการศึกษาหลายทาน
ไดกลาวถึงลักษณะของสื่อการเรียนการสอนไวอยางหลากหลาย อาทิ Hutchison and Waters
(1999: 107) กลาววา สื่อการเรียนการสอน คือ เครื่องมือที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ผานเนื้อหาทางภาษาที่มีความยุงยากซับซอน ซึ่งสอดคลองกับ จินตนา ใบกาซูยี (2536: 11) ที่
กลาววา สื่อจัดเปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาไดอยางเขาใจมากขึ้น ซึ่ง
จะทําใหการเรียนการสอนไปสูจุดมุงหมายได
สวน เสงี่ยม โตรัตน (2534: 95-120) ไดกลาวถึงลักษณะของสื่อการเรียนการสอนวา
สื่อที่เหมาะสมนั้นจะตองตั้งอยูบนแนวทางการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร ตองสามารถสงเสริมให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการรวมทํากิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสมและมีเปาหมายตรงตาม
ความตองการของผูเรียน และภาษาที่ใชควรเปนตัวอยางภาษาอังกฤษที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน
ทั้งนี้ Smith (1994: 4-5) ไดกลาววา กาสรางสื่อการอาน-เขียนจําเปนตองนําขอความที่มีคุณคา
เพื่อใช เ ปนสื่ อการอาน โดยคํา นึง ถึง ผูอาน จุ ด มุ ง หมาย และบริบทในการเขีย น เพื่อทําใหเ กิ ด
กระบวนการอาน-เขียน ซึ่งมีพื้นฐานจากการเรียนรูจริงๆ และความสนใจตอกิจกรรมที่เต็มไปดวย
ความหมาย
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นอกจากนี้ Hutchinson and Waters (1989: 108-109) ไดเสนอกําหนดองคประกอบ
ของสื่อการเรียนการสอนดังนี้ คือ ขอมูลทางภาษา (Input) คือ ขอมูลที่เขาใจได ทั้งในเรื่องของ
เนื้อหา รูปแบบภาษาและภาระงาน เชน หนังสือ บทสนทนา เทปบันทึกภาพ แผนภูมิและขอมูล
ทางการสื่อสารตางๆ เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้ตองเปนตัวกระตุนใหเกิดกิจกรรม เปนเนื้อหาทาง
ภาษาที่ใหม เปนการใชภาษาไดถูกตอง เปนหัวขอที่อํานวยใหเกิดการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร และ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชทักษะความรูทางภาษาที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาในการเรียนรูจากขอมูล
ตางๆ ผูสอนสามารถคัดเลื อกขอมู ลที่เ ขาใจไดจากความตองการของผูเ รียน ตอมาคือ เนื้อหา
(Content focus) คือ ภาษาที่ใชในการสื่อขอความและความรูสึกเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางนั้นตอง
อาศัยทั้งเนื้อหาที่เปนตัวภาษา (Linguistic content) และเนื้อหาที่ไมใชตัวภาษา (Non-linguistic
content) เพื่อที่จะนํามาสรางภาษาในการสื่อความหมายได ตอมาคือ รูปแบบภาษา (Language
focus) คือ การที่ผูเรียนสามารถใชภาษาในการปฏิบัติภาระงาน และกิจกรรมไดจะตองมีความรูใน
รูปแบบภาษาอยางเพียงพอ ดังนั้นบทเรียนที่ดีควรจะเปดโอกาสใหผู เ รียนไดฝกวิเคราะหและ
สังเคราะหภาษา ซึ่งในการเรียนการสอนนั้นผูเรียนตองมีโอกาสศึกษาแตละสวนของภาษาและมอง
ภาษาในภาพรวม เพื่อนํามาปฏิบัติจริงได และสุดทายคือ ภาระงาน (Task) คือ การใชภาษา ซึ่ง
เปนวัตถุประสงคสุดทายของการเรียนภาษากลาวคือ ภาระงานนั้นควรเปนภาระงานเพื่อการ
สื่อสาร ที่สัมพันธกับการเนนเนื้อหาและการเนนภาษา ทั้งนี้ตองมุงใหผูเรียนผลิตภาษาเปาหมาย
นอกจากนั้น Howard ( 2004: 52-53) ยังไดกลาวถึงองคประกอบของสื่อที่ใชในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพดังนี้ คือ ผูเรียน (Learners) เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด
ที่ควรพิจารณาถึง โดยผูสอนควรคํานึงถึงความสนใจ และความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ผูสอนควรทําการวิเคราะหความสนใจของผูเรียน (Need
analysis) ตอมาคือ หลักสูตร (The curriculum) เปนองคประกอบที่มีสวนสําคัญในการตัดสินใจ
เกี่ ย วกั บ การสร า งสื่ อ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ เป า หมาย และจุ ด ประสงค ข องการเรี ย นการสอน
ตอจากนั้นคือ ทรัพยากร และสิ่งอํานวยความสะดวก (The resources and facilities) ผูสอนควร
คํานึงถึงทรัพยากร และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อกําหนดขอจํากัดของสื่อที่จะนําไปใช เชน
ควรสรางสื่อที่ตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตหรือไม และสุดทายคือ ความสามารถของผูสรางสื่อ
(The competence) หมายถึงประสบการณ ความสรางสรรค ทักษะและความรูในการพัฒนาสื่อ
สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลอยางมากตอการสรางสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ดังนั้นจึงสรุปไดวาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตอง
คํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาสื่อ จะใชนํามาประกอบการเรียนการสอนนั้นถือเปน
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องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนรู ไมวาจะเปนตัวของผูเรียน ความสนใจและความตองการ
ของผูเรียน หลักสูตร ตลอดจนความสามารถของผูเรียน ซึ่งสื่อที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนนี้
จะตองตั้งอยูบนแนวทางการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่ อสาร ตองสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการรวมทํากิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสมและมีเปาหมายตรงตามความตองการ
ของผูเรียน
6.2 แนวทางในการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษ
ในการพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษนั้ น สิ่ ง ที่ ผู ส อนต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
นอกเหนือจากกระบวนการในการวางแผนการเรียนการสอนที่ดีและการจัดทําแผนการเรียนการ
สอน ก็คือ ผูสอนตองรูเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมี
นักการศึกษาไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษไวอยางหลากหลาย อาทิ Hutchison
and Water (1999: 76) กลาววา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสามารถทําไดโดยคัดเลือกจาก
สื่อที่มีอยูแลวนํามาปรับปรุงแกไข หรือจะสรางใหมดวยตนเองก็ได ทั้งนี้ Howard (2004: 53-56)
ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวา สื่อการเรียนการสอนควร
ปรั บ ให เ ข ากั บ ความรู ประสบการณ ข องผู เ รี ยนเป น สํ า คัญ และสื่ อ ตอ งมี ค วามสอดคล อ งกั บ
หลักสูตร และจุดประสงคการเรียนการสอน นอกจากนี้ควรปรับใหเหมาะสมกับหัวเรื่อง หรือแนว
เรื่องที่เปนประโยชนตอการใชภาษาของนักเรียน สื่อควรกระตุนใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธในการใช
ภาษา เชน สงเสริมการสื่อสาร ตองสามารถสนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ และกลวิธีตางๆใน
การเรียนภาษาอังกฤษ โดยตองมุงเนนทั้งรูปแบบ และหนาที่ทางภาษา นอกจากนี้สื่อตองความมี
ความนาสนใจ และนาดึงดูดใหใชงาน โดยหมายรวมถึง รูปลักษณะภายนอก และใชงานที่งาย ไม
สลั บซั บซอน นอกจากหลักในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผูสอนควรรูและ
ผูสอนหรือผูพัฒนาสื่อควรรูการวางแผนในการสรางสื่อการเรียนการสอนซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะ
ชวยใหสื่อการเรียนการสอนชิ้นนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว
นอกจากนี้ เสงี่ยม โตรัตน (2538 : 51-55) ไดกลาววา ในการออกแบบเอกสารการ
สอนหรือแบบทดสอบเพื่อการสื่อสารนั้น สิ่งที่ผูสอนควรคํานึงถึงก็คือ ผูเรียนเปนใคร ใชภาษาใน
การสื่ อ สารด า นใดและอย า งไร มี ข อบข า ยของเนื้ อ หาในการออกแบบเอกสารการสอน หรื อ
แบบทดสอบอะไรบาง ซึ่งแนวทางในการวางแผนการสรางสื่อการเรียนการสอนตองเริ่มจาก มีการ
เลือกเรื่อง มีการเก็บรวบรวมขอมูล มีการตัดสินใจวาผูเรียนตองทําอะไรเพื่อใหสอดคลองกับขอมูล
มีการสรางแนวการสอนหรือกิจกรรม มีการวิเคราะหขอมูลวาจะสอนองคประกอบทางภาษาใด มี
การสรางกิจกรรมที่เปนองคประกอบทางภาษานั้นๆ มีการสรางกิจกรรมที่เป นทักษะหรือกลยุทธใน
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การเรียนการสอน และมีการนําภาษาที่ไดศึกษาในหองเรียนไปใชในชีวิตจริง ซึ่งในการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผูสอนหรือผูพัฒนาควรคํานึงถึงแนวทางตางๆในการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหไดสื่อที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานและการเขียน
นั้น ผูสอนจําเปนตองมีการวางแผนในการเรียนการสอนกอน โดยแผนการสอนนี้จะตองคํานึงถึง
ผูเรียนเปนหลักและเลือกใชกลยุทธตางๆ ที่จําเปนดังที่ Burns (1999: 9) ไดกลาววา ในการสอน
ทักษะการอานใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูสอนตองทราบและตองมั่นใจวาถึงแมบทอานตางๆ จะมี
การนํามาใชไดหลายจุดมุงหมาย แตจะมีเพียงบางบทอานเทานั้นที่มีความเหมาะสมกับการเรียน
เรื่องบางเรื่อง เชน การพิจารณาเหตุผล การเปรียบเทียบ การพิจารณาฉาก การคาดเดาทํานาย
เรื่อง การอางอิง และการตี ความ ทั้งนี้ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2543: 116) ไดกลาววา โครงสราง
ของบทอานที่มีลักษณะตางกัน ลวนแตมีความนาสนใจในตัวเอง สามารถนํามาใชเปนสื่อการอานเขียนได เนื่องจากทักษะทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด โดยผูสอนควรสอนใหผูเรียนเขาใจ
โครงสรางบทอานเพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหทําความเขาใจเรื่องที่อานได จากนั้นก็สามารถ
เขียนสรุปออกมา โดยใชภาษาไดอยางถูกตอง
นอกจากนี้ สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 85-117) ไดกลาววา ในการเลือกบทอาน
มาใหกับผูเรียนอานนั้น แตละเรื่องตองใชกลวิธีการอา นตางกัน บางเรื่องตองอานอยางเร็วไมดู
รายละเอียด บางเรื่องตองอานอยางระมัดระวัง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการอาน นอกจากนี้
ยังตองเปนเรื่องที่อยูในความสนใจที่มีระดับความยากงายตรงกับระดับความรู และภูมิหลังของ
ผู เ รี ย น โดยให ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในการเลื อ กเนื้ อ หาที่ ใ นใจ และเป น ประโยชน ที่ จ ะไปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นทักษะการอานมักฝกควบคู
ไปกั บ ทั ก ษะการเขี ย นเสมอ โดยจะเป น การฝ ก ทั ก ษะการเขี ย นเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นชี วิ ต จริ ง ตาม
สถานการณตางๆ เชน การเขียนบันทึก การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมาย การเขียนประวัติ
สวนตัว การเลาหรือการบรรยายการเดินทาง เปนตน
ดัง นั้ น อาจสรุป ไดว า ในการพัฒ นาสื่ อการเรียนการสอนผู สอนสามารถทํ า ได โดย
คัดเลือกสื่อที่มีอยูแลวนํามาปรับปรุงแกไขหรือสรางใหมไดดวยตนเอง โดยมีแนวทางในการวาง
แผนการสรางสื่อการเรียนการสอนอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนที่ตองคํานึงถึงผูเรียนเปนหลัก มี
การเลือกใชกลยุทธตางๆ ที่จําเปนและมีความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาสื่อการ
อาน-เขียนโดยใชเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นเปนสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชทักษะทาง
ภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูไดอยางแทจริง
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6.3 ลักษณะของภาระงานที่ใชในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนตองคํานึงถึง ก็คือ
ภาระงานที่จะใชในการเรียนการสอน เพราะภาระงานเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเ รียนเกิดการเรียนรูใน
เรื่องของภาษาอยางแทจริง เนื่องจากภาระงานเปนกิจกรรมที่มีความหลากหลายจึงทําใหมีการ
สื่อสารทางภาษาไดมากขึ้น ดังนั้นจึง มีนักการศึกษาไดเ สนอลักษณะของภาระงานที่ใชในการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนไวอยางหลากหลาย อาทิ Shavelon and Stern 1981, quoted in
Nunan (1995: 10-47) ไดกลาววา ในการสรางภาระงานนั้นควรจะประกอบไปดวย เนื้อหาวิชาที่
สอน สื่อที่ผูเรียนจะไดดูและการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมที่ผูสอนและผูเรียนกระทํารวมกัน รวมถึง
วัตถุประสงคที่ผูสอนกําหนดไวสําหรับแตละภาระงาน นอกจากนี้ Nunan (1995: 10) ไดกลาววา
การใหความสํ าคัญ กับความสามารถ ความตองการและความสนใจของผูเ รียน ตลอดจนการ
ทํางานรวมกันของผูเรียน ภาระงานในหองเรียนสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในภาษา
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่งานทุกชิ้นจะตองมีความสมบูรณ ผูเรียนจึงจะสามารถใชภาษาสื่อสารได
ตามเปาหมาย ซึ่ งภาระงานดังกลาวแบง เปน 2 ประเภท คือ ภาระงานที่นําไปใช ไ ดจ ริง (Real
world task) คือ ภาระงานที่ชวยใหผูเรียนไดทราบแนวทางในการนําความรูไปใชจริงนอกหองเรียน
และอีกประเภทหนึ่ง คือ ภาระงานที่ใช ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Pedagogical
task) คือ ภาระงานที่ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาในชั้นเรียน
สวน เริงชัย จงพิพัฒนสุข (2542: 12-14) กลาววา กิจกรรมที่นํามาใชในการเรียนการ
สอนที่ไดจากการศึกษาบนพื้นฐานที่มาจากชีวิตจริงจะเรียกวา งานภารกิจ (Performance task)
คือ งานที่ทําตามหนาที่หรือตามสภาพบังคับของเหตุการณรอบๆตัว เชน การซักถาม ซึ่งผูเรียน
สามารถทําไดโดยการซักถามกันในกลุม หรือในชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องหรือกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ
กิจกรรมตอมาคือ การอภิปราย คือ การอภิปรายหัวขอหรือการตั้งคําถามปากเปลากันในกลุมหรื อ
ในชั้นเรียนหรือจะใหทุกคนเขียนสรุปผลการอภิปรายก็ได กิจกรรมตอมาคือ การแสดงความคิดเห็น
คือ การตั้งขอสังเกตแลวสรุปตามความคิดเห็นของแตละคนซึ่งทําไดทั้งโดยการพูดและการเขียน
กิ จ กรรมสุ ด ท า ยคื อ การค น หา คื อ การเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได ค น คว า หาข อ เท็ จ จริ ง โดยใช
กระบวนการในการรวบรวม สังเกต ปฏิบัติ ทดลอง ตรวจสอบและฝกฝน
ภาระงานที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนทั ก ษะการอ า นและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษนั้น มีนักการศึกษาไดเสนอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทักษะการอานและการ
เขียนภาษาอังกฤษไวอยางหลากหลาย อาทิ Byrne (1991: 22) กลาววา การสอนอาน-เขียนในชั้น
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เรียนนิยมใชหลักการเพื่อการสื่อสารที่เนนการจัดกิจกรรมดวยการจัดภาระงานใหแกผูเรียน คือ
กําหนดใหผู เรียนมี โอกาสไดอานบทอานซึ่ งมี รูปแบบที่มีประโยชนตอการเขียน ในสื่อการอาน
จะตองมีกิจกรรมที่สัมพันธกันและสามารถเชื่อมโยงไปสูกิจกรรมการเขียนอยางเปนธรรมชาติและ
ตอเนื่อง ผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกันขณะทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเขียน โดยเปนกิจกรรม
กลุม ที่สนุกสนานเพื่อใหผูเรียนสนุกกับการเขียน ผูเรียนมี โอกาสทํางานเปนคูหรือกลุม และได
รวมกันสรา งภาระงานเขี ยน ซึ่ ง กอใหเ กิ ดความรู สึกที่ดีตอ การเขี ย นได ซึ่ ง สอดคล องกับ Burn
(1999: 10) ที่กลาวถึงการจัดกิจกรรมในการสอนอาน-เขียนสําหรับผูเรียนระดับกลางวา ผูสอนควร
ใหผูเรียนอานบทอานอยางมีจุดมุงหมาย จากนั้นใหอภิปรายเนื้อหาและยุทธวิธีที่ใชในการอานให
เขาใจ โดยผูสอนอาจใหตัวอยางกลยุทธในการอานจากที่เรียนไปแลว และใหผูเรียนไดฝกการใช
กลยุทธนั้นๆ ในการอานเรื่องตอไป นอกจากนั้นแลวอาจฝกใหผูเรียนพูดคุยเกี่ยวกับคําศัพท ฝกการ
คาดเดาศั พ ท จ ากบริ บ ท ให ผู เ รี ย นเขี ย นคํ า ตอบในมุ ม มองของตั ว ละครอี ก ตั ว หนึ่ ง เขี ย น
ประสบการณของตนใหสอดคลองกับเรื่อง มีการนําประโยคที่ซับซอนออกมาเปนตัวอยางเพื่อฝก
เขียนประโยคทํานองเดียวกัน อาจฝกใหผูเรียนอานคนเดียวหรืออานเปนกลุมแลวอธิบายเนื้อหา
หรือนําเสนอหนาชั้น
สวน Nunan (1995: 35-37) ไดกลาวถึงการสรางภาระงานทักษะการอาน-เขียน โดย
แยกออกเปนแนวทางการอานที่ประสบความสําเร็จ และแนวทางการเขียนที่ประสบผลสําเร็จ คือ
แนวทางการอานที่ประสบความสําเร็จ ควรประกอบดวยการใชทักษะในการแยกความสัมพันธของ
เรื่อง สัญลักษณ การใชความรูทางไวยากรณเพื่อหาความหมาย การใชเทคนิคการอานแบบตางๆ
เพื่ อให บรรลุ จุ ด มุ ง หมายในการอา นที่ต างกั น การเชื่ อ มโยงเนื้ อหาบทอ า นไปยั ง ความรู เ ดิ ม ที่
เกี่ยวของ การระบุหนาที่หรือขอบขายของบทอาน สวนแนวทางการเขียนที่ประสบผลสําเร็จ คือ
จะตองทราบกลไกของการสรางตัวอักษร การสะกดคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชระบบ
ไวยากรณเพื่อสื่อความหมายตามที่กําหนด การจัดลําดับเรื่อง การทบทวนแกไข การเลือกสไตล
การเขียนใหเหมาะกับผูอาน
นอกจากนี้ Darras et al. (1996) ไดสรางสื่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อฝกทักษะการ
อาน-เขียน ที่ประกอบดวยภาระงานและกิจกรรม โดยมีลําดับที่เริ่มจากกิจกรรมกอนการอานดวย
คําถามนํา เพื่อเชื่อมโยงความรูเดิม ของผูเรียนเขากับเนื้อหาที่จะเรียน การอานบทอาน การทํา
กิจกรรมเพื่อตรวจสอบการอานโดยใหเลือกตอบวาถูกหรือผิด หรือใหตอบคําถาม กิจกรรมเกี่ยวกับ
คําศัพทจากบทอานโดยการเติมคําในชองวางหรือมีตัวเลือกมาให กิจกรรมการอภิปรายเกี่ยวกับ
บทอาน จากนั้นเปนการฝกทักษะการเขียนโดยเริ่มจากการเนนใหเห็นโครงสรางทางภาษาที่จะ
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นําไปใชเขียน กิจกรรมขั้นกอนลงมือเขียน ขั้นลงมือเขียน ขั้นการทบทวน และขั้นการตรวจสอบงาน
เขียน
นอกจากนั้น Strange (1996: 4-5) ไดสรางสื่อเพื่อฝกฝนทักษะการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษโดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมฝกทักษะการอาน ไดแก การแยกประเภทบทอานจาก
ภาพ การอานแบบเฉพาะเจาะจง การอานแบบคราวๆ ไปอยางรวดเร็ว การคาดเดาความหมาย
ของคําศัพทจากคําสําคัญหรือคําในบริบท การระบุความหมายของคําสรรพนาม การถายโอน
ขอมูลลงแผนภูมิ เปนตน สวนกิจกรรมฝกทักษะการเขียน ไดแก การเขียนปายประกาศในโรงเรียน
การเขียนคําพูดของตัวการตูน การวาดและใสรายละเอียดในแผนผัง การเขียนที่อยู การสราง
โปสเตอรโ ฆษณา การฝ กใช เครื่อ งหมายวรรคตอน การตรวจสอบข อผิดพลาดทางภาษาและ
เครื่องหมายวรรคตอน การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนบรรยายอาหาร การเขียนจดหมาย
เชิญ การเขียนลําดับขั้นตอนคําแนะนํา และการเขียนบันทึกขอความสั้นๆ เปนตน
ดังนั้นกลาวสรุปไดวา ลักษณะของภาระงานที่ใชในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ควรประกอบด ว ยวั ต ถุ ป ระสงค ข อ มู ล ทางภาษา สื่ อ การเรี ย นรู กิ จ กรรม โดยผู ส อนต อ งตั้ ง
จุดประสงคของแตละภาระงานใหสอดคลองกับเนื้อหา นอกจากนั้นแลวลักษณะของภาระงานใน
การพัฒนาสื่อการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจะเปนภาระงานที่เกี่ยวของกับการฝกฝนการอานและ
การเขียนตามหลักการเพื่อการสื่อสาร โดยมีบทอานที่มีรูปแบบที่เปนประโยชนเพื่อใชฝกฝนทักษะ
การอ า นรู ป แบบต า งๆ และสามารถเชื่ อ มโยงไปสู ก ารฝ ก ฝนทั ก ษะการเขี ย นที่ นํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันได เพื่อใหผูเรียนสามารถอานและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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6.4 การประเมินสื่อการเรียนการสอน
หลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนไปแล ว สิ่ ง ที่ ต ามมาที่ ผู ส อนต อ ง
คํานึงถึงคือ การประเมินสื่อการเรียนการสอนที่เปนระบบ เพื่อใหเกิดเปนกระบวนการในการคิดหา
วิธีการสรางสื่อที่ดีดังที่ Nunan (1995: 131-132) ไดกลาววา หลักในการประเมินสื่อการเรียนการ
สอนนั้น ผูสอนควรจะพิจารณาจากสิ่งตอไปนี้คือ ขอมูลทางภาษานั้นตองมาจากเอกสารจริง สวน
กิจกรรมที่ทํานั้นควรเปนกิจกรรมที่เนนการแกปญหา ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสื่อความหมายตอกันได
ตอมาคือ ภาระงานตองมีความสัมพันธกับการสื่อสารในชีวิตจริงโดยใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกวา
ตองการเรียนอะไร เรียนอยางไรและเรียนเมื่อใด นอกจากนี้ควรใหผูเรียนฝกใชภาษาในชั้นเรียน
จากภาระงานที่เกี่ยวกับชีวิตจริง และผูสอนควรสรางสถานการณใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาทั้งใน
และนอกชั้นเรียน โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรางบทเรียนที่มีบทบาทที่หลากหลาย ตอจากนั้น
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คือ ผูสอนควรใหผูเรียนเรียนรูภาษาทั้งระบบ ไมควรเรียนแยกเปนส วนยอย ตลอดจนสงเสริมให
ผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรูและวิธีการของตนเอง รวมทั้งใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะ
สัมพันธทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียน โดยเริ่มฝกการใชภาษาแบบควบคุมเพื่อสงเสริม
ทักษะยอย และควรมีการสงเสริมผูเรียนใหใชภาษาอยางสรางสรรค
ดังนั้นจึงสรุปไดวา สื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอน
เป น อยา งมาก จึ ง มี ความจํ าเปน อย า งยิ่ ง ที่ ผู ส อนจะต อ งทราบและคํ านึ ง ถึง ลัก ษณะของสื่ อ ที่
เหมาะสมในการนํามาใช มีแนวทางในการสรางสื่อ และมีการประเมินสื่อการเรียนการสอน เพราะ
สื่ อ ที่ ดี เ ป น สิ่ ง ที่ ช ว ยให ก ารเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป น เสมื อ นภาพสะท อ นเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
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7. การใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษา
7.1 ความหมายและประเภทของเอกสารจริง
การจัดการเรียนการสอนปจจุบันที่เนนผูเรียนใหเรียนรูจากแหลงการเรียนรูจริงและได
มีโอกาสปฏิบัติจริง ซึ่งผูสอนมีหนาที่ในการจัดการเรียนรู วิธีการหนึ่งที่ชวยในการจัดการเรียนรูจาก
แหลงการเรียนรูจริงไดก็คือ การเลือกใชสื่อการเรียนการสอนที่เปนเอกสารจริง เนื่องจากเอกสาร
จริงนั้นมีเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถพบเจอและใชจริงไดในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังมีความนาสนใจ
และมีเนื้อหาที่ใกลตัวผูเรียนดวย ทั้งนี้ไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายและกลาวถึงเอกสารจริง
ไวอยางหลากหลาย อาทิ William (1993: 25) กลาววา เอกสารจริง หมายถึง ตําราหรือเอกสารที่
ไมไดผลิตเพื่อวัตถุประสงค ในการสอนภาษา เปนเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อเปนสื่อผานขาวสารขอมูล
แตไ ม ไ ด เ ปน แบบอย า งในด านการใช ภ าษา ได แก สื่ อ โฆษณาในชุ ม ชนตางๆ ปายสั ญ ลั กษณ
หนั ง สื อ แนะนํ า คู มื อ เดิ น ทาง แบบฟอร ม หนั ง สื อ พิ ม พ บทความในนิ ต ยสาร บทกวี เรื่ อ งสั้ น
นวนิ ย าย บั น ทึ ก ข อ ความ ไปรษณี ย บั ต ร จดหมาย รวมไปถึ ง หนั ง สื อ อ า งอิ ง ทางภู มิ ศ าสตร
ประวัติศาสตร เปนตน
Aebersold and Field (1997:48) กลาววา เอกสารจริง หมายถึง เอกสารใดๆ ที่ได
จากแหลงตางๆ ที่พบในชีวิตประจําวันและมิไดผลิตขึ้นมาเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาโดยตรง
แตเปนเอกสารทีส่ รางมาเพื่อสื่อความหมาย โดยใชภาษาตามสถานการณที่เปนจริงและไมไดมีการ
ปรับเนื้อหาหรือแกไขไดๆ กอนการนําไปใชในการเรียนการสอน เชน ตาราง แบบฟอรม ใบปลิว
แผนพับ ประกาศ โฆษณา ฉลากยา เปนตน
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Devitt et al. (1994: 45) ไดกลาววา เอกสารจริง คือ เอกสารที่ผลิ ตขึ้นมาเพื่อใชใน
การสื่อสารและสนองตอความตองการในการใชภาษาในสังคม ไดแก นิยาย นิทาน หนังสือพิมพ
หนังสือการตูน ตําราตางๆ เปนตน นอกจากประโยชนของการนําเอกสารจริงมาใชวาเนื้อหาภายใน
เอกสารมีความนาสนใจกวาเนื้อหาที่มีอยูในตําราเรียน ทําใหผูเรียนไดเห็ นรูปแบบภาษาที่แทจริงที่
ไมเนนโครงสรางทางภาษามากนัก ดังนั้นการเรียนรูภาษาของผูเรียนจึงมีลักษณะที่เปนไปตาม
ธรรมชาติ
นอกจากนั้นแลว Wong et al. (1995: 318) ไดกลาววา เอกสารจริงเปนเอกสารที่ใช
เพื่อการสื่อสารอยางแทจ ริง ไม ใช เอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อใช ในการเรียนการสอน ไดแก สิ่ งพิม พ
เอกสารที่ใชในการอาชีพ เปนตน ดังนั้นจะเห็นวาเอกสารจริงเปนสื่อที่นํามาใชประกอบการจัดการ
เรี ย นการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร และเป น สื่ อ ที่ ช ว ยเสริ ม ให ผู เ รี ย นได มี
ประสบการณในการใชภาษารูปแบบที่เจาของภาษาใชในชีวิตประจําวัน
ดัง นั้นอาจกล าวสรุปไดวาเอกสารจริง คือ เอกสารที่ผ ลิตขึ้นเพื่อการสื่ อสาร ไม ใช
เอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาโดยตรง แตเปนเอกสารที่สรางมาเพื่อสื่อผาน
ขอมูลขาวสารและความหมายโดยใชภาษาตามสถานการณที่เปนจริง เชน หนังสือพิมพ หนังสือ
การตูน ตําราตางๆ แผนพับ ใบปลิว นิยาย นิทาน ประกาศ โฆษณา เปนตน แตการนําเอกสารจริง
มาใชประกอบการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารจะชวยสงเสริมให
ผูเรียนไดมีประสบการณในการใชภาษารูปแบบที่เจาของภาษาใชในชีวิตประจําวันได
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7.2 ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง
เอกสารจริงมีความสําคัญและมีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนภาษา เนื่องจาก
เปนเนื้อหาที่สามารถพบไดในชีวิตประจําวัน นับเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหผู สอนนํามา
ประยุ ก ต ใ ช เ ป น สื่ อ ในการเรี ย นการสอนได เ ป น อย า งดี ดั ง นั้ น จึ ง ได มี นั ก ก ารศึ ก ษากล า วถึ ง
ความสําคัญแลประโยชนของเอกสารจริงไวอยางหลากหลาย อาทิ Haines (1995: 60-63) ที่ได
กลาวสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับประโยชนของเอกสารจริงวา เอกสารจริงมีความหลากหลายของ
ขอความ เปนการชวยสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสเลือกศึกษาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะทาง อีกทั้ง
เนื้ อ หาทางภาษาในเอกสารจริ ง เป น ลั ก ษณะของการใช ภ าษาที่ มี จุ ด มุ ง หมาย เพื่ อ ใช ใ นการ
ติดตอสื่อสารมากกวาเนนเกี่ยวกับหลักภาษา ซึ่งชวยพัฒนาผูเ รียนใหมีความสามารถทางการ
สื่อสาร และสามารถใชภาษาตางประเทศที่หลากหลายสถานการณในชีวิตจริงไดตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ขอความในเอกสารจริงชวยกระตุนและสงเสริมความสนใจของผูเรียนไดดี เพราะมีความ
หลากหลายของขอความที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกตามความสนใจ และยังเปนประโยชนตอตัว
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ผูเรียนในการพัฒนากลยุทธการอาน นอกจากนั้นแลวเนื้อหาของเอกสารจริงมีความยากงายหลาย
ระดับ ซึ่งเปนประโยชนตอผูสอนและผูเรียนใหไดมีโอกาสเลือกภาษาที่สอดคลองกับระดับและ
ความสามารถของผูเรียน
William (1993: 25) กลาววา การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนเปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนมีประสบการณใชภาษาที่ใชจริงๆ และชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ
อาน เพราะเมื่ออยูในสถานการณนอกหองเรียนไปแลว ผูเรียนตองเผชิญกับภาษาที่ใชอยูจริง
Wong et al. (1995: 318) ไดกลาววา เอกสารจริงเปนแหลงขอมูลที่สําคัญในการ
นํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน และยังสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณดานการเรียน
และการใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่เปนจริงดวย อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนากลวิธีในการ
เรียนรูทั้งทางสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษและสาระการเรียนรูอื่นๆ อีกดวย
Day and Bamford (1998: 54) กลาววา เอกสารจริงนอกจากจะเปนบทอานที่
นาสนใจ สะดุดตา ชวนอานและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียนแลว ยังสามารถทําใหผูเรียน
เกิดแรงจูงใจในการอาน นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนเขาใจภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา มี
ความคุนเคยและเตรียมพรอมในการอานเรื่องตางๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน
Richards (2001) กลาววา เอกสารจริงมีผลดี ในการกระตุนความสนใจของผูเรียน
เนื่องจากมีความหลากหลายในเรื่องของขอมูลและขาวสาร ทําใหสามารถเขาถึงภาษาไดอยาง
แท จ ริ ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามเกี่ ย วข อ งและสั ม พั น ธ กั บ ความต อ งการของผู เ รี ย น ตลอดจนมี ส ว น
สนับสนุนความคิดสรางสรรคเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน
ดังนั้นอาจสรุปไดวา การนําเอกสารจริงมาใชในการจัดการเรียนการสอนมีประโยชนตอ
การเรียนการสอนเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณในการใชภาษา
ที่ใชจริงในชีวิตประจําวันแลวยังมีสวนชวยสงเสริมและกระตุนความสนใจของผูเรียน อีกทั้งยังเปน
การสรางแรงจูงใจในการอานใหมีมากขึ้น เนื่องจากผูเรียนจะสามารถถายโอนความรูที่ไดจาก
ห อ งเรี ย นไปสู น อกห อ งเรี ย น ซึ่ ง ทํ า ให ผู เ รี ย นได มี โ อกาสได ฝ ก ใช ภ าษาด ว ยตนเองอย า งมี
ประสิทธิภาพ
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7.3 การเลือกใชเอกสารจริงในการสอนภาษา
เอกสารจริงมีประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาเปนอยางมาก เนื่องจากเปนสื่อที่หา
ไดงาย สะดวกและมีหลากหลายรูปแบบ แตการเลือกใชเอกสารจริงมาจัดทําเปนสื่อการเรียนการ
สอนนั้นผูสอนควรมีหลักเกณฑในการเลือกใชเอกสารจริงในการสอนภาษาดังที่ Wallace (1992:
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71) ไดกลาววา เนื้อเรื่องของเอกสารจริงที่จะนํามาใชเปนสื่อการเรียนการสอนนั้นควรจะนําทางไป
ในเรื่องของการสอนโครงสรางทางภาษาและคําศัพทได นอกจากนี้เนื้อเรื่องควรเปดโอกาสในการ
สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การอ า น ซึ่ ง เป น เนื้ อ เรื่ อ งที่ ผู เ รี ย นคุ น เคยมี ค วามน า ในใจและมี ค วาม
หลากหลาย นอกจากนั้นแลวควรเปนเนื้อเรื่องจริงที่ไม เฉพาะเจาะจงเขียนเพื่อจุดมุงหมายในการ
สอนเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับ Stoller (1994: 2-3) ที่ไดกลาวถึงเกณฑในการเลือกเอกสาร
จริงในการเรียนการสอนวา ควรเลือกเนื้อหาที่นาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน โดยพิจารณาวา
หลั ง จากที่เ รียนแล ว ผู เ รี ยนสามารถนํา ไปใช ป ระโยชนไ ดห รือไม และผูเ รีย นควรมี ความรูเ ดิ ม
เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องนั้นมากอน ถาไมมีความรูเดิมมากอนผูสอนจําเปนตองสอนคําศัพทเพิ่มเติม
และควรพิจารณาดูวาผูเรียนจะใชกลวิธีอะไรในการเรียนรูและทําความเขาใจ ดังนั้นจึงควรเลือกให
เหมาะสมกับผูเรียนดวย
และยังสอดคลองกับ Graves; Juel and Graves (2004: 272-273) ที่กลาววา ในการ
เลือกใชเอกสารจริงมาเปนสื่อการเรียนการสอนนั้นตองพิจารณาตั้งแต ความตองการของผูเรียน
ความสนใจของผูเรียน ประสบการณและความรูเดิมของผูเรียน และระดับความสามารถของผูเรียน
ดั ง นั้ น อาจสรุ ป ได ว า การเลื อ กเอกสารจริ ง มาใช เ ป น สื่ อ การเรี ย นการสอนนั้ น มี
หลักเกณฑในการเลือกที่ผูสอนควรนํามาพิจารณาหลายดานทั้งในสวนของตัวผูเรียนเองและสวนที่
เป น เนื้ อ หาของเอกสารจริ ง โดยผู ส อนต อ งดู ค วามเหมาะสมกั บ ระดั บ ชั้ น ความต อ งการ
ความสามารถ ความสนใจ และประสบการณของผูเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เปนประโยชนและ
มีประสิทธิภาพ
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8. เรื่องทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม
นครปฐมเปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรมาเปนเวลายาวนาน จากอดีต
จนกระทั่งปจจุบันก็ยังมีเรื่องราวตางๆ ที่นาสนใจควรคาแกการนํามาศึกษาดังที่ สมัย สุทธิธรรมา
(2539: 15-19) กล าววา นครปฐมยังคงเสนหแหง เมื องประวัติศาสตรและประกอบกับความ
เหมาะสมทางดานภูมิ ศาสตรจึ ง ทําใหจั ง หวัดนครปฐมเปนแหลง รวมมรดกทางประวัติศาสตร
โบราณสถาน โบราณวัตถุและศาสนา ซึ่งสอดคลองกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2551) ที่
กลาววา นครปฐมมีความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การทองเที่ยว ผลิตภัณฑ
สินคา สถานที่ทองเที่ยว เทศกาลงานประเพณีที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวอยูมาก ประชาชนสวน
ใหญก็ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทําสวน ทําไร สวนผลไม โดยเฉพาะการปลูกสมโอ
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อันนําชื่อเสียงมาสูจังหวัดนครปฐมจนไดชื่อวาเปนเมืองสมโอหวาน อีกทั้งยังมีการเพาะปลูกพืชผัก
ผลไม ไมดอกไมประดับหลายชนิดและการเลี้ยงสัตว และมีสินคาที่มีชื่อเสียงและโดงดังมากชนิด
หนึ่งของจังหวัดก็คือ ขาวหลาม
จังหวัดนครปฐมตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีน มีลักษณะเปนพื้นที่ราบลุมภาคกลาง
แบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ คืออําเภอเมืองนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน
อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน อําเภอกําแพงแสนและอําเภอดอนตูม พื้นที่ทั่วไปของจังหวัด
นครปฐมเปนที่ราบลุม ไมมีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอเมืองและอําเภอ
กําแพงแสนเทานั้น สวนที่ราบลุมบริเวณลุมน้ําทาจีน (แมน้ํานครชัยศรี) ไดแก ทองที่อําเภอนครชัย
ศรี อําเภอสามพราน และอําเภอบางเลน ประกอบดวยประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งสามารถ
จําแนกได 5 เชื้อชาติหลัก คือ เชื้อชาติเขมร เชื้อชาติลาวเวียงจันทร เชื้อชาติมอญ เชื้อชาติจีนและ
ยังมีไทยโซงหรือลาวโซงดวย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2551)
อาชีพหลักของประชากรจังหวัดนครปฐมที่มีชื่อเสียงโดงดังก็คือ ผลผลิตที่ไดจากการ
ปลูกสมโอ การทํานา นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจนไดรับฉายาวาเปนดินแดนแหงสมโอหวาน
ขาวสารขาว แตในปจจุบันการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวจากเมืองหลวงออก
ไปสูเมืองตางๆ รอบปริมณฑล ทําใหพื้นที่บางอําเภอกลายเปนพื้นที่ทางอุตสาหกรรม เชน อําเภอ
สามพราน อําเภอนครชัยศรี อําเภอพุทธมณฑลและอําเภอเมือง มีโรงงานตั้งอยูเปนจํานวนมาก
เชน โรงงานทําแผนพื้ นสําเร็จรูป โรงงานทอผา โรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป โรงงานผลิตตุกตา
รวมถึงของเลน โรงงานประกอบรถยนต โรงงานพลาสติก โรงงานสุรา โรงงานผลิตเครื่องเคลือบดิน
เผา โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปและอุตสาหกรรมอื่นๆ เปนจํานวนมาก จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
ประชากรเปลี่ยนอาชีพ จากการเกษตรมาเปนงานอุตสาหกรรม แตประชากรสวนใหญตามพื้นที่
ตางๆ ก็ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักอยู เชน การเพาะปลูกพืชผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ
หลายชนิด การทําสวน การเลี้ยงสัตว เปนตน ดังนั้นสินคาที่นํารายไดมาสูจังหวัดนครปฐมนั้น ก็
ยังคงเปนสินคาทางการเกษตรกรรมอยู เชน ขาว ออย ถั่ว สมโอ มะพราวน้ําหอม สมเขียนหวาน
องุน กลวยไม ไมดอกไมประดับ และพืชผักอื่นๆ อีกมากมาย สวนอาชีพการเลี้ยงสัตวนั้นก็เชน การ
เลี้ยงสุกร เปด ไก วัวนม วัวเนื้อ การเลี้ยงปลาและกุงน้ําจืด สวนสินคาที่มีชื่อเสียงและโดงดั งมาก
ชนิดหนึ่งของจังหวัดก็คือ ขาวหลาม เห็นไดวานครปฐมนั้นเปนเมืองที่มีชื่อเสียงมีความเจริญ และมี
เศรษฐกิจที่มั่งคั่งเมืองหนึ่ง (สมัย สุทธิธรรมา, 2539: 15-19)
นครปฐมเปนเมืองที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรมายาวนาน เชื่อกันวาเปน
เมืองที่มีความสํ าคัญของอาณาจักรทวารวดี ซึ่ง เคยมี ความเจริญ รุง เรืองมากอนและเปนเมือง
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สําคัญที่พระพุทธศาสนาเผยแพรเขามาสูประเทศไทยเปนครั้งแรก จึงไดมีโบราณสถานที่สําคัญ
สถานที่ทองเที่ยว เทศกาลและงานประเพณีมากมายดังที่ สมัย สุทธิธรรมา (2539 : 5-21) กลาววา
นครปฐมจัดวาเปนเมืองที่ มีโบราณสถานที่สําคัญ มีสถานที่ทองเที่ยว เทศกาลและงานประเพณี
เชน พระประโทนเจดีย จุลประโทนเจดีย วัดดอน ยายหอม วัดพระเมรุ วัดพระงาม วัดธรรมศาลา
เมืองเกากําแพงแสน สระน้ําจันทรหรือสระและพระราชวังสนามจันทร โบราณสถานที่สําคัญใน
สมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองคทานทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางขึ้นที่จังหวัดนครปฐม อัน
ประกอบดวยพระที่นั่งตางๆ ที่สวยงามหลายแหง เชน พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมยฤดี
พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย พระตําหนักทับแกว พระตําหนักทับขวัญ พระตําหนัก
ชาลีมงคลอาสน พระตํา หนักมารีราชรัตบัลลังก เรือนทับเจริญ เรือนทับแกว และเทวาลัยพิฆเนศ
ตลอดจนพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 6 และอนุสาวรียยาเหล นอกจากนั้นยังมีสถานที่ทองเที่ยว
ที่นาสนใจและสําคัญหลายแหง เชน องคพระปฐมเจดีย สวนสามพราน ฟารมจระเขสามพราน
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย พุทธมณฑล ตลาดเกาทานา ตลาดน้ําดอนหวาย ตลาดน้ําลําพญา วัดไรขิง
เปนตน ตลอดจนมีเทศกาลและงานประเพณีประจําจังหวัดที่สําคัญที่มีการจัดขึ้นในทุกๆ ป เพราะ
ถือวาเปนงานเทศกาลและงานประเพณีที่สํ าคัญ ซึ่ ง ไดแก งานเทศกาลอาหารและผลไม งาน
ประเพณีนมัสการองคพระปฐมเจดี ย งานประเพณีสงกรานต และงานลอยกระทง เทศกาลงาน
นมัสการหลวงพอวัดไรขิง งานเทศกาลกินเจ เปนตน
สรุปไดวาจังหวัดนครปฐมมีความเปนมาทางประวัติศาสตรที่เกาแก จึงทําใหจังหวัด
นครปฐมเป น แหล ง รวมมรดกทางประวั ติ ศ าสตร โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ด า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การทองเที่ยว ผลิตภัณฑ สินคา ซึ่งลวนแลวแตมีคุณคา ควร
คาแกการนํามาศึกษา อีกทั้ง นครปฐมนั้นเปนจั ง หวัดบานเกิดของผูวิจั ย ดังนั้นผูวิจัยจึง ไดเ ห็น
คุณคาและความสําคัญของจังหวัดบานเกิด จึงมีความตองการที่จะนําเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นของ
จังหวัดนครปฐมมาสรางเปนหนวยการเรียนรูที่มีความหมายใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูของการจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ดังนั้นหากผูเรียนในจังหวัดนครปฐมมีโอกาสได
เรียนรูเรื่องราวที่ใกลตัวจากทองถิ่นของตนเปนภาษาอังกฤษ สิ่งเหลานี้จะสามารถสรางแรงจูงใจใน
การเรียน และกอใหเกิดความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น อีกทั้ง ยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึก และ
คานิยม ใหผูเรียนเห็นคุณคา เห็นความสําคัญของทองถิ่น และสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพร
ใหแกนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจังหวัดของตนได
จากความสําคัญดังกลาวจึงนับวาสิ่ งตางๆ เหลานี้ลวนมีคุณคาควรคาแกการนํามา
ศึกษา ซึ่งเมื่อนํามาศึกษาและเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวของกับหัวเรื่องแกนสาระของสภายุโรป แนวเรื่อง
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ที่ปรากฏในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และหนังสือเรียน ก็พบวามีความสอดคลองกับ
เรื่องของทองถิ่นนครปฐมอยูมาก เหมาะสมอยางยิ่งที่จะนํามาสรางเปนสื่อการเรียนการสอนโดยใช
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม เชน ถาเปนหัวเรื่องเกี่ยวกับ
Personal Identification ในจังหวัดนครปฐมก็มีบุคคลสําคัญอยูมากมายหลายทาน หัวเรื่อง
เกี่ยวกับ Travel จะสอดคลองกับแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด และถาเปนหัวเรื่องเกี่ยวกับ
Shopping ก็จะเห็นวามีตลาดน้ําขึ้นชื่อมากมายในจังหวัด ตลอดจนหัวเรื่องเกี่ยวกับ Food and
Drink ก็จะสอดคลองกับเรื่องของอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เชน ขาวหลาม ขาวหมูแดง โตะจีน
เทศกาลอาหารและผลไม เปนตน ดัง นั้นผูวิจั ยจึ ง มี ความตองการที่จ ะนําเรื่องเกี่ยวกับจั ง หวัด
นครปฐมมาสรางเปนสื่ อเสริ มการเรียนรูที่มี ความหมายใหสอดคลองกับสาระการเรีย นรูและ
มาตรฐานการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม ซึ่งแนวเรื่องตางๆ นั้นจะมีการแบงตามแนวเรื่องที่ไดกําหนดไวเพื่อใหผูเรียนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคตามคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรูดังที่กลาวมา
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9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดแบงหัวขอ
ของงานวิจัยออกเปน 3 ดาน ไดแก งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความสามารถทางการอาน
และการเขียน งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงานภาษาอังกฤษ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเรื่อง
เกีย่ วกับทองถิ่นมาประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
9.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความสามารถทางการอานและการเขียน
ความสามารถทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญอยางยิ่งที่ทําให
ผูเรียนประสบความสําเร็จในการใชภาษาอังกฤษ การสอนทักษะทางการอานและการเขียนจึงเปน
สิ่ง สําคัญ ที่ผู สอนสามารถนํามาใชในการพัฒนาความสามารถทางการอานและการเขียนของ
ผูเรียน ไดมีผูวิจัยที่ทําการศึกษาและพัฒนาทักษะทางการอานและการ ซึ่งมีดังตอไปนี้
9.1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
ภายในประเทศพบวา ไดมีงานวิจัยที่ตองการพัฒนาทักษะทางการอานและการ
เขียนซึ่งโดยมากแลวจะเปนการพัฒนาแบบฝก พัฒนาสื่อ พัฒนากิจกรรมในรูปแบบ และกลยุทธ
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ในการสอนการอานและการเขียนรูปแบบตางๆ เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียน ซึ่งมีดังตอไปนี้
สุดฤทัย สัจติประเสริฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการอานภาษา
อังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเองสําหรับผูเรียนระดับตน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาสื่อการอาน
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อการเรีย นรูด ว ยตนเองสํา หรับ ผูเ รี ยนระดั บ ตน ใหมี ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึ กษาปที่ 5 และ 6 โรงเรียนกรุงเทพ
คริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ที่สมัครใจเขารวมวิจัยจํานวนชั้นละ 15 คน รวม 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ สื่อการอานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเองจํานวน 20 ชุด
แบบทดสอบภายหลังการใชสื่อการอานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเองและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีตอสื่อการอานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวาสื่อการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเองสําหรับผูเรียนระดับตนมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ
มาตรฐาน โดยมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.4/86.5 และ นักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ
สื่อการอานเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเปนไปในทางบวกระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.68
อุษา มะหะหมัด (2547) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากนิทานพื้นบานไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกและ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดโพธิ์ อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2546 จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็นดานเนื้อหาบทอาน
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) ไดไ ดทําการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาสื่ อเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรมจากเรื่องเลาพื้นบานภาคใต สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหา
ประสิ ทธิ ภ าพของสื่ อเสริม ทักษะการอานภาษาอังกฤษที่เ นน สาระทางจริยธรรม เปรียบเทียบ
ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ ความตระหนักทางจริยธรรมของนักศึกษากอนและหลัง
การใชสื่อเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรม และศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอสื่อเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรม กลุมตัวอยาง คือ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ สายศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ สื่อเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรม แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานกอนและหลัง
เรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของสื่อเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรมมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี ความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังศึกษาสื่อเสริม ทักษะการอานภาษาอังกฤษที่เ นนสาระทาง
จริยธรรม สูงกวาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนศึกษาสื่อเสริมการ
อานภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรม กลุมตัวอยางมีความตระหนักทางจริยธรรมเพิ่มขึ้นและ
มีความคิดเห็นที่ดีตอสื่อเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษที่เนนสาระทางจริยธรรม
มนวิภา เสนียวงศ ณ อยุธยา (2545) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน
นิทานเพื่อเพิ่มความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนนิทานและเปรียบเทียบความสามารถทางดานการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนั ก เรี ย นก อ นและหลั ง การใช บ ทเรี ย นนิ ท าน กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2545 จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลองประกอบดวยแผนการสอนบทเรียน
นิทานและแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผูวิจั ยใหนักเรียนทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนบทเรียนนิทาน ใชเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห
สัปดาหละ 3 คาบเรียน ใชการวิเคราะหขอมูล t–test แบบจับคู เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอัง กฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนนิทาน ซึ่งผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพของบทเรียนนิทานมีคาเทากับ 93.10/82.24 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดีมาก และ
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชบทเรียนนิทานสูงกวากอนการใช
บทเรียนนิทานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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นคร กิจ จรู ญ ชั ย (2549) ได ทํา การวิจั ย เรื่อ งการใช กิ จ กรรมการเขีย นแบบ
รวมมือเพื่อสงเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับ
กาวหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
กาวหนาที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรมการเขียนแบบรวมมือและเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของ
นักเรียนกอนและหลัง การใช กิจกรรมการเขียนแบบรวมมื อ กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเชียงใหมมัธยม ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษอานเขียน (อ 025) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน
36 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการสอนเขียนที่เนนกิจกรรมการเขียนแบบรวมมือ
แบบประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความตามหัวเรื่องและแบบประเมินทักษะทางสังคม
กอนและหลังการใชกิจกรรมการเขียนแบบรวมมือ ซึ่งผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยการใชกิจกรรมการเขียนแบบรวมมือมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษผานเกณฑ
ที่ตั้งไวในระดับปานกลางและนักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นหลังจากที่ไดรับการสอนโดยการใช
กิจกรรมการเขียนแบบรวมมือ
ฉันทนา หงสวนัสรัญญา (2548) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลการใช
กิ จ กรรมการเขี ย นเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถทางการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาผลการใช กิ จ กรรมการเขี ย นเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถทางการเขียนภาษาอัง กฤษของนัก เรียนชั้ นมั ธ ยมศึกษาปที่ 1 กลุ ม ตัวอยา งคื อ
นักเรียนที่จ บการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่ 6 และจะเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 1 ป
การศึกษา 2548 ที่เรียนภาค ฤดูรอน โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนกอนและหลังการทดลอง แบบประเมิน
ความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง ผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการเขียนของ
นักเรียนหลังการทดลองโดยใชกิจกรรมการเขียนที่หลากหลาย เพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถดานการเขียนที่นักเรียนประเมินตนเองอยูในระดับดี
โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.43และความสามารถดานการเขียนที่ผูวิจัยประเมินนักเรียนอยูในระดับดีโดยมี
คาเฉลี่ยที่ 3.71
รุงวนา สุดจิตต (2545) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อ
การอ า น-เขี ย นภาษาอั ง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ า นไทย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชสื่อ เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นหลังการใชสื่อของนักเรียนที่มีโครงสราง
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ความรูเดิม ตางระดับกัน ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอความเหมาะสมของสื่อ และ
เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชสื่อ กลุมตัวอยางคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2544 จํานวน 38 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยสื่อการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นไทย จํานวน 8 บท แบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทาน
พื้นบานไทย แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนนิทานภาษาอังกฤษกอนและหลัง
การทดลอง แบบสอบถามความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสื่อและแบบสอบถามเจตคติข อง
นักเรียนตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง ผลการวิจัย พบวาประสิทธิภาพ
ของสื่ อ การอ า น-เขี ย นภาษาอั ง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ า นไทยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ย อมรั บ ได
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
โดยใชสื่ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความ สามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
จากนิท านของนักเรี ยนที่มี โ ครงสรางความรูเ ดิม ตางระดับกั นหลัง เรียนเพิ่ม ขึ้น ตา งกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสื่ออยูในระดับดี
และเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสื่อสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ธิดา ทิพยสุข (2552)ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาผลการเรียนรูดานการ
อานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค CIRC โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการอานและการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด การ
เรียนรูดวยเทคนิค CIRC กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนหนองโพวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 24 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการ
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานดานการอานและการเขียนดวยการจัดการเรียนรูเทคนิค
CIRC แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่ง
ผลการวิจั ยพบวา ผลการเรียนรูดานการอานและการเขียนภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่ อสารของ
นัก เรี ยนสู ง กว าก อนเรี ยนดว ยการจั ดการเรี ยนรูเ ทคนิค CIRC พฤติ กรรมการทํ างานกลุ ม ของ
นักเรียนมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมเห็นดวย
มากที่สุด
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9.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ
งานวิ จั ยในตางประเทศพบวาโดยมากแล ว จะเปน งานวิจั ย ที่ตอ งการศึกษา
แนวทางและปรับปรุงการพัฒนาสื่อการอานและการเขียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
การอ า นและการเขี ย นรู ป แบบต า งๆ เปรี ย บเที ย บความสามารถทางการเขี ย นและวิ เ คราะห
ขอบกพรองในการเขียนของผูเรียน การสํารวจปจจัยที่ทําใหนักเรียนตองการอาน ซึ่งมี รายละเอียด
ดังนี้
Maaka and Ward (2000) ไดทําการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
สื่อการอานเนื้อเรื่อง สําหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในเมืองฮาวาย โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยเปนนักศึกษาจํานวน 236 คนและครูผูสอนจํานวน 12 คน ผลการวิจัยพบวา การรับรูและ
ความเขาใจของครูผูสอนและผูเรียนไมมีความสอดคลองกัน อีกทั้งยังพบวาความสามารถทางการ
คิดวิเคราะหของผูเรียน แรงจูงใจในการอานและกลยุทธที่นํามาใชในการอานมีสวนสําคัญในการ
ชวยพัฒนาทักษะทางการอานของผูเรียน
Ivey and Broaddus (2002) ไดทําการวิจัยเรื่องการสํารวจปจจัยที่ทําให
นักเรียน ตองการอานในชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสํารวจลักษณะของชั้นเรียนที่ชวยสงเสริมใหนักเรียน
ตองการอาน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนเกรด 6 จํานวน 109 คน จาก 23 โรงเรียนในรัฐตางๆ ของ
สหรัฐ ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการอานที่นักเรียนชอบมากที่สุ ดคือการอานในใจคนเดียว ยาม
วาง และบทอานนั้นตองเปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ หนัง สือที่นักเรียนชอบมากที่สุดคือนิตยสาร
นอกจากนี้นักเรียนตองการสื่อนอกหองเรียนมาชวยฝกฝนในการอาน และผูสอนนาจะใชสื่ออื่นๆ
นอกหองเรียนที่สัมพันธกับหลักสูตรสงเสริมการอาน
Krieger (1988: 1394 – A)ไดศึกษาถึงผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทักษะเขียนแบบตาง ๆ ที่มีตอความสามารถในงานเขียน กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1
แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่เนนรูปแบบงานเขียน กลุมที่เนนกระบวนการเขียน และกลุมที่
เนนทั้งรูปแบบงานเขียนและกระบวนการเขียน ผลการวิจัยพบวา การเรียนการสอนแบบที่เนนทั้ง
รูปแบบงานเขียน และกระบวนการเขียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญหลังจากที่ใหนักเรียนทบทวนและตรวจแกงานเขียนในแบบทดสอบทั้งกอนและหลังเรียน
นอกจากนั้นยังพบวาการทบทวนและตรวจแกงานเขียนมีอิทธิพลตอความสามารถในการเขียน
Yang (1995: 1072) ไดทําการวิเคราะหขอบกพรองในการเขียนของนักศึกษาที่
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ในวิทยาลัยลอสแองเจลลิสฮาเบอร (Los Angeles Harbor
College) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนงานเขียนของนักศึกษา จากนั้นนํามาวิเคราะหหา
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ขอผิดพลาด ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ขอบกพรองในการเขียนที่นักศึกษามีปญหามากที่สุด
คือ ขอบกพรองดานไวยากรณรองลงมาไดแกขอบกพรองดานการสะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอน
และคํ า ศั พ ท ต ามลํ า ดั บ ส ว นข อ บกพร อ งเป น เสมื อ นข อ มู ล ย อ นกลั บ จากผู เ รี ย นและผู ส อน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง การวิเคราะหขอบกพรองในการเขียนชวยใหผูสอนเขาใจปญหาของ
ผูเรียนดียิ่งขึ้น และชวยใหผูสอนประเมินผลจากการสอนของตน ตลอดจนออกแบบสื่อการเรียน
การสอนและวิธีการตางๆใหเหมาะกับชั้นเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
Gooden-Jones (1996: 1950-A) ไดทําการวิจัยเรื่องพัฒนาการทางการเขียน
โดยการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับวิทยาลัย มีวัตถุประสงค
เพื่อศึ กษาพั ฒนาการทางการเขีย นของนักเรียนว าวิธี ก ารสอนแบบรวมมื อกั นช วยนักเรี ยนได
อยางไร โดยเนนวิธีการเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการโครงสรางงานเขียน การปฏิสัมพันธทางการอาน
เขียนและการเขียนแบบเนน กระบวนการทางความคิด การอานและการเขียนที่มาจากงานเขียน
แบบพรรณนาและแบบอธิบาย การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณและบทความที่นักเรียนเขียนใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ สังเกต ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเปนกลวิธีที่มี
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาความสามารถทางการเขียนใหกับนักเรียนไดเพราะเมื่อนักเรียนได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้นนักเรียนจะไดเรียนรูเนื้อหาบทเรียนใหม คําศัพทใหม โครงสรางทาง
ภาษาเขียนใหมตลอดจนไดใชความคิดใหม ในการเสนองานเขียนของตนเอง นอกจากนั้นแลว
ความสามารถทางการเขียนก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นดวย
Edwards (1997: 374A) ไดศึกษากลวิธีการสอนและหลักสูตรใหมเพื่อการสอน
การเขียน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานเขียนของนักเรียน โดยเนนการ
สอนและกิจกรรมที่ใชในการสอนเขียน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนเกรด 1 และ 2 จํานวน 175 คน
ผลการวิจัยพบวา สื่อที่ใชในการสอนรูปแบบตางๆ สามารถสรางความหลากหลายใหกับการเขียน
ของนักเรียนโดยเฉพาะสื่อที่นาสนใจและสรางสรรคจะมีผลตอการพัฒนางานเขียนของนักเรีย น
ครูผสู อนเปนปจจัยสําคัญในการสรางงานเขียนใหมีความหลากหลายและเปนผูทําใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของงานเขียนโดยใชแนวการสอนที่จะชวยใหนักเรียนพัฒนาความคิดเพื่อสรางงาน
เขียนไดอยางมีคุณภาพ อีกทั้งในกระบวนการสอนเขียนมีลักษณะที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางซึ่ง
เปนการปรับกระบวนการสอนเขียนใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน เพื่อชวยใหงานเขียนของ
นักเรียนมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นตลอดจนการใชวิธีการเขียนแบบรางฉบับแรก การแกไขทบทวน
การปรับปรุง และนําไปเผยแพร
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Snowball (1997) ไดศึกษายุทธวิธีที่ใชในการสะกดคํา โดยศึกษาทีละขั้นตอน
จากการอานและการเขียนประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบวา การสะกดคําทีความสําคัญ
ตอการอานและการเขียน ควรใหมีการสะกดคํารวมอยูในหลักสูตรดวย โดยขั้นตอนการเรียนสะกด
คําเริ่มจากการเลือกคําศัพท การใชวิธีการสะกดคําที่จูงใจผูเรียนหลากหลายวิธี การแตกคําศัพท
การนําคําศัพทมารวมกันเปนคําใหม และการใหเห็นและใชคําศัพทในรูปประโยคที่แตกตางกัน
Garcia (1997) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอาน เขียนและสะกดคํา
จากรูปแบบการสอนสะกดคํา 2 แบบ คือ การสอนสะกดคําแบบใหนักเรียนฝกเองกับการสอน
สะกดคําตามหนังสือโดยครู แตละกลุมจะสอนอานโดยใชโปรแกรมการสอนอานเหมือนกัน และ
สอนการเขียนทุกวันตามเวลาที่กําหนดไว การทดสอบใชสอบกอนและหลังการเรียน ผลการศึกษา
พบวา การสอนสะกดคําแบบใหนักเรียนฝกเองมีผลดีกวาการสอนสะกดคําแบบตามตํารา ในดาน
การอานคํา ศัพ ทและการวิเคราะห คําศัพ ท นัก เรียนทั้ง สองมี ความแตกตา งกันในเรื่องจํ านวน
คํ า ศั พ ท ที่ ใ ช ใ นระดั บ สู ง กว า ระดั บ ประถมหนึ่ ง ความยาวของประโยคและจํ า นวนหน ว ยคํ า
นอกจากนี้นักเรียนสะกดคําโดยนักเรียนคิดเอง มีอานทบทวน การเขียนวิเคราะหคําที่ใชตลอดจนมี
การชวยเหลือหรือซักถามเพื่อน เพื่อชวยในการสะกดบอยครั้งมากกวานั กเรียนอีกกลุมหนึ่ง และ
นักเรียนที่เรียนสะกดคําจากตําราใชพจนานุกรมบอยครั้งมากกวานนักเรียนอีกกลุม
Rass (2001) ไดทําการวิจัยเพื่อทดลองการบูรณาการทักษะการอานและทักษะ
การเขียนกับนักเรียนชาวอาหรับชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ในรัฐ
อิสราเอล เพื่อใหนักเรียนไดอานวรรณกรรมรวมสมัยที่หลากหลายของอเมริกันและชาติอื่นๆ ที่เปน
ภาษาอังกฤษจริงโดยเริ่มจากภาษาที่งาย จากนั้นใหนักเรียนทําแบบฝกหัดและเขียนบันทึกจาก
การอาน แลวนําผลงานเขียนเก็บไวในแฟมสะสมงาน พบวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนางาน
เขียน เนื่องจากสามารถเห็นพัฒนาการของตนเอง และมีการพัฒนาทักษะการอาน-เขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นมีขอเสนอแนะวาควรมีการฝกวิเคราะหขอผิดพลาดใหมากขึ้น และควร
สอนการเขียนความเรียงที่ถูกตองในชวยแรกของการเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนทีทักษะการอานและ
เขียนทีด่ ีตอไป
จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางการอาน
และการเขียน พบวา การพัฒนาทักษะทางการอานและการเขียนโดยใชแบบฝก สื่อ กิจกรรมใน
รูป แบบตา งๆ ตลอดจนใช กลยุ ทธ หรื อ วิธี การในการสอนการอา นและการเขีย นรูป แบบตา งๆ
สามารถพั ฒ นาทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นได เ ป น อย า งดี ซึ่ ง สามารถดู ไ ด จ ากผลของการ
เปรียบเทียบความสามารถทางการอานและการเขียน การวิเคราะหขอบกพรองของผูเรียน การ
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สํารวจปจจั ยที่ทําใหนักเรียนตองการอาน เปนตน แสดงใหเห็นวาปจ จัยตางๆ เหล านี้เปนสวน
สําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของผู เรียนที่จะสามารถชวยใหผูเรียนมีสัมฤทธิ์ผลในการอานและ
การเขียนที่ดีขึ้นได
9.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงานภาษาอังกฤษ
การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมีประโยชนในการเรียนรูทุกๆ
ดานแกนักเรียนซึ่งไมเพียงแตเฉพาะการเรียนรูภาษาเพียงอย างเดียว โครงงานภาษาอังกฤษยังมี
ประโยชนในการเรียนรูทางสังคมและมีประโยชนทางจิตใจดวย ซึ่งมีผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการใช
กิจกรรมโครงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
9.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
จากการศึ ก ษาค น คว า งานวิ จั ย ในประเทศที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นากิ จ กรรม
โครงงานภาษาอังกฤษมาใชในการเรียนการสอน พบวางานนักวิจัยไดใหความสําคัญและเห็นถึง
ประโยชนในการนําโครงงานภาษาอังกฤษมาใชในการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นไดจากการที่มีการ
นําโครงงานภาษาอังกฤษไปใชประยุกตในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในแขนงตางๆ ไมวา
จะเปนใช เ พื่ อพัฒนาในงานวิชาชี พและใช เ พื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาที่สองโดยมี การ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ผูเรียนคุนเคยกอนเพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับผูเรียนในการเรียนรูและศึกษา
แนวการเรียนการสอนแบบใหม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สมพิศ พูลเจริญ (2547) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการใชโครงงาน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชโครงงาน กลุมตัวอยางคือ นักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการดํา เนินกิจกรรมโครงงาน
แบบประเมิ น การทํ า งานร ว มกั น แบบประเมิ น ผลงานด า นการเขี ย นและบั น ทึ ก การเรี ย นรู
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูในระดับดีหลัง
เรียนดวยโครงงาน และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน
วลัยลักษณ ทองสะอาด (2549) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนากิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ป ที่ 2ประเภทพาณิ ช ยกรรม โรงเรี ย นเทคโนโลยี ห มู บ า นครู
กรุ ง เทพมหานคร มี วั ต ถุป ระสงค เ พื่ อพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมโครงงาน เพื่ อ
เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการเรียนการสอนโดยใช
กิ จ กรรมโครงงาน รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในงานอาชี พ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
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ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยกิจกรรมโครงงาน และเพื่ อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงาน กลุมตัวอยางคือ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาการบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีหมูบานครู ที่
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 40
คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ กิจกรรมโครงงานจํานวน 3 โครงงานซึ่งประกอบดวยแผนการ
สอนและบทเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองและ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงาน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพ
ของกิ จ กรรมโครงงาน รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในงานอาชี พ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ํ า
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานสูงกวากอนการ
ทํากิจกรรมโครงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
กิจกรรมโครงงานอยูในระดับสูง
วันเพ็ญ เรืองรัตน (2549) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถ
ดานการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
พัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ กลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางจํานวน 1 หองเรียน
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน แบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการเขี ยนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง แบบประเมินและเกณฑการ
ประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ แบบประเมินตนเองดานการเขียนภาษาอังกฤษ
และแบบบั น ทึ ก การเรี ย นรู ง านปฏิ บั ติ ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว า ความสามารถด า นการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ ของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วลัย ชมภูรัตน (2547) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาการสงเสริมแรงจูงใจและความ
สามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักกีฬาโรงเรียน โดยใชบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหา
ดานกีฬา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ความสามารถใน
การฟง พูด และความสามารถในการอานเขียนภาษาอังกฤษของนักกีฬาโรงเรียนกอนและหลังการ
ใชบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาดานกีฬา โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 4042) ที่ใชเนื้อหาดานกีฬา จํานวน 4 แผน ซึ่งแผนการสอนทั้ง 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 สูงขึ้นหลังการเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาดานกีฬา และความสามารถในการ
อานเขียนภาษาอังกฤษของนักกีฬาโรงเรียนผานเกณฑรอยละ 50
ขนิษฐา นาคนอย (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู
ด ว ยโครงงานที่ มี ต อ ความสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค
คือ เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนที่ไดรับการ
เรียนรูดวยโครงงาน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียน
ภาษาอัง กฤษกอนและหลัง ไดรับการเรียนรูดวยโครงงาน และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกลา
แสดงออกในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกอนและหลังการเรียนรูดวยโครงงาน
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
กําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ
แผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน แบบทดสอบในการวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
แบบประเมินงานปฏิบัติ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษดวยโครงงาน
แบบสอบถามพฤติ ก รรมกล า แสดงออก และแบบบั น ทึ ก การเรี ย นรู ผลการวิ จั ย พบว า
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูดวยโครงงานอยูในระดับพอใช
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลัง การเรียนรูดวยโครงงานสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังการเรียนรูดวยโครงงานสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
พฤติกรรมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนรูดวยโครงงานสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นันทมนัส คําเอก (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูแบบเนนงาน
ปฏิบัติที่มีตอความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
สวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นัก เรี ยนที่ ไ ด รับ การจั ด การเรี ย นรู แ บบเน นงานปฏิ บั ติ และความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนที่ มี ต อ
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การจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1จํานวน 35 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลัง
การทดลอง แผนการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ แบบประเมินความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ แบบบันทึกการเรียนรู และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบเนนงานปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวา ระดับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติในระดับ
มาก
ปญาดา ฤกษอนันต (2554) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาผลการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ปทุมวัน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานที่ มี ต อ ทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย น กลุ ม ตั ว อย า งคื อ นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 49 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน แบบทดสอบความสามารถใน แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษดวยโครงงาน และแบบบันทึกการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรู
แบบโครงงานสามารถพั ฒ นาความสามารถในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.2 การจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีผลตอความพึงพอใจของ
นักเรียนอยูในระดับสูง
9.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ
ในตางประเทศมีงานวิจัยที่ใหความสนใจในการนํากิจกรรมโครงงานมาใชใน
การเรียนการสอนภาษา เชน การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ
การศึกษาการเรียนการสอนแบบโครงงานในหองเรียนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเปนโครงงานการเรียนรูดวย
ตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Towell (1991) ไดทําการศึกษาการเรียนการสอนแบบโครงงานในหองเรียน
ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเปนโครงงานการเรียนรูดวยตนเอง มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม
แกไขปญ หา มี ความรับผิดชอบทํางานรวมกับผูอื่นและพัฒนาสมรรถวิสัยในการสื่อสารภาษา
ฝรั่ ง เศส โดยเปรี ย บเทีย บการสอนแบบครู เ ป นผู ส อนกั บ การสอนโดยโครงงาน กลุ ม ตั ว อย า ง
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาปที่ 1 จํานวน 67 คน และกลุมที่ 2
เปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปที่ 2 จํานวน 71 คน โดยที่กลุมที่ 1 เรียนโดยครูเปนผูสอนและกลุม
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ที่ 2 เรียนจากโครงงานการเรียนรูดวยตนเอง เชน เรียนจากเทปบันทึกบทสนทนา คูมือ เก็บขอมูล
จากแหลงขอมูลและนําเสนอผลงาน ผลการวิจัยพบวา จากการวัดโดยแบบทดสอบ กลุมที่ 2 มี
คะแนนพูดปากเปลามากกวากลุมที่ 1 ในขณะที่ทั้งสองกลุมมีคะแนนขอเขียนเทากัน ขอมูลจากบน
ทึกประจําวันพบวา กลุมที่ 2 มีความวิตกกังวลแตเห็นประโยชนของอุปกรณการเรียนรูดวยตนเอง
และผลจากแบบสอบถามพบวา กลุมที่ 1 มีความมั่นใจมากกวากลุมที่ 2 ดังนั้นถึงแมวาในการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานจะยังเปนเรื่องที่ใหมสําหรับผูเรียนจึงอาจจะทําใหผูเรียนเกิด
ความวิตกกังวลและไมมั่นใจในการเรียนรูดวยตนเองแตอยางไรก็ตามจะเห็นวาความสามารถ
ทางการสื่อสารของผูเรียนจะมีเพิ่มขึ้น
Lightbown and Spada (1994: 563-579) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษในโครงการ ESL Intensive ซึ่งเปนโครงการของกลุมโรงเรียนภาษา
ฝรั่งเศส ในรัฐควิเบค ประเทศแคนาดา มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ เพื่อมุงหวังใหผูเรียนไดพัฒนา
ความเข า ใจและความสามารถในการพู ดภาษาอั ง กฤษโดยใช ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
โครงงานภาษาอังกฤษที่เนนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่สื่อความหมายและทําโครงงานตามหัวขอที่
สนใจ มี หัวขอเปนเนื้อหาของโครงงานที่ไ ดมาจากความสนใจของกลุมอายุผูเ รียน เช น 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
พบว า นั ก เรี ย นที่ เ คยเข า ร ว มโครงการนี้ มี ค วามสนใจที่ จ ะใช ภ าษาอั ง กฤษในกา รสื่ อ สารนอก
หองเรียน เชน มีเพื่อนพูดภาษาอังกฤษ ทํางานพิเศษที่ตองใชภาษาอังกฤษ ดูรายการโทรทัศนหรือ
ภาพยนตรภาษาอังกฤษ สรุปไดวาจากการใชการจัดโครงการ ESL Intensive ที่มุงเนนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงานสามารถสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอยางเปนธรรมชาติ เพิ่มทักษะ
การติ ด ต อ สื่ อ สารให ผู เ รี ย นมี ค วามสนใจในภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม ขึ้ น และยั ง ส ง ผลให ผู เ รี ย นชอบ
ติดตอสื่อสารเปนภาษาอังกฤษอีกดวย
Thorp (1997) ไดทําการวิจัยการทําลองใชโครงงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา การใหนักศึกษาทําโครงงานชวยใหนักศึก ษาพัฒ นาในเรื่องของการ
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ตระหนักในความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง และการพัฒนาทางดานการศึกษาและการ
เรี ยนรูข องนัก ศึก ษา แต สิ่ ง ที่ค วรคํา นึง ถึง คือ การพิ จารณาเรื่อ งความตอ งการดา นภาษาของ
นักศึกษา การคํานึงถึงหัวขอที่อยูในความสนใจและหาขอมูลงาย และไมควรฝนความรู สึกที่ตอง
สัมภาษณเจาของภาษา แตโดยภาพรวมการทําโครงงานประสบความสําเร็จ และชวยลดบทบาท
ครูใหเปนผูชวยเหลือ แนะนําเพื่อนักศึกษาทีการตัดสินใจนของตนเอง และมีอิสระในการเรียนรู
Maggie Sokolik and Anthea Tillyer (1999) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวัดและ
การประเมินผลโครงงานของนักเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบวา การทําโครงงานของนักเรียนโดยการวัด
และประเมินผลดวยแฟมสะสมงานทําใหนักเรียนเห็นคุณคาและมีความมั่นใจในตนเอง เกิดความ
สนใจกับสิ่งใหมๆ และเอาใจใสเปนพิเศษในการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองดวย
Eyring, Janet Louise (2002) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับทักษะในการโตตอบของ
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน เพื่อตองการศึกษา
ทักษะในการโตตอบและเจตคติตอการสอนแบบโครงงาน โดยวัดจากการสังเกต การสัมภาษณ
การทํารายงานและการทดสอบ ผลการวิจัยพบวา ทักษะทางภาษาโดยรวมไมมีความแตกตางกัน
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมควบคุมมีทักษะการเดาความหมายของคําศัพทจาก
บริบทสูงกวากลุมทดลอง ในขณะที่กลุมทดลองมีทักษะในการเขียนเพื่อสื่อความหมายสูงกวากลุม
ควบคุม
Krajcik (2003) ไดศึกษารูปแบบการใหความชวยเหลือของครูมัธยมศึกษา
ตอนตนในการดําเนินงานโครงงานของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา การสอนโครงงานไดมีการ
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในสภาพหองเรียนที่แตกตางกัน โดยนักเรียนจะเปนผูดําเนินการ
ศึกษาคนควาจากเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับบทเรียนและดําเนินการคนควา
ปรึกษาและใชเทคโนโลยี เนื่องจากการสอนโดยโครงงานมีการดําเนินการที่แตกตางจากการสอน
วิธีอื่นๆ ผูสอนจําเปนตองใหความชวยเหลือ และเอาใจใสอยางมากกับที่เรียนที่เรียนออน นักเรียน
ที่เกงจะสามารถชวยเหลือตัวเองได นักเรียนจะเปนผูดําเนินการศึกษาคนควาในเรื่องที่ ตนเองสนใจ
ใชชีวิตการศึกษา คนควา ปรึกษา ใชเทคโนโลยี มีการประสานงานเพื่อขอความรวมมือ ผูสอนตอง
ประสานงานเพื่อขอความรวมมือความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหา และเทคโนโลยี
เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาโครงงานของนักเรียน สําหรับนักเรียนจะวางแผนโครงงานตาม
ความคิ ด และประสบการณ ซึ่ ง จะมี ก ารร วมมื อกั น เองเมื่ อ ประสบป ญ หา หรื อ เมื่ อ โครงงานมี
ความสัมพันธกับโครงงานของผูอื่น ลักษณะการสอนโครงงาน ความรวมมือ การใหความชวยเหลือ
การดําเนินงานและผลที่ไดรับจากโครงงานทําใหทราบวา การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
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เปนการเรียนแบบรวมมือ ผลที่ไดจากโครงงานเปนการพัฒนาความคิดรวบยอด และสรางมนุษย
สัมพันธทางวิชาการของนักเรียนไดเปนอยางดี
จากการศึกษางานวิจั ยทั้งในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาหรือนํ า
โครงงานภาษาอังกฤษมาใช ในการเรียนการสอน พบวา การจัดการเรียนการสอนโดยกิ จกรรม
โครงงานสามารถนําไปใชกับทุกระดับการศึกษา ซึ่งกิจกรรมโครงงานจะสงเสริมใหผูเรียนไดมีการ
พัฒนาทักษะหลายๆ ดาน นอกจากนั้นแลวกิจกรรมโครงงานยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการฝก
การใชภ าษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นและยังเปนแรงจูง ใจในการเรียนที่ดี เนื่องจากกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอั ง กฤษสามารถทํ า ได ห ลากหลายรู ป แบบ ส ง ผลให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู อ ย า งแท จ ริ ง
ตลอดจนใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดี และเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในการนําไปใชในชีวิต
จริงได
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9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําเรื่องทองถิ่นมาใชประกอบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่นําเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นมาใชประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษนั้นเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนทั้งกับตัวผูเรียน ผูสอนตลอดจนสถาบันการศึกษาและ
ชุมชนได เพราะเรื่องของทองถิ่นถือเปนเรื่องใกลตัวที่ทุกคนคุนเคยจึงเปนสิ่งที่ ทุกคนยอมมีความรู
เดิมหรือประสบการณที่คุนเคยดีอยูแลว ซึ่งมีผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการนําเรื่องทองถิ่นมาใชใน
การเรียนการสอนทั้งในประเทศและตางประเทศ
9.3.1งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
จากการศึกษาคนควางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับการใชเรื่องเกี่ ยวกับทองถิ่น
มาประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบวาไดมีการนําเอาเรื่องของทองถิ่นมาใชในการ
พัฒ นาแบบฝ ก พั ฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนหรื อพัฒนาทักษะทางดานตา งๆ สิ่ง เหล านี้ยอมมี
ประโยชนตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เครือวัลย จตุพรพูลทรัพย (2547) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อเสริมการอานเขียนภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชสื่อ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
สื่อ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ สื่อเสริมการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษเรื่ องทองถิ่นนครปฐม แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน-เขียน
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ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อเสริม
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของสื่อเสริมการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐม มีคา 78.67/77.13 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดี
ความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสื่อ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอสื่อเสริมการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐม
ปทมา มาริปุนภพ (2547) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่นในวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมตางกัน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการทางภาษาอังกฤษดานการพูดและการเขียน
ของนักเรียนที่มีวัฒนธรรมตางกัน และเพื่อเปรียบเทียบความรูทางวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีวัฒนธรรม
ตางกัน กอนและหลังการจัดการเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นในวิชาภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใชในการ
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 และจากครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 มี
คะแนนสูงขึ้นตามลําดับเปนที่นาพอใจ และนักเรียนมีคะแนนความรูทางวัฒนธรรมทองถิ่นในวิชา
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น
มยุรี ศรีชั ย (2548) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษแบบ
ประสบการณโดยใชเนื้อหาวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อสงเสริมความสามารถดานการเขียนรายงานและ
ความรูวัฒนธรรมทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
บทเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณโดยใชเนื้อหาวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อเพิ่มความสามารถ
ดานการเขียนรายงาน และเพื่อเปรียบเทียบความรูวัฒ นธรรมทองถิ่น กอนและหลังการเรียน
บทเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณโดยใชเนื้อหาวัฒนธรรมทองถิ่น เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลองคือ บทเรียนที่ประกอบดวยหลักสูตรแมแบบ บทเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณโดย
ใช เนื้อหาวัฒนธรรมทองถิ่นจํานวน 3 บทเรียน แบบประเมิ นประสิทธิภ าพของบทเรียน
ภาษาอังกฤษแบบประสบการณโดยใชเนื้อหาวัฒนธรรมทองถิ่น แบบประเมินความสามารถดาน
การเขียนรายงานของผูเรียน และแบบความรูวัฒนธรรมทองถิ่นของผูเรียนที่เปนแบบทดสอบแบบ
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ปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ซึ่งผลการวิจัยพบวา บทเรียนภาษาอังกฤษแบบ
ประสบการณโดยใชเนื้อหาวัฒนธรรมทองถิ่นจํานวน 3 บทเรียนมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก
ที่สุด และผลจากการประเมินความสามารถดานการเขียนรายงานของผูเรียนหลังจากการเรียน
บทเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณโดยใชเนื้อหาวัฒนธรรมทองถิ่นทั้ง 3 บทเรียน อยูในระดับ
ดี และผานเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไว และจากการประเมินเรื่องความรูทางวัฒนธรรม ผลจากการ
ทดสอบพบวาคะแนนเฉลี่ยความรูทางวัฒนธรรมหลังเรียนของผูเรียนสูงกวากอนเรียน
อัจฉราวรรณ ศิริรัตน (2549) ไดทําวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคการ
วิจัย คือ เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นเมืองกาญจนบุรี พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกและ
ประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝก กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2549 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความตองการ แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม
ความคิดเห็น แบบฝกทักษะ แบบทดสอบวัดทักษะการอานและการเขียนกอนและหลังการใชแบบ
ฝกและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก ผลการวิจัย พบวา นักเรียนสนใจ
อานเรื่องเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ สามารถใชพจนานุกรมในการหาความหมายของคําศัพท สามารถ
ทํางานเปนกลุม และสนุกกับการฝกทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารทั้งในหองเรี ยนและตามแหลง
เรียนรู นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝก และนักเรียน
เห็นดวยตอแบบฝกทักษะการอานและการเขียนอยูในระดับปานกลาง สวนทางดานกิจกรรมพบวา
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับเพื่อนในกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและกลุมรวม สวนทางดานเนื้อหาพบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับสถานที่มาก
ขึ้น
ณัฐชนก พลฤทธิ์ (2549) ไดทําวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาแบบฝกทักษะอานเขียนภาษาอังกฤษโดยใชขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่นกาญจนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคงานวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของ
แบบฝ ก ทั ก ษะอ า น-เขี ย นภาษาอั ง กฤษโดยใช ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เพื่ อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝก และเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

106
โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 18 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2549 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกทักษะอาน-เขียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัด
ความสามารถการอานและการเขียนกอนและหลังการทดลอง และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอแบบฝก ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอาน-เขียนมี
ประสิทธิภาพดีมาก ความสามารถในการอาน-เขียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะการอาน-เขียน และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกทักษะการอาน-การเขียน
สกาว พิมพิรัตน (2551) ไดทําวิจัยเพื่อสงเสริมแรงจูงใจและความสามารถใน
การเขี ยนภาษาอั ง กฤษโดยใช แผนการจั ด การเรี ยนรู ที่เ น นเนื้อ หาท อ งถิ่ น สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง
มีวัตถุประสงคงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ
หลังการใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนเนื้อหาทองถิ่น และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใช แผนการจั ดการเรียนรูภ าษาอังกฤษที่เ นน
เนื้อหาทองถิ่น กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญ
เรือง) เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 35 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ แบบวั ด แรงจู ง ใจในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษและแบบประเมิ น
ความสามารถในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นมี แ รงจู ง ใจในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากที่ใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนเนื้อหาทองถิ่น โดยกอนเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย 2.57 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 3.03 สวนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนสูงนั้น พบวาสูงขึ้นหลังจากที่ใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนเนื้อหาทองถิ่น โดยกอนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.09 คะแนน และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 56.26 คะแนน
อมรรัตน นัดดาหลง (2551) ไดทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่นจังหวัดตราด สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4
โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดตราด มีวัตถุประสงคงานวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่นจังหวั ดตราด เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษ
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดตราด จํานวน 30 คน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกทักษะอานภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวั ด ความสามารถการอ า นก อ นและหลั ง เรี ย น และแบบสอบถามความคิ ด เห็ น
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ผลการวิจัย พบวา แบบฝกทักษะการอานมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก ความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกวากอนการใชแบบฝก และนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝก
ทักษะการอานอยูในระดับสูง
9.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ
จากการศึกษาคนควางานวิจั ยในตางประเทศที่เ กี่ยวกับการใชเ รื่องเกี่ยวกับ
ทองถิ่นมาประกอบการเรียนการสอน พบวา นักวิจัยไดใหความสําคัญตอการนําเรื่องเกี่ยวกับ
ทองถิ่นมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Zellmer (1997) ไดศึกษาถึงผลกระทบตอคะแนนการอานของนักเรียนระดับ
เกรด 3 ที่ทดสอบดวยขอสอบจากสวนกลาง เปนบทอานเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่ น กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนระดับเกรด 3 ครูผูสอนเกรด 3 จากโรงเรียนในทองถิ่นนั้นๆ แบงออกเปน 2 กลุม คือ
กลุม ทดลองและกลุม ควบคุม โดยกลุ มทดลองจะไดรับ การทดสอบดวยบทอานจากหลัก สูต ร
ทองถิ่นดวยวิธีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เปนเวลา 3 เดือน รวมกับคะแนนการทดสอบ
ของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา คะแนนที่ไดจากการทดสอบจากนักเรียนทั้ง 2 กลุมไมตางกัน
สวนผลจากการตอบแบบสอบถามจากครูผูสอนพบวาครูทั้ง 2 กลุม ใชวิธีการสอนเหมือนกันใน
บางเรื่องและมีการนําขอสอบจากสวนกลางมาพิจารณาในการวางแผนการสอนและการจัดการ
เรียนการสอน นอกจากนั้นยังสามารถนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบของนักเรียนมาทํานายผลการ
สอบไดอีกดวย
Colombo (2000) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการนําหลักสูตรทองถิ่นไปใชในการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของรัฐ Massachusetts
จากครูจํานวน 3 คน มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ ตองการตรวจสอบดูวาครูเหลานี้มีความเขาใจ
ในนโยบายหลักสูตรการนําเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นไปใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของรัฐ
เพียงใด ผลการวิจัยพบวา ทุกคนไดรับความรูเรื่องหลักสูตรทองถิ่นมากขึ้นเนื่องจากไดทดลองใช
ดวยตนเอง นอกจากนั้นแลวครูยังเกิดความรูสึกวาตนเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะครูผูสอน ใน
การเปนผูนํา ผูวิเคราะหวิจารณ เนื่องจากไดลงมือปฏิบัติจัดการเรียนการสอนดวยตนเอง รวมทั้งได
เลือกเนื้อหาการสอนตามกรอบดวยตนเองตลอดจนมีโอกาสกําหนดแนวทางตามนโยบายของ
หลักสูตรดวย
Wither (2000) ไดทําการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ YVIEI
ที่ประกอบดวยโรงเรียนในตําบลทองถิ่น จํานวน 5 โรงเรียน มีวัตถุประสงค คือ เพื่อเชื่อมโยง
โรงเรียนใหเขากับชุมชนและสรางนักเรียนใหรูสึกมีสวนรวมกับชุมชนของตนเองในโอกาสตางๆ
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โดยการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณนักเรียน ครูและ
สมาชิกในชุมชน ใชเวลาในการทดลองทั้งหมด 7 เดือน ซึ่งผลการวิจัยพบวา โครงการนี้ทําใหมีการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางโรงเรียนและชุมชนใหมีความเขมแข็งขึ้น นักเรียน ครูและสมาชิกในชุมชนมี
โอกาสไดมารวมตัวกันเพื่อรวมกันสรางโอกาสในการเรียนรูสํ าหรับทุกคนอยางมี ประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นแลวยังมีโอกาสไดรวมกันออกแบบกิจกรรมที่ตองการนําไปใชสําหรับการเรียนการสอน
ในโรงเรียนอีกดวย
จากการศึ กษางานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและตา งประเทศเกี่ย วกับ การนํา เรื่ อ ง
เกี่ยวกับทองถิ่นมาใชประกอบการเรียนการสอน พบวา สื่อการเรียนรูที่เปนเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นมี
สวนชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการนําขอมูลของเรื่องทองถิ่นมาใช
ในการสรางเนื้อหาหรือสื่อการเรียนการสอนที่ผูเรียนมีความใกลชิดและคุนเคยจะชวยใหผู เรียน
เขาใจและซึมซับสิ่งที่เรียนรูไดมากขึ้น ซึ่งถือวาเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนไดเปนอยางดี จึง
ส ง ผลให ผู เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดี ขึ้ น และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การเรี ย นภาษาอั ง กฤษ
นอกจากนั้นแลวการจัดเรียนการสอนโดยใชเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นยังทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดีมี
ความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของทองถิ่นของตนเองยิ่งขึ้น และยังเปนการปลูกฝงคานิยมในการ
สรางจิตสํานึกที่ดีใหผูเรียนรักทองถิ่นของตนอีกดวย
จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาเทคนิควิธีการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบตางๆ ที่ชวยพัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปน
ดานการฟง พูด อาน หรือเขียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนํามาพัฒนาทักษะ
ตางๆ รวมทั้งทักษะทางการอานและการเขียนไดก็คือ การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอั ง กฤษ และเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ท อ งถิ่ น โดยจะเห็ น ว า ประสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นการสอน
ภาษาอั ง กฤษมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว า วิ ธี ก ารสอนแบบดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง สามารถดู ไ ด จ ากผลการ
เปรียบเทียบของกลุมตัวอยางที่เรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานและเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่น และกลุมที่
เรียนดวยบทเรียนแบบปกติ นอกจากนี้ยังเห็นได จากผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผูเรียนที่เพิ่มขึ้น
หลังจากที่เรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษและเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่น อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ผูเรียนมีความเขาใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากนั้นแลวการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานและเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นยังสามารถนําไปใชไดกับทุกระดับชั้น
และทุกระดับความสามารถ เพราะกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษสามารถทํา ไดหลากหลาย
รูปแบบ สง เสริมใหผู เรียนไดมี การฝกใชภ าษาอังกฤษในชี วิตจริง มากขึ้น และยัง เปนการสราง
แรงจูงใจทางการเรียนที่ดี ทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนมากขึ้น ตลอดจนทําใหผูเรียน
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เกิดความรูสึกภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของทองถิ่นของตนเองดวย จากการศึกษางานวิจัยดังที่
กลาวมาพบวาการนํากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมาประยุกตใชกับเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่น เพื่อ
พัฒนาทักษะการอานและการเขียนยัง มี อยูคอนขา งนอย ดัง นั้ นผูวิจั ยจึ ง มี ความประสงคที่จ ะ
พัฒนากิจ กรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจั งหวัดนครปฐม เพื่อพัฒ นาทักษะ
ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
อํ า เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถทางการอ า น-เขี ย น
ภาษาอัง กฤษของนักเรียนกอนและหลั งเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด นครปฐม ตลอดจนศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ กิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมดวย
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม เพื่อพัฒ นาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
research design) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมใหไดตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ
และคณะ, 2520: 135-139) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอน
และหลังการใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษา
ความคิด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ กิ จ กรรมโครงงานภาษาอั ง กฤษเกี่ ย วกับ เรื่ อ งท อ งถิ่ นจั ง หวั ด
นครปฐม โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามรายละเอียดดังตอไปนี้
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
จํานวน 240 คน 6 หองเรียน
2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู จํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2555 ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน ที่ทางโรงเรียนอนุญาตให
ทําการทดลอง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชศึกษาในงานวิจัยประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท ไดแก
1. ตั ว แปรต น คื อ กิ จ กรรมโครงงานภาษาอั ง กฤษเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งท อ งถิ่ น จั ง หวั ด
นครปฐม เพื่อพัฒ นาทักษะทางการอาน-เขียน สํ าหรับนักเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
110
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2. ตัวแปรตาม คือ
2.1 ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัม ภ อําเภอสามพราน จัง หวัดนครปฐมกอนและหลัง เรียนดวยกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นมัธ ยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัม ภ
อําเภอสามพราน จัง หวัดนครปฐม ที่มี ตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม
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รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre -Experimental Design) ใชรูปแบบ Onegroup pretest posttest design (บํารุง โตรัตน 2534: 29-31) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
สอบกอน
T1
T1
X
T2

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

แทน การสอบกอนเรียน
แทน การเรียนจากกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
แทน การสอบหลังเรียน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจั ง หวัดนครปฐม สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน
5 โครงงาน
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
3. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต อ กิ จ กรรมโครงงานภาษาอั ง กฤษเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
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การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบงเปน 3 ขั้นตอน
1.1 ขั้นกําหนดเนื้อหาเพื่อสรางโครงงาน
1.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางที่เนนในเรื่องของ
ทักษะทางการอาน-เขียน และทองถิ่น รวมทั้งศึกษาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู 2 ดังนี้
สื่อความและตีความเกี่ยวกับบทสนทนา ขอความ ขาว บทละคร เพลง
รอยกรอง เรื่องสั้น ประกาศ และโฆษณา สามารถนําความรูมาใชอยา งมีวิจารณญาณ นําเสนอ
ขอมูลเรื่องราวเกี่ยวกับบทสนทนา ขอความ ขาว บทละคร เพลง รอยกรอง เรื่องสั้น สถานการณ
ตางๆ ประกาศ โฆษณา และพยากรณอากาศไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ
สามารถพูดทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ชักชวน แนะนํา ขอรอง เสนอใหความชวยเหลือและออก
คําสั่งโดยใชคําสุภาพไดอยางถูกตองเหมาะสมกับวัฒนธรรมทางภาษา สามารถใชภาษาอังกฤษ
เชื่อมโยงความรูอื่นๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการทํางาน พัฒนาตนเอง รวมทั้งมีการเพิ่มเติมความรู
อยางตอเนื่อง สามารถใชภาษาอังกฤษทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยาง
ตอเนื่องและเพื่อความเพลิดเพลิน สามารถใชภาษาเปนพื้นฐานในการทํางาน ประกอบอาชี พ
สรางความรวมมือและอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมโลก รูจักอุทิศตนเพื่อผูอื่นและสังคม รวมทั้ง
มีเจตคติที่ดีตอภาษา วัฒนธรรม และสามารถแสดงออกอยางมั่นใจ
1.1.2 ศึกษาแกนสาระ (Themes) ที่ควรเลือกเพื่อนํามาจัดทําหัวขอเกี่ยวกับ
ทองถิ่น จากแนวเรื่องที่สภายุโรป ซึ่งไดระบุไววา ผูเรียนภาษาตางประเทศในระดับสื่อสารควรได
เรียน แนวเรื่อง 14 แนวเรื่องที่เปนเรื่องพื้นฐาน 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 ศึกษาหนัง สือเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปที่ 5
เพื่ อ วิ เ คราะห แ นวเรื่ อ งจากหนั ง สื อ ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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
ตารางที่ 1 ตารางแนวเรื่องที่ปรากฏในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สภายุโรป และหนังสือ
เรียน
แนวเรื่องจากกลุม
สาระการเรียนรู
แกนกลางกลุม
สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
(2551)
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

แนวเรื่องจากสภา
ยุโรป

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

Elevator 5

Upstream 5

Mega Gold 5

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
แนวเรื่องจากที่ระบุไว จนกระทั่งสามารถระบุแนวเรื่องหลักไดทั้งสิ้น 7 แนวเรื่องดังตอไปนี้
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1. บุคคล (Person) ซึ่งเปนแนวเรื่องที่ครอบคลุมแนวเรื่องยอย ไดแก การ
บรรยายลักษณะบุคลิกภาพ (Personality) มนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่น (Interpersonal relationship)
ภาษา (Language) ครอบครัว (Family) ชีวิตประจําวัน (Daily life) การศึกษา (Education) งาน (Job)
คุณธรรมจริยธรรม (Ethics) ประสบการณชีวิต (Life experiences) ความเชื่อ (Belief)
2. การเดินทางทองเที่ยว (Travels and Trips) ครอบคลุมแนวเรื่องรอง
ไดแก สถานที่ทองเที่ยว (Tourist places) การบอกทิศทาง (Directions) การใหบริการ (Services) ที่พัก
(Accommodation) การจอง (Reservation) การคมนาคม ( Transportation) เที่ยววันหยุด (Holidays)
3. สถานที่ (Places) ครอบคลุมแนวเรื่องรอง ไดแก ที่อยูอาศัย (Home
and House) อธิบายลักษณะของบาน (House description) การตกแตงบาน (House decor) การรักษา
ความสะอาดในบาน (Housing and cleaning) บรรยายสิ่งของในหอง (Furniture) บรรยายสถานที่
( Describing places)
4. ความบันเทิง (Entertainment) ครอบคลุมแนวเรื่องรอง ไดแก การทํา
กิจกรรมยามวาง (Leisure activities) รายการหนัง(TV Program) กีฬา (Sports) ภาพยนตร (Movies)
เทศกาลเฉลิมฉลอง (Festival) งานเลี้ยง (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. การซื้อและการขาย (Selling and Buying) ครอบคลุมแนวเรื่องรอง
ไดแก การไปซื้อของ (Going shopping) การโฆษณาสินคา (Advertisement) ธุรกิจ (Business) ของ
ฝาก (Souvenir) การบริการ (Service) เสื้อผาและแฟชั่น (Clothes and fashion)
7. สิ่ งแวดล อมและวิ ทยาศาสตร (Environment and Science)
ครอบคลุมแนวเรื่องรอง ไดแก ลักษณะทางภูมิศาสตร (Geography) การอานแผนที่ (Reading maps)
ปรากฏการณทางธรรมชาติ (Phenomenon) ลักษณะภูมิอากาศ (Climate) ฤดูกาล (Seasons) สัตว
(Animals) เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication technology)
1.1.4 ศึ ก ษาหั ว เรื่ อ งท อ งถิ่ น จั ง หวั ด นครปฐม ประวั ติ ค วามเป น มา และ
เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม จากวารสารและหนังสือตาง ๆ เชน นิตยสาร แผนพับ หนังสือ
การทอ งเที่ย วของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย วารสารประชาสั ม พันธ เว็บ ไซตแนะนําการ
ทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม เปนตน โดยศึกษาและเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวกับหัวเรื่องแกนสาระของ
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สภายุ โ รปที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ เรื่ อ งของท อ งถิ่ น นครปฐม เพื่ อ นํ า มาสร า งเป น โครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมจํานวน 5 โครงงาน ซึ่งไดแนวเรื่องหลักดังตอไปนี้
ขอมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐม (General Information) ประกอบดวย
ลักษณะทางภูมิศาสตร อากาศ เศรษฐกิจ สังคมและเทศกาล
บุค คล (Person) ประกอบด ว ย ภู มิ ป ญ ญา (wisdom) ประวั ติ
(biography) อาชีพ (career) การเดินทางทองเที่ยว (Travels and trips) ประกอบดวย การบอก
ทิศทาง (directions) การจองที่พัก (reservation) การบรรยายสถานที่ทองเที่ยว (tourist place)
ความเชื่อและวัฒนธรรม (Belief and Culture) ประกอบดวย ตํานานพื้นบาน (tale) วิถีชีวิต (life
style) พิธี กรรมที่สืบทอดกัน มา (traditional ritual) ความบันเทิงและการพักผ อนหยอนใจ
(Entertainment and recreation) ประกอบดวยเทศกาล (festivals) เกมการละเลนพื้นบาน
(games) การเลือกซื้อสินคาของฝาก (shopping) อาหารและเครื่องดื่ม (food and drinks)
1.1.5 จากนั้นนําแนวเรื่องสภายุโรปและหัวขอเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐมมา
จัดทําแบบสํารวจหัวขอเรื่องที่นักเรียนมีความสนใจหรือตองการเรียนมากที่สุดซึ่งเปนแบบสํารวจ
หัวเรื่องสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยใหนักเรียนเลื อกได 5 หัวเรื่องหลัก ตามแนวสภายุโรปและหัวขอเกี่ยวกับจั งหวัด
นครปฐม เพื่อที่จะนํามาสรางเปนโครงงานจํานวน 5 โครงงาน
1.1.6 คัดเลือกหัวเรื่องตามสภายุโรปและหัวเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นนครปฐมที่
นักเรียนสนใจมากที่สุดจํานวน 5 แนวเรื่อง ซึ่งแตละแนวเรื่องประกอบไปดวยหัวขอเกี่ยวกับจังหวัด
นครปฐมดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลสํารวจความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับหัวขอที่ตองการเรียน
แนวเรื่องตามสภา
ยุโรป

หัวขอเกี่ยวกับจังหวัด
นครปฐม

1. ขอมูลทั่วไปของ
จังหวัดนครปฐม
(General
Information in
Nakhon Pathom)

- ลักษณะทางภูมิศาสตร
- ฤดูกาล
- สภาพเศรษฐกิจและสังคม

นอย
ที่สุด
11
7
12

ระดับความตองการ
ปาน
นอย
มาก
กลาง
9
3
4
4
4
9
8
5
3

มาก
ที่สุด
3
6
2

คาเฉลี่ย ลําดับที่
2.3
3.1
2.16

2
1
3
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลสํารวจความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับหัวขอที่ตองการเรียน (ตอ)
แนวเรื่องตามสภา
ยุโรป

หัวขอเกี่ยวกับจังหวัด
นครปฐม

2. บุคคล (Person)

- สมเด็จพระมหาธีรราชเจา
- พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว
- หลวงพอวัดไรขิง

3. การเดินทาง
ทองเที่ยว (Travels
And Trips)

4. ความเชื่อและ
วัฒนธรรม (Belief
And culture)
5. ความบันเทิงและ
การพักผอนหยอน
ใจ (Entertainment
And recreation)

- พระราชวังสนามจันทร

- องคพระปฐมเจดีย
- ลองเรือชมสวนเลียบ
คลองมหาสวัสดิ์
- พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย
- ลานแสดงชางและ
ฟารมจระเขสามพราน
- พระยากงพระยาพาน
- ประเพณีไหวเจาบรรพบุรุษ
- ประเพณีกินเจจังหวัด
นครปฐม
- เทศกาลอาหารและผลไม
- ของกินขึ้นชื่อเมือง
นครปฐม
- งานประกวดเทพีชาง
- การละเลนพื้นบานเพลง
ปรบไก
- เที่ยวซื้อสินคาตลาด
ดอนหวาย

นอย
ที่สุด
2
3

ระดับความตองการ
ปาน
นอย
มาก
กลาง
4
3
14
5
12
8

มาก
ที่สุด
7
2

คาเฉลี่ย ลําดับที่
3.73
3.16

1
2

6
1
2
4

4
3
6
6

8
10
10
9

5
2
8
9

7
14
4
2

3.1
3.83
3.2
2.93

3
1
2
3

6
5

8
8

8
12

7
2

1
3

2.63
2.66

5
4

1
7
4

3
9
8

6
9
8

8
4
6

12
1
4

3.9
2.43
2.93

1
3
2

1
5

5
8

4
9

7
7

13
1

3.86
2.7

1
4

6
7

7
8

6
8

5
6

6
1

2.93
2.53

3
5

3

8

7

6

6

3.13

2

จากการสํารวจหัวเรื่องที่ไดจากความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง
ที่นักเรียนตองการเรียนมากที่สุด จะเห็นไดวาในแกนสาระที่ 1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐมนั้น
หัวเรื่องที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ ฤดูกาล ซึ่งไดคาเฉลี่ยความตองการ คือ 3.1 แกนสาระที่ 2 บุคคล
หัวเรื่องที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ สมเด็จพระมหาธีรราชเจา ซึ่งไดคาเฉลี่ย 3.73 แกนสาระที่ 3 การ
เดินทางทองเที่ยว หัวเรื่องที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ พระราชวังสนามจันทร ซึ่งไดคาเฉลี่ยความ
ตองการ 3.83 แกนสาระที่ 4 ความเชื่อและวัฒนธรรม หัวเรื่องที่ไดค ะแนนมากที่สุดคือ พระยากง
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พระยาพาน ซึ่งไดคาเฉลี่ยความตองการ 3.9 และแกนสาระที่ 5 ความบันเทิงและการพักผอน
หยอนใจ หัวเรื่องที่ไดคะแนนมากที่สุดคือ เทศกาลอาหารและผลไม ซึ่งไดคาเฉลี่ยความตองการ
3.86
1.1.7 คัดเลือกหัวขอเรื่องแตละแกนสาระ (Theme) ที่มีนักเรียนสนใจมาก
ที่สุด จํานวน 5 หัวเรื่อง ไดแก 1. Season (ฤดูกาล) แตเนื่องจากแกนสาระขอมูลทั่วไปในจังหวัด
นครปฐม ควรกลาวถึงหัวเรื่องเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทศกาลดวย
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสอดแทรกหัวขอเหลานี้ไวในตัวเนื้อหาที่จะสอนนักเรียนดวย 2. Person (พระมหา
ธีรราชเจา) ซึ่งจะสอนในเรื่องของอัตชีวประวัติและพระปรีชาสามารถ 3. Tale (พระยากงพระยา
พาน) 4. Attractive Place (พระราชวังสนามจันทร) 5. Food and Drinks (เทศกาลอาหารและ
ผลไม)
1.1.8 ศึกษาเนื้อหาภาษาและหนาที่ของภาษาทางดานทั กษะการอาน-เขียน
จากหลักสูตรแกนกลาง เพื่อกําหนดจุดประสงคของโครงงาน
1.1.9 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางที่เนน
ในเรื่องของทักษะการอาน-เขียน และทองถิ่นโดยวิเคราะหจากมาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง เพื่อใหมีความสอดคลองกับหัวเรื่องและชื่อบทเรียนเกี่ยวกับทองถิ่น
ที่ไดจากผลการวิเคราะหแบบสํารวจหัวเรื่อง ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหดังกลาวไดดังนี้
ตารางที่ 3 ตารางกําหนดเนื้อหาภาษาที่เกี่ยวกับการอาน-เขียน ที่ไดจากการวิเคราะหหลักสูตร
แกนกลางและหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 เลม โดยพิจารณาจากเนื้อหาทางภาษา
หนังสือเรียน
Elevator 5,
หลักสูตรแกนกลาง
Upstream 5 และ
Mega Gold 5
- Describing
- Describing
- Narrating
people
- Giving information - Giving direction
-Giving opinions
- Describing
- Comparing
places
- Summarizing
- Expressing feelings
- Giving opinions

หนาที่การอาน
(Reading
taxonomy)
- Expressing
logical sequences
- Skimming for gist
-Reading for
Details and main
idea
- Guessing

หนาที่การเขียน
(Writing taxonomy)
- Controlled
writing for
expressing
logical sentences
- Writing essay to
compare logical
events

หัวเรื่อง
General
information :
weather and
seasons,
activities,
location
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ตารางที่ 3 ตารางกําหนดเนื้อหาภาษาที่เกี่ยวกับการอาน-เขียน ที่ไดจากการวิเคราะหหลักสูตร
แกนกลางและหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 เลม โดยพิจารณาจากเนื้อหาทาง
ภาษา (ตอ)
หนังสือเรียน
Elevator 5,
หลักสูตรแกนกลาง
Upstream 5 และ
Mega Gold 5
- Writing process for
cooking
- Narrating a tale
- Writing for invitation

หนาที่การอาน
(Reading
taxonomy)
meaning from a
context

หนาที่การเขียน
(Writing taxonomy)
- Writing a letter to
give an invitation
- Structuring
information in a text
- Transferring
information from
diagram to written
form
- Writing for
expressing feeling
and opinion toward
a topic
- Writing for giving
opinion critically
- Writing for giving
factual information
and opinion
- Writing for
explaining steps of
doing something
- Completing and
developing
classification
Diagram
- Continuing and
unfinished story

หัวเรื่อง
Food and
Drinks:
Foods and
Fruits Festival
Person:
Phramaha
Therarachchao
(King Rama VI)
Travel: Sanam
Chandra
Palace
Tale: Phraya
Kong-Phraya
Phan

จากตารางขางตนผูวิจัยไดวิเคราะหหนาที่ทางการอานและการเขียนของหลักสูตร
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) เกี่ยวกับหนาที่ทักษะทางการอาน-เขียน รวมทั้ง หัวเรื่องที่ไดจ ากการสํ ารวจ
ความตองการของนักเรียน ซึ่งสรุปหัวเรื่องที่สอดคลองกับหนาที่ของการอานและการเขียนไดดังนี้
Reading a profile about a person’s life and writing for describing people ซึ่ง
วิเคราะหไดจากหนาที่การอาน-เขียนตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง พ.ศ. 2551 ในเรื่องของ
describing และในหนังสือเรียน ในเรื่องของ Person โดยจะนําประวัติของบุคคลสําคัญมาให
นักเรียนอาน ดังนั้นนักเรียนจะไดเรียนเนื้อหาของสมเด็จพระมหาธีรราชเจา เนื่องจากไดคะแนน
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
ไดจากหนาที่การอาน-เขียนตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ในเรื่องของ giving opinion และใน
หนังสือเรียนจะมีบทเรียนที่เกี่ยวกับ writing a letter ดังนั้นผูวิจัยจึงนําหนาที่ภาษาดานทักษะการ
อาน-เขียนดังกลาวมาใสไวในหัวเรื่องของขอมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐม โดยเนนในเรื่องของ
อากาศ ที่สงผลตอลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและเทศกาลมาใหนักเรียนอาน
Reading a recipe and writing steps of cooking ซึ่งวิเคราะหไดจากหนังสือเรียนที่
มี เ นื้ อ เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการทํ า อาหารและในตารางวิ เ คราะห ห น า ที่ ภ าษาด า นการเขี ย น
(taxonomy) ไดกลาวถึงการเขียนเพื่อบอกขั้นตอนการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นความ
สอดคลองของหนาที่ทางภาษาดานการอาน-เขียน ในรูปแบบของการบอกขั้นตอนการทําอาหาร
กับหัวเรื่องเทศกาลอาหาร เพื่อใหนักเรียนไดอาน ตอจากนั้นใหนักเรียนเขียนขั้นตอนการทําอาหาร
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบานเกิดของนักเรียน
Reading a tale and writing for narrating a tale ซึ่งวิเคราะหไดจากหนาที่ภาษา
ทางการอาน-เขียนจากหลักสูตรแกนกลางและหนังสือเรียนที่นําเรื่องนิทาน หรือตํานานมาสราง
เปนบทอาน สวนในดานตารางวิเคราะหหนาที่ภาษาไดกลาวถึงการเขียนเพื่อเติมเนื้อเรื่องใหจบ
ผูวิจัยจึงพิจารณาวาหนาที่ภาษาทางการเขียนดังกลาวมีค วามเชื่อมโยงกับการเขียนนิทาน หรือ
ตํานานของจังหวัดนครปฐม ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดใหนักเรียนไดอานนิทาน แลวใหนักเรียนเขียนนิทาน
หรือตํานานในบานเกิดของนักเรียน
Reading a profile about a person’s life and writing for transferring information
to diagram เนื่องจากหนาที่ทางภาษาเกี่ยวกับการอาน-เขียนมีการใหขอมูลโดยถายโอนผาน
แผนภูมิ ซึ่งเปนการใหขอมูลในลักษณะหนึ่งสําหรับการเรียน ดังนั้นในหนังสือเรียนที่ผูวิจัยไดทํา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

120
การสํารวจหาหนาที่ทางภาษามักจะมีเรื่องของการถายโอนขอมูลจากขอความสูแผนภูมิ หรือนํา
ขอมูลจากแผนภูมิมาเขียนอธิบายหรือบรรยาย เปนตน นอกจากนี้ในตารางวิเคราะหหนาที่ทาง
ภาษา (taxonomy) ก็กลาวถึงการถายโอนขอมูลไปสูแผนภูมิเชนกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใหนักเรียน
เขียนประวัติบุคคลสําคัญโดยใชวิธีเขียนเปน Time line
Reading about the attractive place and writing for expressing facts and
opinions จากหนาที่ทางภาษาดานการอาน-เขียนตามหลักสูตรแกนกลางและหนังสือเรียน ไดมี
การบงชี้วานักเรียนควรมีความรูความเขาใจในเรื่องของการใหความคิดเห็นของตนเอง ดังนั้นผูวิจัย
จึงเห็นสมควรวาในเรื่องของการเขียนเกี่ยวกับการบรรยายสถานที่นั้น นักเรียนควรอานและเขียน
บรรยายใหขอเท็จจริงได
ดัง นั้นจากหนาที่ทางภาษาของทักษะการอาน-เขียนที่ส รุปได ผู วิจั ยจึ ง ไดกําหนด
แนวทางในการสรางโครงงาน โดยไดวิเคราะหจากหนาที่ทางภาษาและหัวเรื่องที่ไดทําการสํารวจ
ใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคของโครงงานเพื่อนําไปออกแบบการสรางเนื้อหาโครงงาน
ตารางที่ 4 ตารางแนวทางในการสรางเนื้อหาโครงงาน
หนาทีภ่ าษาของ
การอาน

หนาที่ภาษาของ
การเขียน

- Reading for details
and main idea
- Guessing meaning
from a context
- Skimming for gist
- Expressing logical
sequences

- Writing a letter and
expressing feelings
- Writing for giving
opinion
- Writing for
comparing seasons
- Writing for giving
reasons
- Writing an essay
- Writing steps of
doing something
- Writing for
transferring
information to
diagram
- Writing for
describing people

หัวเรื่อง
- ฤดูกาลจังหวัด
นครปฐม
- เทศกาลอาหารและ
ผลไม
- พระราชวังสนาม
จันทร
- พระมหาธีรราชเจา
- พระยากงพระยา
พาน

หนาที่ทางภาษา
อาน-เขียนที่นําไป
สรางเนื้อหา
โครงงาน

จุดประสงคโครงงาน

-Reading and writing
a letter to tell a friend
about students’
hometown.
Name of unit:
My hometown

1. นักเรียนสามารถอาน
แลวบอกใจความสําคัญ
รายละเอียด สรุป และ
บอกความหมายคําศัพท
จากสิ่งที่อานได รวมทั้ง
สามารถเขียนใหขอมูล
เกี่ยวกับจังหวัดบานเกิด
ของตนได เพื่อที่จะนําไป
เขียนจดหมายเชิญชวน
ใหเพื่อนมาเที่ยวบาน
เกิดของนักเรียน

-Reading and writing
a process of cooking
in a recipe.
Name of unit:
Recipe.

2. นักเรียนสามารถอาน
แลวบอกใจความสําคัญ
รายละเอียด สรุป และ
บอกความหมายคําศัพท
จากสิ่งที่อานได รวมทั้ง
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ตารางที่ 4 ตารางแนวทางในการสรางเนื้อหาโครงงาน (ตอ)
หนาทีภ่ าษาของ
การอาน

หนาที่ภาษาของ
การเขียน

หัวเรื่อง

หนาที่ทางภาษา
อาน-เขียนที่นําไป
สรางเนื้อหา
โครงงาน

- Writing for
narrating a tale

จุดประสงคโครงงาน
สามารถเขียนขั้นตอน
การทําอาหารที่เปน
อาหารบานเกิดของ
ตนเอง

- Reading and writing
a brochure.
Name of unit:
Brochure.

3. นักเรียนสามารถอาน
แลวบอกใจความสําคัญ
รายละเอียด สรุป และ
บอกความหมายคําศัพท
จากสิ่งที่อานได รวมทั้ง
สามารถเขียนบรรยาย
เพื่อนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดบานเกิดและ
ออกแบบแผนพับที่
นําเสนอสถานที่
ทองเที่ยวบานเกิดของ
ตนเอง

- Reading and writing
for describing people
and time lines.
Name of unit:
Life profile.

4. นักเรียนสามารถอาน
แลวบอกใจความสําคัญ
รายละเอียด สรุป
บอกความหมาย
คําศัพทและเรียงลําดับ
เหตุการณจากสิ่งที่อาน
ได รวมทั้งสามารถเขียน
เกี่ยวกับประวัติบุคคล
สําคัญในทองถิ่นของ
ตนเอง

- Reading and writing
a folk tale or a story
with illustrated
pictures.

5. นักเรียนสามารถอาน
แลวบอกใจความสําคัญ
รายละเอียด ตีความ
สรุป บอกความหมาย
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ตารางที่ 4 ตารางแนวทางในการสรางเนื้อหาโครงงาน (ตอ)
หนาทีภ่ าษาของ
การอาน

หนาที่ภาษาของ
การเขียน

หัวเรื่อง

หนาที่ทางภาษา
อาน-เขียนที่นําไป
สรางเนื้อหา
โครงงาน
Name of unit:
Folk tale.

จุดประสงคโครงงาน
คําศัพทและเรียงลําดับ
เหตุการณจากสิ่งที่อาน
ได รวมทั้งสามารถเขียน
นิทานพื้นบานหรือ
ตํานานเรื่องเลาเกี่ยวกับ
ทองถิ่นของตนเองและ
ทําเปนหนังสือนิทาน
ประกอบภาพ

1.2 ขั้นการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
1.2.1 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูทักษะทางการอาน-เขียนใหสัมพันธกับ
เรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นนครปฐม โดยเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4,
5 และ 6 ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดไวแลวจากการสรางและพัฒนากิจกรรมของโครงงาน เนื่องจากผูวิจัย
ไดทําการวิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับทักษะการอาน การเขียนและที่
เกี่ยวของกับทองถิ่น
1.2.2 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนอาน-เขียนและโครงงาน โดยมี
ขั้นตอนของแตละบทที่วิเคราะหไดจากแนวทางการจัดขั้นตอนการสอนดังตอไปนี้
ผูวิจัยใชแนวทางการสอนอานตามขั้นตอนของ Barnett (1989: 113143) และ Leu and Kinzer (1995: 78-79) ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกอนการอานหรือขั้นเตรียมการ (Pre-reading) เปนการแจง
จุดมุงหมายใหผูเรียนทราบ สอนศัพ ท โครงสรางใหมหรือทํากิจกรรมกระตุนความรูเดิมเพื่อให
ผูเรียนเกิดความรูสึกสนใจและเกิดความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ขั้นที่ 2 ขั้นการอานหรือขณะอาน (While-reading) เปนการใชกิจกรรม
หรือแบบฝกหัดที่ชวยใหผูเรียนพัฒนากลวิธีการอาน การทํางานรวมกัน การอภิปรายและการใช
ภาษา
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ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการอานหรือขั้นการฝก (Post-reading) เปนการให
ผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับการอาน เปนการฝกทักษะตางๆ และนํา
ความรูที่เรียนไปใช
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตามผลหรือการทํากิจกรรมเสริม (Extended Activities)
เป น การถ า ยโอนจากเรื่ อ งที่ อ า น นํ า ความรู ท างภาษาและความคิ ด ที่ ไ ด จ ากเรื่ อ งที่ อ า นไปสู
กระบวนการเขียนหรืออาจทํากิจกรรมที่สนุกสนาน เกมส โดยใชความรูที่ไดจากการเรียนที่ผานมา
ผูวิจัยใชแนวทางการสอนเขียนตามขั้นตอนของ Carino (1990: 27)
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นรวบรวมความคิด (Gathering data) คือ นักเรียนรวบรวม
ความคิดขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน
ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือเขียน (Drafting) คือ นักเรียนนําความคิดและขอมูลที่
นักเรียนไดรวบรวมมาเรียบเรียงเปนงานเขียน
ขั้นที่ 3 ขั้นทบทวนงานเขียน (Revising) คือ นักเรียนอานงานเขียนของ
ตนเองหรือของกลุมอีกครั้ง ทบทวนการเรียงลําดับเนื้อหาและความคิด ตรวจสอบงานเขียนโดย
ภาพรวม เชน จุดประสงคในการเขียนตรงกับที่ไดอภิปรายกันหรือไม เรื่องที่เขี ยนสื่อไดตรงกับ
จุดประสงคของงานอยางไร เปนตน
ขั้นที่ 4 ขั้นแกไขงานเขียน (Editing) คือ ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบ
ขอผิดพลาดทางไวยากรณเครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดคําใหถูกตองกอนนํางานเขียนไปใช
ในการนําเสนอโครงงาน
ผูวิจัยใชการจัดทํา กิจกรรมโครงงานตามแนวของ Fried – Booth
(1988) Carmona (1991: 46) Henry (1994: 13-17) และเสงี่ยม โตรัตน (2542) เพื่อนํามา
ประกอบกับขั้นตอนของการสอนอาน-เขียน โดยใหนักเรียนทําโครงงานตามลําดับดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุนความสนใจ (Warm up) ผูวิจัยแจกบทเรียนใหกับ
นักเรียนพรอมทั้งแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ ตอจากนั้นใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อเปนการ
กระตุนความสนใจใหกับนักเรียน เชน การระดมความคิด
ขั้นที่ 2 ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) ผูวิจัยใหนักเรียนเรียนรูคําศัพท
ใหมและฝกฝนเทคนิคการอานแบบตางๆ ดวยกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร เชน การเรียงลําดับใจความ
สําคัญของแตละยอหนา
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ขั้ น ที่ 3 ขั้ น การอ า น (While-reading) ผู วิ จั ย ให นั ก เรี ย นอ า นเรื่ อ ง
เกี่ยวกับจั งหวัดนครปฐมและใหนักเรียนตอบคําถามเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานดวย
ทักษะการอานแบบตาง ๆ เชน การหาใจความสําคัญและรายละเอียด การหาความหมายของ
คําศัพท การหาความหมายจากคําสรรพนาม การเรียงลําดับเหตุการณ ผูวิจัยจะสอนและใหขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบและหนาที่ทางภาษาเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู เชน เรื่องของศัพท สํานวน โครงสราง
และไวยากรณตาง ๆ
ขั้นที่ 4 ขั้นหลังการอาน (Post-reading) ผูวิจัยใหนักเรียนฝกฝนความรู
ที่ไ ดเ รียนไปโดยใหทําแบบฝ กหัด เช น ทําแบบฝ กหัดการเขียน แบบฝกหัดทางไวยากรณและ
แบบฝกหัดที่มีความเกี่ยวของอยูในแตละโครงงาน
ขั้นที่ 5 ขั้นการทํากิจกรรมเสริม (Extended Activities) ผูวิจัยให
นักเรียนทํากิจกรรมโครงงาน (Project work) ในขั้นนี้จ ะเปนขั้นที่นักเรียนทํากิจกรรมโครงงาน
หลังจากที่กําหนดไวในแตละบทเพื่อเปนการถายโอนขอมูลจากเรื่องที่อานไปสูการเขียน ซึ่งจะใช
เปนขั้นตอนของการทํากิจกรรมโครงงาน ไดแก ขั้นนําเขาสูโครงงาน และขั้นเริ่มโครงงาน (จัดเปน
ขั้นรวบรวมความคิดของการเขียน) โดยผูวิจัยแจงเกี่ยวกับจุดประสงคของการเขียนที่ตองนํามาใช
ในโครงงานของนักเรียน ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิ ดเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนจะทํา รวมทั้ง
วางแผนงานและผลสําเร็จ นักเรียนจะไดรับขอมูลและแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับโครงงานนั้นๆ
จากการกระตุนของผูวิจัย เชน ใหรายการแหลงคนควาหาขอมูลตางๆ การตั้งคําถาม การระดม
สมอง และนักเรียนจะรวบรวมความคิดขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเพื่อที่จะเปนพื้นฐานใน
การสรางงานเขียนของตนเองหรือของกลุม ตอจากนั้นคือ ขั้นปฏิบัติโครงงาน (ขั้นลงมือเขียน ขั้น
ทบทวนงานเขียนและขั้นแกไขงานเขียน) ในขั้นนี้นักเรียนจะนําความคิดและขอมูลที่นักเรียนได
รวบรวมมาเรียบเรียงเปนงานเขียน มีการวางแผนงานเขียนโดยทําเปนโครงรางงานเขียน จากนั้น
จึงใหนักเรียนเขียนงานเขียนของตนเองหรือของกลุม หลังจากนั้นนักเรียนจะอานงานเขียนของ
ตนเองหรือของกลุมอีกครั้ง เพื่อเปนการทบทวนการเรียงลําดับเนื้อหาและความคิด ถือเปนการ
ตรวจสอบงานเขียนโดยภาพรวม โดยที่ ผูวิจั ยจะมี ห นาที่ ใหคํ าปรึกษาและให ความช วยเหลื อ
หลังจากนั้นผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอผิดพลาดทางไวยากรณเครื่องหมายวรรคตอนและการ
สะกดคําใหถูกตองกอนนํางานเขียนไปใชในการนําเสนอโครงงาน สุดทายจะเปน ขั้นนําเสนอ
โครงงาน และขั้นประเมินโครงงานที่ผูวิจัยจะทําการใหคะแนนงานเขียนของนักเรียนตามเกณฑที่
กําหนด คือ มีในเรื่องของเนื้อหา องคประกอบ ไวยากรณและลีลาการเขียนและการสื่อความหมาย
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1.2.3 กําหนดตารางกําหนดเนื้อหารูปแบบกิจกรรมโครงงานในแตละบท โดย
นํ า เสนอตามตารางกํ า หนดเนื้ อ หากิ จ กรรมโครงงานภาษาอั ง กฤษ (Lesson
Content
Specifications) (ตารางที่ 5)
1.2.4 นําตารางกําหนดเนื้อหากิจกรรมโครงงานในแตละบทเสนอตออาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยชาวตางประเทศ เพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแกไข
1.2.5 นําตารางกําหนดเนื้อหาที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ 3 ทานตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา (Content
validity) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในแตละบทเรียนให ไ ดคาตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.5 ขึ้นไป
(ภาคผนวก ก หนา 196 และ ข หนา 209) โดยใชสูตรของ ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2540:
18-19)
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6x
N

IOC คือ คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา
X คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
บทเรียนที่มีคา IOC ตั้งแต 0.05 – 1.00 หมายถึง ใชไดหรือมีคุณภาพ
บทเรียนที่มีคา IOC ตั้งแต 0.05
หมายถึง ควรปรับปรุง ตัดทิ้ง
หรือไมมีคุณภาพ

ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications)
Unit
Unit 1
My
hometown

Learning Objective
Text Type
1) To identify meanings of
- Letter
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.

Language Content
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.

Activities
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.

Evaluation
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
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

Activities
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.

Evaluation
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ)
Unit
Unit 2
Recipe

Learning Objective
Text Type
1) To identify meanings of
- Recipe
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.

Language Content
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.

Activities
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.

Evaluation
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

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.

Evaluation
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ)
Unit

Unit 3
Brochure

Learning Objective

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.

Text Type

- Brochure

Language Content

Reading:
- Reading for main ideas,
details, and
reference words.
Vocabulary:
- Predicting, using context
clues.
shrine, paid homage,
adapt, mural, local,

Activities
- Writing a recipe.
- outlining
- drafting
- editing
- rewriting
- Making a presentation to the
class.
Reading Activities
Pre reading:
- Guessing meaning from
context clues.
- Answering guided questions.
While-reading:
- Answering comprehension
questions.

Evaluation

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
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.

Text Type

Language Content
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):

Activities
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.

Evaluation
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
- http://www.touropia.com
- http://www.thaiways
magazine.com
- http://thailandattractiontravel. blogspot.
com
- http://www.home2
thailand.com
- http://www.tourism
thailand.org

Activities
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.

Evaluation
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ)
Unit
Unit 4
Person’s life
profile

Learning Objective

Text Type

1) To identify meanings of
- Biography
vocabularies from the context clues. - Life profile
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.

Language Content

Activities

Evaluation

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
- 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/thaipeople/famous-thaipeople/index.cfm
- http://www.bangkok
roughguide.info

Activities
- 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

Evaluation
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ)
Unit

Unit 5
Folk tale

Learning Objective

Text Type

1) To identify meanings of
- Folk tale
vocabularies from the context clues. book
2) To identify the reference words in - Story book
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.

Language Content

Activities

Evaluation

- biography
- a famous person of
Thailand
- an important person of
Thailand
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

- drafting
- editing
- rewriting
- Making a presentation to the
class.
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
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.

Text Type

Language Content
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-forthais-

Activities
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’

Evaluation
a story with
illustrated pictures.
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในกิจกรรมโครงการงานภาษาอังกฤษ (Table of Lesson Content Specifications) (ตอ)
Unit

Learning Objective

Text Type

Language Content
2.blogspot.com
- http://www.recordonline.
com

Activities
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.

Evaluation
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1.2.6 นําตารางกําหนดเนื้อหาที่ไ ดมากําหนดสรางแผนการจั ดการเรียนรู
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอานเขียน
1.2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น ไป
ปรึ ก ษาอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ละผู เ ชี่ ยวชาญชาวต า งประเทศ เพื่ อ ตรวจสอบความ
เหมาะสมในการใชภาษาและนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข
1.2.8 ดําเนินการสรางบทเรียนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่วางไว
1.2.9 นําบทเรียนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นทั้ ง 5 บทเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแกไข
1.2.10 เตรียมทดลองใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมที่เสร็จสมบูรณแลว เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75
2. การพั ฒ นาแบบทดสอบความสามารถทา งทั ก ษะการอ า น-เขี ย น
ภาษาอังกฤษ
2.1 ขั้นศึกษาขอมูลการทําแบบทดสอบทักษะทางการอาน-เขียน
2.1.1 ศึกษาแนวทางวิธี การสรางแบบทดสอบและการวัดประเมิ นผลการ
เรียนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศโสธร (2544) Heaton (1990) และ Harris and Maccan
(1994)
2.1.2 ศึกษาเนื้อหาจากขอบขายของบทเรียน โดยสุมเนื้อหาใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่นักเรียนไดเรียน
2.2 กําหนดจุดประสงคการสอบ
2.2.1 กําหนดจุดประสงคการสอบโดยพิจารณาจากจุดประสงคการเรียนรู
จากตารางกําหนดเนื้อหากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ (ตารางที่ 5 หนา 126) โดยมีเนื้อหามา
จากการสุมบทเรียนทั้ง 5 บทเรียน
2.2.2 กําหนดรูปแบบของแบบทดสอบและสรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ
(Table of Test Specification) เพื่อการพัฒนาขอสอบ โดยขอสอบแบงเปนสองตอน คือ ตอนที่ 1
เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 65 ขอ ใชวัดความเขาใจในการอาน เชน การหาใจความสําคัญ
การหารายละเอียดของขอมูล การวิเคราะหความหมายคําศัพ ท การเรียงลําดับเหตุการณและ
ไวยากรณตางๆ เปนตน และตอนที่ 2 เปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ ใชวัดความสามารถ
ทางดานการเขียน โดยจะใหนักเรียนเขียนเปนเรี ยงความโดยเลือกทําเพียงหนึ่งขอ ขอสอบทั้งสอง
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ตอนนี้ไดมาจากการสุมเนื้อหาที่ครอบคลุมตามเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู
และตารางกําหนดเนื้อหากิจกรรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
2.2.3 นําตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบเพื่อการพัฒนาขอสอบทั้งที่เปนขอสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 65 ขอและขอสอบแบบอัตนัย 4 ขอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และนําขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบใหเหมาะสม
2.3 พัฒนาแบบทดสอบ
2.3.1สรางแบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ ตาม
ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบทั้งที่เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 65 ขอ และขอสอบ
แบบอัตนัย 4 ขอ ซึ่งแบบทดสอบนี้จะถูกคัดเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนกตามเกณฑใหเหลือจํานวน 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-เขียนภาษาอังกฤษที่ไดรับ
การปรับปรุงแกไขเสนอตอผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 3 ทานตรวจสอบคุณภาพและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) (ภาคผนวก ค หนา 224) จากนั้นเลือกแบบทดสอบที่มีดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 0.5 ขึ้นไปและนําขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํา
กวา 0.5 มาปรับปรุงแกไข (ภาคผนวก ง หนา 262) จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบใหมอีกครั้ง
2.4.2 นําแบบทดสอบทั้งที่เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 65 ขอ
และขอสอบแบบอัตนัย 4 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 66 คน ใชเวลาทดสอบจํานวน 2
ชั่วโมง เพื่อหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
2.4.3 นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน และนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห
หาคาความยากง าย คาอํานาจจํ าแนก และคาความเชื่ อมั่ นของแบบทดสอบโดยใช โปรแกรม
วิเคราะหขอสอบ EVANA 4.0 พัฒนาโดย ภคนันท ทองคํา (2544) สวนคะแนนของขอสอบอัตนัย
4 ขอ จากการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ 2 คน โดยใชเกณฑการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson’s product moment correlation coefficient) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนในเรื่องของ
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เนื้อหา องคประกอบ ไวยากรณและลีลาการเขียนและการสื่อความหมาย โดยปรับจากเกณฑของ
Heaton (1990) และ Harris and McCann (1994: 39) ดังนี้
16-20 คะแนน รูปแบบการเขียนมีความไหลลื่นและเขาใจงาย มีการ
เขียนโดยใชประโยคที่ซับซอนและประโยคอยางงายซึ่งสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ อาจ
มีขอผิดพลาดทางภาษาเพียงเล็กนอย 2-3 แหง มีการเขียนนําเสนอความคิดไดอยางเปนระบบและ
เชื่อมโยงกับหัวขอที่เขียนเปนอยางดี นอกจากนี้การเขียนยังมีการใชคําศัพทหลากหลายจากที่ได
เรียนมาในแตละบท
11-15 คะแนน รูปแบบการเขียนคอนขางเรียบงายพอสมควรและสวน
ใหญเขาใจงาย มีประโยคที่ซับซอนบางเล็กนอยแตสื่อสารไดคอนขางมีประสิทธิภาพ การเขียนมี
ขอผิดพลาดจุดใหญๆอยูเพียง 1-2 แหง และมีขอผิดพลาดในการเขียนเล็กนอยประปราย มีการ
แสดงความคิดที่ไมเชื่อมโยงกับหัวขอที่เขียนอยูเล็กนอย มีการใชคําศัพทใหมๆไดอยางเหมาะสม
6-10 คะแนน รูปแบบการเขียนมีความไมสม่ําเสมอและเขาใจยาก การ
ใชประโยคซับซอนอานแลวสับสน และสวนใหญเขียนเปนประโยคอยางงาย มีขอผิดพลาดในการ
เขี ย นจุ ด ใหญ ห ลายจุ ด ซึ่ ง ทํ า ให ย ากต อ การเข า ใจ อี ก ทั้ ง ยั ง ขาดทั ก ษะของการสร า งประโยค
ความคิดในงานเขียนไมสอดคลองกับหัวขอที่เขียน มีการใชคําศัพทที่คอนขางแคบและคลุมเครือ
ในงานเขียน
0-5 คะแนน รูปแบบการเขียนขาดความตอเนื่องและยากในการเขาใจ
สวนใหญเขียนโดยใชรูปประโยคอยางงายทั้งหมดซึ่งอานแลวเกิดความสับสน มีขอผิดพลาดในการ
เขียนอยางรุนแรงเปนจํานวนมาก ซึ่งประโยคสวนใหญยังขาดความชํานาญในการสรางประโยค
ความคิดและเนื้อหาในงานเขียนไมสอดคลองกับหัวขอที่เขียนและคลุมเครือ งานเขียนมีการใช
คําศัพทที่คอนขางจํากัด นอกจากนี้ยังใชคําศัพทไมเหมาะสม จึงทําใหงานเขียน ไมสามารถอาน
แลวเขาใจได
2.4.4 ทําการคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากง า ยระหวาง 0.20-0.80 คา
อํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไปและมีคาความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับ 0.70 ขึ้นไป ไดขอสอบที่ผาน
เกณฑจํานวน 50 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.78 และมีคาอํานาจจําแนก (r) 0.200.75 (ภาคผนวก จ หนา 266) ไดคาความเชื่ อมั่ นเทากับ 0.88 โดยใช สู ตร KR-20 (KuderRichardson) จากโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ EVANA 4.0 พัฒนาโดย ภคนันท ทองคํา (2544) ใน
การคํานวณ จากนั้นทําการคัดเลือกขอสอบใหไดขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และ
ขอสอบอัตนัยจํานวน 2 ขอ ที่ไดจากการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ 2 คน ใชเกณฑการหาคา
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สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ซึ่งไดเทากับ
0.97 โดยขอสอบอัตนัยนี้จะใหนักเรียนเลือกทําเพียง 1 ขอ ใชในการสอบ 60 นาที ขอสอบทั้งหมด
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกดาน ดังตารางกําหนดเนื้อ หาขอสอบ (Table of test
specification) (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 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.
2. To identify the main idea of
given personal letter.
3. To identify the specific
information in a personal letter.
4. To tell the meaning of words in
a personal letter.
5. To identify the words reference
in a personal letter.
6. To recognize and use
appropriate expression in a
personal letter.
Project 2.
7. To identify the main idea of
given recipe.
8. To identify the specific
information of given recipe.
9. To tell the meaning of words in
a recipe.
10. To identify the words reference
in a recipe.

Letter

Knowledge

MC

1

0–1

Letter

Knowledge

MC

1

0–1

Letter

Knowledge

MC

1

0–1

Letter

Knowledge

MC

1

0–1

Letter

Knowledge

MC

1

0–1

Letter

Knowledge

MC

1

0–1

Recipe

Knowledge

MC

1

0–1

Recipe

Knowledge

MC

1

0–1

Recipe

Knowledge

MC

1

0–1

Recipe

Knowledge

MC

1

0–1

60
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ตารางที่ 6 ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of test specification) (ตอ)
Objectives

Text type

Skill level

Test
item
type

No.
of
item

Scoring

11. To recognize and use
appropriate transitional words of
cooking process.
Project 3.
12. To identify the main idea of the
given brochure.
13. To identify the details of the
given brochure.
14. To tell the meaning of words in
a brochure.
15. To recognize and use
appropriate expression and words
used for describing places.
Project 4
16. To identify the main idea of the
given life profile.
17. To identify the details in a life
profile.
18. To tell the meaning of words in
a life profile.
19. To sequence the story based
on chronological order.
Project 5
20. To identify the main idea of the
given story.
21. To identify the details of the
given story.
22. To tell the meaning of words in
a story.
23. To identify the character traits
of the given story.
24. To identify the story grammar.

Recipe

Knowledge

MC

2

0–1

Brochure

Knowledge

MC

1

0–1

Brochure

Knowledge

MC

1

0–1

Brochure

Knowledge

MC

1

0–1

Pictures

Knowledge

MC

3

0–1

Life profile

Knowledge

MC

1

0–1

Life profile

Knowledge

MC

1

0–1

Life profile

Knowledge

MC

1

0–1

Life profile

Knowledge

MC

3

0–1

Story

Knowledge

MC

1

0–1

Story

Knowledge

MC

1

0–1

Story

Knowledge

MC

1

0–1

Story

Knowledge

MC

1

0–1

Story

Knowledge

MC

1

0–1

Weight
(%)
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ตารางที่ 6 ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of test specification) (ตอ)
Objectives
25. To recognize and use
appropriate expression for
narrating stories.

Text type

Skill level

Test
item
type

No.
of
item

Scoring

Story

Knowledge

MC

1

0–1

Free
Writing

1

0-20

Weight
(%)

Part 2: Writing
To write a recipe of food.

To write a personal letter.
(Optional)

Process

Description

Knowledge
Communication
Transfer
Knowledge
Communication
Transfer
Criticize

40
Free
Writing

1

0-20

2.4.5 เตรียมนําแบบทดสอบทั้งที่เปนแบบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30
ขอ และขอสอบอัตนัยจํานวน 2 ขอ ไปทดลองในขั้นการหาประสิทธิภาพบทเรียนกอนทดลองจริง
(Pilot study)
3. การพั ฒ นาแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ กิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม แบงเปน 2 ขั้นตอน
3.1 ขั้นศึกษาขอมูลการพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นและแนวทางการ
ประเมินกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
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 เห็นดวยมากที่สุดมีคาระดับเทากับ 5
เห็นดวยมาก มีคาระดับเทากับ 4 เห็นดวยปานกลาง มีคาระดับเทากับ 3 เห็นดวยนอย มีคาระดับ
เทากับ 2 และเห็นดวยนอยที่สดุ มีคาระดับเทากับ 1
3.1.2 สรางกรอบเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม ซึ่งสามารถสรุปกรอบเนื้อหาในการ
สรางแบบสอบถามได ออกเปน 6 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานรูปแบบ ดานแรงจูงใจ ดานการเรียนรู
แบบรวมมือ ดานความรูความสามารถ และดานการเห็นคุณคาในตัวเอง

144
3.2 ขั้นพัฒนาแบบแบบสอบถามความคิดเห็น
3.2.1 วิเคราะหเนื้อหาในการประเมินและสรางกรอบเนื้อหาในการสราง
แบบสอบถามความคิดเห็นตามตารางกรอบเนื้อหาในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 กรอบเนื้อหาในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
รายการประเมิน
กรอบเนื้อหาของการประเมิน
1. ดานเนื้อหา

2. ดานรูปแบบ

3. ดานแรงจูงใจ

4. ดานการเรียนรูแบบรวมมือ

- ความเหมาะสมของเนื้อหา
- ความยาก-งายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน
- ความเหมาะสมของปริมาณเนือ้ หากับเวลาเรียน
- การนําความรูจ ากเนื้อหาไปใชจริง
- การนําเนื้อหาที่คุนเคยไปกระตุนใหนักเรียนอยากเรียน
- ความหลากหลายของกิจกรรมโครงงาน
- ความยาก-งายของรูปแบบกิจกรรม
- ความเหมาะสมของภาพประกอบกับเนื้อหา
- ความเหมาะสมในการเรียงลําดับขั้นตอนตางๆ
- ความชัดเจนของขนาดตัวอักษร
- การเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ
- การทาทายความสามารถ
- ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
- ความสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ
- การเห็นความสําคัญของทองถิ่นและชุมชน
- ความเขาใจการทํางานอยางเปนระบบ
- การเรียนรูแบบรวมมือกันจากการทํางานเปนกลุม
- การทํางานเปนกลุมเพื่อทําใหงานเสร็จตามวัตถุประสงค
- การทํางานเปนกลุมชวยใหกลาแสดงความคิดเห็น
- การทํางานเปนกลุมชวยฝกใหยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
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ตารางที่ 7 กรอบเนื้อหาในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน (ตอ)
รายการประเมิน
กรอบเนื้อหาของการประเมิน
5. ดานความรูความสามารถ

6.ดานการเห็นคุณคาในตนเอง

- การสงเสริมในเรื่องของการเรียนรูดวยตนเอง
- ความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษ
- การสงเสริมทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
- การนําความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมโครงงานไปใชจริงได
- การสงเสริมความมั่นใจในการแสดงความสามารถของตนเอง
- การสงเสริมใหมีความภาคภูมิใจและยอมรับในความสามารถของ
ตนเอง
- การสงเสริมใหมีความภาคภูมิใจในผลงานของกลุม
- การสงเสริมในเรื่องของความรับผิดชอบ
- การสงเสริมในเรื่องของความคิดริเริ่มสรางสรรค

3.2.2 สร า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ตามกรอบเนื้ อ หาและนํ า แบบ
สอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผู เชี่ยวชาญดานการสราง
แบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของ
คําถามและรูปแบบทางภาษา (ภาคผนวก ช หนา 283)
3.2.3 นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใช
สูตรของ สุวิมล ติรกานันท (2549: 148)
3.2.4 นําผลที่ไ ด จากการพิ จารณาของอาจารยผู ควบคุ ม วิทยานิพ นธ และ
ผูเชี่ยวชาญในหัวขอที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 มาพิจารณาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็น
(ตารางที่ 18) (ภาคผนวก ซ หนา 286)
3.2.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจแกไขแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนในขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) และขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small group
tryout) โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากที่นักเรียนไดเรียนโดยใชกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมในแตละบท แลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะหหา
คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach
1974: 161) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.86 (ภาคผนวก ฌ หนา 289) และนําขอความหรือคําถาม
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ที่ไมชัดเจนมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็น (ภาคผนวก ญ หนา 291) เพื่อนําไปใชจริง
ในการทดลองภาคสนาม
การหาประสิทธิภาพกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษกอนทดลองจริง (Pilot study)
การหาประสิทธิภาพบทเรียนกอนทดลองจริง เปนการหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนด เปนการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ E1/E2 E1 หมายถึง คา
รอยละของคะแนนเฉลี่ย ของนั กเรีย นทั้ง หมดที่เ กิ ดจากการทํ าแบบทดสอบทายบทของแตล ะ
กิจกรรมโครงงาน E2 หมายถึง คารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคนรวมกันหลังเรียนดวยกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษไวที่ 75/75 โดยการหาประสิทธิภาพบทเรียนกอนทดลองจริง
แบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one try out) และขั้นทดลองกลุมเล็ก
(Small group tryout)
1. ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout)
การทดลองในขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) เปนการทดลองกับ
นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จํานวน 3 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้
1.1 กอนการทดลอง
ผูวิจัยใหนักเรียนดังกลาวทําแบบทดสอบกอนเรียนที่อยูในกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบอัตนัย 2 ขอโดยใหเลือกทํา
เพียง 1 ขอ ใชเวลาทดสอบ 60 นาที จากนั้นผูวิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงค วิธีการเรียนและขอตกลง
ตาง ๆ ในการใชบทเรียนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม
1.2 ระหวางการทดลอง
ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การสอนนั ก เรี ย นด ว ยตนเอง โดยใช กิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมทั้ง 5 บท ใชเวลา 2 สัปดาห โดยสอนนักเรียนเวลาหลัง
เลิกเรียนและคาบว างของนักเรียนในวันจันทรถึงวันศุกร ในระหวางการทดลองผูวิจัยสอบถาม
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งเรี ย นเพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง ข อ บกพร อ งและพั ฒ นากิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม หลังจากสอนเสร็จผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
ประจําบทในแตละบท ซึ่งแบบทดสอบแตละบทนั้นเปนการทดสอบเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนไดเรียนไป
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แล ว เพื่อดูว านักเรียนมี ความเขาใจในบทเรีย นที่ไ ด เ รียนไปหรื อไม ซึ่ ง แบบทดสอบนี้จ ะทําใน
ลักษณะที่เปนตัวเลือก จับคู และแบบเขียนสั้น ๆ เชน เลือกสํานวนที่ใชในจดหมายใหถูกตอง ระบุ
สวนตาง ๆ ในจดหมายใหถูกตอง จับคูรูปภาพกับวิธีการทําอาหาร ใชคําที่เปนการบอกขั้นตอนการ
ทําอาหาร ใชคําในการบรรยายสถานที่ ใชคําในการเรียงลําดับเหตุการณ เปนตน การตรวจให
คะแนนจะใหคะแนนแบบตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน และสวนที่เปนงานเขียนนั้น
นักเรียนจะตองมีงานเขียนประจําโครงงานทุกบท การตรวจใหคะแนนจะใชการตรวจใหคะแนนของ
ผูตรวจ 2 คน
1.3 การประเมินผล
เมื่อนักเรียนทั้ง 3 คนไดศึกษาจากกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เรื่องทองถิ่นนครปฐมทั้ง 5 บทแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเปนแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกับขอสอบกอนเรียนมีจํานวน 32 ขอ ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และ
แบบอัตนัย 2 ขอโดยใหเลือกทําเพียง 1 ขอ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที จากนั้นนํา
คะแนนที่ ไ ด จ ากการทํ า แบบทดสอบประจํ า บทในทุ ก บทเรี ย นและคะแนนจากแบบทดสอบ
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจํากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษจํานวน 5 บท
และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองรายบุคคลโดยทําการทดลองกับนักเรียน
จํานวน 3 คน
นักเรียน
คนที่

คะแนน
1
2
3
รวม
รอยละ

คะแนนแบบทดสอบประจําบท
รวม

รอยละ

คะแนนสอบ
หลังเรียน

รอยละ

1

2

3

4

5

20

20

20

20

20

100

100

50

100

16
13.5
16
45
75.00

14.5
14.5
15.5
45
74.17

14
15
14
43
71.67

14
15
14
42
69.17

13.5
14.5
15
43
70.83

72
72
73
217

71.50
72.00
73.00

33.5
34.5
38.5
107

67.00
69.00
77.00

72.17

71.00
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จากตารางที่ 8 ในขั้นทดลองใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
นครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ กับนักเรียนจํานวน 3 คน
พบวานักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบประจําบททั้ง 5 บท ไดคะแนนรวม 217 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 300 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.17 และนักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน
ได ค ะแนนรวม 107 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 150 คะแนน คิ ด เป น ร อ ยละ 71.00 ดั ง นั้ น
ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ มีคาเทากับ 72.17/71.00 บทเรียนที่นักเรียนทําคะแนน
ไดสูงที่สุดคือบทที่ 1 คิดเปนรอยละ 75 สวนบทเรียนที่นักเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุดคือบทที่ 4
คิดเปนรอยละ 69.17
1.4 ขอบกพรองที่พบและการปรับปรุงแกไข
ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นผูวิจัยไดใชขั้นตอนตาง ๆ ในการสอนนักเรียน
ซึ่งการนําเสนอเนื้อหาจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐมใหนักเรียนไดอานดวย ซึ่งในขั้นนี้จะมี
กิจกรรมที่ใหนักเรียนทําเพื่อเปนการฝกฝนในเรื่องของทักษะการอานตาง ๆ เชน หลังจากที่นักเรียน
อานเรื่องจบแล วนักเรียนตองสามารถตอบไดวาในแตล ะยอหนานั้นพูดถึงเรื่องอะไรมีใจความ
สําคัญคืออะไร ผลปรากฏวานักเรียนยังตอบไมคอยได อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังขาดความรูใน
เรื่องของการสรุปหาใจความสําคัญของเรื่องที่อานหรือนักเรียนอาจไมมีความคุนเคยกับการทํา
กิจกรรมที่เปนการฝ กใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ ผูวิจัยจึงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมจากการที่ถามนักเรียนเพียงอยางเดียววาในแตละยอหนาพูดถึงเรื่องอะไรโดยที่นักเรียน
ตองใชความคิดของตนเองเทานั้นในการตอบ ผูวิจัยจึงจัดใหมีตัวเลือกใหนักเรียนไดเลือก ซึ่งเปน
ลักษณะที่เปนขอความของใจความสําคั ญในแตละยอหนาและใหนักเรียนเรียงลําดับตัวเลขให
ถูกตองเพื่อเปนการกําหนดขอบเขตใหแคบลง ผลปรากฏวานักเรียนสามารถตอบและเรียงลําดับได
อยางถูกตอง นอกจากนี้ยังพบวาภาพที่นํามาใชในบทเรียนนั้นยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรเพราะ
ในบทเรีย นนั้ นมี กิจ กรรมที่ นัก เรี ยนต องใช บรรยายรูป ภาพแต เ นื่ องดว ยในขั้น ตอนของการทํ า
บทเรียนและการถายเอกสารอาจมีขอผิดพลาดทําใหภาพมีความเขมมากเกินไปทําใหไมสามารถ
เห็นรายละเอียดของภาพไดนักเรียนจึงไมสามารถเห็นภาพไดอยางชัดเจนทําใหนักเรียนสับสนและ
เกิดขอบกพรองในการบรรยายรูปภาพ ผูวิจัยจึงได ปรับสีของรูปภาพเหลานั้นใหจางลงเพื่อใหเห็น
รายละเอียดของภาพไดอยางชัดเจนขึ้น
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2. ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small group tryout)
เปนการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 10 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้
2.1 กอนการทดลอง
ผูวิจัยใหนักเรียนทั้ง 10 คน ทําแบบทดสอบกอนเรียนที่อยูในกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบอัตนัย 2 ขอโดยใหเลือกทํา
เพียง 1 ขอ ใหเวลาทดสอบ 60 นาที จากนั้นผูวิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงค วิธีการเรียนและขอตกลง
ตาง ๆ ในการใชบทเรียนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม
2.2 ระหวางการทดลอง
ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การสอนนั ก เรี ย นด ว ยตนเอง โดยใช กิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมทั้ง 5 บท ใชเวลา 2 สัปดาห โดยสอนนักเรียนเวลาหลัง
เลิกเรียนและคาบวางของนักเรียนในวันจันทรถึงวันศุกร ในระหวางการทดลองผูวิจัยสอบถาม
ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียนกับนักเรียนทั้ง 10 คน เพื่อนํามาปรับ ปรุงขอบกพรองและพัฒนา
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม หลังจากสอนเสร็จผูวิจัยใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบประจําบทในแตละบท ซึ่งแบบทดสอบแตละบทนั้นเปนการทดสอบเกี่ยวกับสิ่งที่
นักเรียนไดเรียนไปแลว เพื่อดูวานักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนที่ได เรียนไปหรือไม การตรวจให
คะแนนจะใหคะแนนแบบตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน และสวนที่เปนงานเขียนนั้น
นักเรียนจะตองมีงานเขียนประจําโครงงานทุกบท การตรวจใหคะแนนจะใชการตรวจใหคะแนนของ
ผูตรวจ 2 คน
2.3 การประเมินผล
เมื่อนักเรียนทั้ง 10 คนไดศึกษาจากกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เรื่องทองถิ่นนครปฐมทั้ง 5 บทแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเปนแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกับขอสอบกอนเรียนมีจํานวน 32 ขอ ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และ
แบบอัตนัย 2 ขอโดยใหเลือกทําเพียง 1 ขอ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที จากนั้นนํา
คะแนนที่ ไ ด จ ากการทํ า แบบทดสอบประจํ า บทในทุ ก บทเรี ย นและคะแนนจากแบบทดสอบ
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจํากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษจํานวน 5 บท
และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองกลุมเล็กโดยทําการทดลองกับนักเรียน
จํานวน 10 คน
นักเรียน
คนที่

คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
รอยละ

คะแนนแบบทดสอบประจําบท
รวม

รอยละ

คะแนนสอบ
หลังเรียน

รอยละ

1

2

3

4

5

20

20

20

20

20

100

100

50

100

13.5
13.5
14.5
13.5
12.5
15
15.5
14
13.5
16.5
142
71.00

16.5
15.5
16.5
13.5
15.5
15.5
15
16
15
15
154
77.00

14.5
15.5
14.5
17
16
16
16.5
15.5
16.5
17.5
159.5
79.75

15.5
14.5
15.5
14.5
13.5
12.5
15
15
14
14
144
72.00

14.5
15.5
15.5
15.5
14.5
14.5
16
16
14
16
152
76.00

74.5
74.5
76.5
74
72
73.5
78
76.5
73
79
751.5

74.50
74.50
76.50
74.00
72.00
73.50
78.00
76.50
73.00
79.00

33
38
35
39
38.5
40.5
37.5
34
32
34
361.5

66.00
76.00
70.00
78.00
77.00
81.00
75.00
68.00
64.00
68.00

75.15

72.30

จากตารางที่ 9 ในขั้นทดลองใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
นครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ กับนักเรียนจํานวน 10 คน
พบวานักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบประจําบททั้ง 5 บท ไดคะแนนรวม 751.5 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 1000 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.15 และนักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน
ได ค ะแนนรวม 361.5 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 500 คะแนน คิ ด เป น ร อ ยละ 72.30 ดั ง นั้ น
ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ มีคาเทากับ 75.15 /72.30 บทเรียนที่นักเรียนทํา
คะแนนไดสูงที่สุดคือบทที่ 3 คิดเปนรอยละ 79.75 สวนบทเรียนที่นักเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุด
คือบทที่ 1 คิดเปนรอยละ 71
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2.4 ขอบกพรองที่พบและการปรับปรุงแกไข
ในดานการเรียงลําดับขั้นตอนของการเรียนการสอนนั้นผูวิจัยใชขั้นตอนใน
การเรียนการสอนตั้งแตการนําเขาสูบทเรียน (Warm up) ซึ่งในทุกบทนั้นจะมีกิจกรรมที่ใหนักเรียน
ชวยกันระดมความคิดเพื่อชวยในการตอบคําถาม แตนักเรียนบางคนยังไมคอยกลาแสดงออกไม
กลาตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นทําใหใชเวลาคอนขางนานและทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อ
ผูวิจัยจึงปรับวิธีการใหมโดยการใหนักเรียนแบงกลุมแลวแขงกันตอบคําถาม โดยมีเกมสเขามาชวย
ซึ่ ง ถ า กลุ ม ใดสามารถตอบคํ า ถามได ม ากกว า ก็ จ ะได ค ะแนนไป สิ่ ง นี้ ช ว ยให นั ก เรี ย นมี ค วาม
สนุกสนานในการเรียนและมีความกระตือรือรนมากขึ้น นอกจากนั้นแลวยังมีในเรื่องของการตอบ
คําถามเพื่อทดสอบความเขาใจในเนื้อเรื่องที่อาน เนื่องดวยในกิจกรรมโครงงานทุกบทจะมีเนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับจั ง หวัดนครปฐมใหนักเรีย นไดอ านกอน ซึ่ ง หลังจากที่อานแลว จะตองตอบคําถามแต
นักเรียนบางคนไมสามารถตอบคําถามได อาจเปนเพราะวาขาดความรูความเขาใจและยิ่งทําให
ขาดแรงจูงใจในการเรียน ผูวิจัยจึงใหนักเรียนแบงกลุมแลวชวยกันทําความเขาใจในเนื้อเรื่องที่อาน
ซึ่งวิธีนี้สามารถทําใหนักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุมได
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การดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรเพื่ อ ขอหนั ง สื อ ถึ ง
ผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ภาคผนวก ฒ หนา 315)
เพื่อขอความรวมมือในการทดลองใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐม
เพื่อพัฒ นาทักษะทางการเขียน สํ าหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัม ภ
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2. ปฐมนิเทศนักเรียนที่เปนกลุม ตัวอยางโดยผูวิจัยชี้ แจงถึงวัตถุประสงค ของการ
เรียนการสอนนี้วา วิธีการเรียนนี้ผูวิจัยจะเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยที่นักเรียนจะไดเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจั งหวัดนครปฐม จํานวน
5 บทเรียน ใชเวลาในการเรียน 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 2 คาบเรียน โดยใชเวลาเรียน
บทเรียนละ 3 คาบ 3 บทเรียน และบทเรียนละ 4 คาบ 2 บทเรียน รวมทั้งสิ้น 17 คาบเรียน โดยคาบ
เรียนที่ใชเรียนนี้เปนคาบเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู และคาบวางหลังจากที่นักเรียนเรียน
จบหลักสูตรวิชาทหาร โดยหลังจากที่นักเรียนเรียนจบในแตละบทแลวนักเรียนตองทําแบบทดสอบ
ประจํ าบทเรีย นและมี ง านเขีย นประจํ าโครงงาน รวมทั้ ง ทํ าแบบสอบถามความคิ ดเห็น ที่มี ต อ
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กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ และหลังจากที่เรียนจบทุกบทเรียนแลวนักเรียนตองทําแบบทดสอบ
หลังเรียนดวย
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ กอน
การเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ โดยคําถามทั้งหมดเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน
30 ขอ และแบบอัตนัย 2 ขอโดยใหเลือกทําเพียง 1 ขอ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ใชเวลาในการ
ทดสอบ 60 นาที
4. นํากระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียนสําหรับขอสอบตอนที่เปนแบบปรนัย
จํานวน 30 ขอ มาตรวจใหคะแนนโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ EVANA 4.0 พัฒนาโดย
ภคนันท ทองคํา (2544) สวนตอนที่เปนขอสอบอัตนัยจํานวน 2 ขอ ใหนักเรียนเลือกทําเพียงหนึ่ง
ขอ ใชการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ 2 คน โดยใชเกณฑการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson’s product moment correlation coefficient)
5. ผู วิ จั ย เป น ผู ดํ า เนิ น การสอนนั ก เรี ย นด ว ยตนเองโดยใช ใ ห กิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน จํานวน 5 บทเรียน
6. ตรวจคะแนนแบบทดสอบประจํ า บทเรี ย นโดยตรวจให ค ะแนน ตอบถู ก ได 1
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน และสวนที่เปนงานเขียนรายบทตรวจโดยใช การตรวจใหคะแนนของ
ผูตรวจ 2 คน หลังจากนั้นนําผลคะแนนของแบบทดสอบประจําบทเรียนทั้ง 5 บท (E1) ที่ใชไป
วิเคราะหคาทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว
7. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นหลังจากที่ศึกษา
จากบทเรียนในแตละบท
8. เก็บขอมูลแบบสอบถามแลวจึงนําผลไปวิเคราะหทางสถิติ
9. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ หลัง
การเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบกอนเรียน โดยคําถามทั้งหมดเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบ
อัตนัย 2 ขอโดยใหเลือกทําเพียง 1 ขอ การทดสอบใชเวลา 60 นาที
10. ตรวจคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) โดยการนํากระดาษคําตอบแบบทดสอบ
หลังเรียนสําหรับขอสอบตอนที่เปนแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ มาตรวจใหคะแนนโดยใชโปรแกรม
วิเคราะหขอสอบ EVANA 4.0 พัฒนาโดย ภคนันท ทองคํา (2544) สวนตอนที่เปนขอสอบอัตนัย
จํานวน 2 ขอ ใหนักเรียนเลือกทําเพียงหนึ่งขอ ใช การตรวจใหคะแนนของผูตรวจ 2 คน โดยใช
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เกณฑการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)
แลวนําผลไปวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามเกณฑ 75/75 โดยใชสูตร E1 / E2 (ชัยยงค
พรหมวงศ และคณะ, 2520: 135-139)
สูตรที่ 1
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เมื่อ E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
Xi หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบประจําบททุกบทของผูเรียน
คนที่ i
A หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกบทรวมกัน
N หมายถึง จํานวนผูเรียน
สูตรที่ 2

เมื่อ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
Yi หมายถึง คะแนนทดสอบหลังเรียนของผูเรียนคนที่ i
B หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
N หมายถึง จํานวนผูเรียน
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2. การเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กอนและหลังเรียน
ดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอานเขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชสถิติ t-test แบบจับคู (Paired-Samples T-Test)
3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประเมิ น ค า โดยนํ า ค า ระดั บ ที่ ไ ด ม าหาค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน แล ว นํ า ไปแปล
ความหมายคาระดับตามเกณฑที่ปรับปรุงจากเกณฑของ Best (2006: 310, 330-332) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 ≤
< 1.50 หมายถึง ตองปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 ≤
< 2.50 หมายถึง พอใช
คะแนนเฉลี่ย 2.50 ≤
< 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ≤
< 4.50 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ≤
≤ 5.00 หมายถึง ดีมาก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัม ภ อําเภอสามพราน จัง หวัดนครปฐม” ซึ่ง ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยโดยแบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมู ลเพื่ อหาประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจั งหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สํ าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามเกณฑ
75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 135-139) โดยทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
ตอนที่ 2 นํ า เสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรม
โครงงานภาษาอั ง กฤษที่ ส ร า งขึ้ น โดยเปรี ย บเที ย บจากความสามารถทางการอ า น-เขี ย น
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตอนที่ 3 นํ า เสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
กลุ ม ตั วอยา งที่มี ต อ กิจ กรรมโครงงานภาษาอัง กฤษเกี่ย วกับ เรื่องทองถิ่ นจั ง หวัดนครปฐมเพื่ อ
พัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 คือ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหได
ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 135-139) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
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1. ผูวิจัยนํากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่สรางและหาประสิทธิภาพแลวไปใช
สอนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐมจํานวน 30 คน โดยทําการทดสอบกอนเรียนและสอนดวยบทเรียนโดยใชโครงงาน
5 บทเรียนคือ โครงงานการอาน-เขียนจดหมาย (My hometown), โครงงานการอาน-เขียนขั้นตอน
และวิธีการทําอาหาร (Recipe), โครงงานการอาน-เขียนแผนพับแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
(Brochure), โครงงานการอาน-เขียนประวัติบุคคลสําคัญ (Life profile), และโครงงานการอานเขียนนิทาน (Folk tale) ซึ่ งหลังจากที่นักเรียนเรียนจบในแตล ะบทแลวผูวิจัยใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบประจํ าบทเรียนทั้ง 5 บท ซึ่ งในแตละบทมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน หลังจากนั้นนํา
คะแนน ที่ไดมาวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ
(%) ของคะแนนและจั ดอันดับคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบประจํ าบทของกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษแตละบท ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และอันดับคะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนแบบทดสอบแตละบทของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
บทที่
1
2
3
4
5

ชื่อโครงงาน
My hometown
Recipe
Brochure
Life profile
Folk tale

คะแนนเต็ม

คาเฉลี่ย
(X)

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

รอยละ

ลําดับที่

20
20
20
20
20

16.15
16.25
16.13
16.50
16.18

1.47
1.10
1.16
0.86
1.17

80.75
81.25
80.67
82.50
80.92

4
2
5
1
3

จากตารางที่ 10 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางสามารถทําแบบฝกหลังจากที่ไดเรียนใน
แตละบทเรียนสูงกวารอยละ 80% ทุกบท โดยบททีน่ ักเรียนกลุมตัวอยางทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงที่สุด
คือ บทที่ 4 โครงงานการอาน-เขียนประวัติบุคคลสําคัญ (82.50 %) และบทที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํา
ที่สุดคือ บทที่ 3 โครงงานการอาน-เขียนแผนพับแนะนําสถานที่ทองเที่ยว (80.67 %)
2. ดําเนินการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการหาคารอยละของคะแนน
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จากการทําแบบทดสอบประจําบทของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษทั้ง 5 บท และคารอยละของ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 30 คน ซึ่งแบบทดสอบหลัง
เรียนนี้เปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยแบงออกเปน 2 ตอน
คือ ตอนที่ 1 เปนแบบปรนัย 30 ขอ และตอนที่ 2 เปนแบบอัตนัย 2 ขอ โดยใหนักเรียนเลือกตอบ
เพียง 1 ขอ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ซึ่งผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
นักเรียน
รวมคะแนน
คะแนนสอบ
คะแนนแบบทดสอบประจําบท
คนที่

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

1
20
17.5
14.5
17
17.5
16
16
15.5
16
18
16.5
16.5
17
18
13.5
14.5
17
18
17.5
14.5
15.5
15

2
20
15.5
16.5
16.5
14.5
16.5
14.5
15.5
15.5
16.5
18.5
17.5
16.5
16.5
15.5
14.5
18.5
17.5
16.5
16.5
15.5
14.5

3
20
15
16
16
15.5
15.5
16.5
14.5
15.5
15.5
15
16
15
17.5
14.5
16.5
17
18
15
15.5
14.5
15.5

4
20
17.5
17.5
17.5
17
17
16
14.5
15.5
15.5
16.5
16.5
15.5
16.5
17.5
16.5
17.5
16.5
16.5
16.5
15.5
14.5

5
20
16
16
15
15.5
15.5
15.5
15.5
14.5
14.5
14
15
16
17
18
16
17
18
15
16
17
15

แบบทดสอบประจําบท

หลังเรียน

100
81.5
80.5
82
80
80.5
78.5
75.5
77
80
80.5
81.5
80
85.5
79
78
87
88
80.5
79
78
74.5

50
34
43
37
39
35
39
38.5
44.5
43.5
45
39
44.5
45
30
31
38.5
41
37
33.5
39
32.5
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ตารางที่ 11 คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน (ตอ)
นักเรียน
รวมคะแนน
คะแนนสอบ
คะแนนแบบทดสอบประจําบท
คนที่

คะแนน
22
23
24
25
26
27
28
29
30
รวม
รอยละ

1
20
13
14.5
18.5
14.5
15.5
17.5
18
15.5
16
484.5
80.75

2
20
16.5
15.5
15.5
16.5
15.5
16.5
18
17
17
487.5
81.25

3
20
15.5
16.5
16.5
17.5
16.5
17.5
17
18
19
484
80.67

4
20
16.5
16.5
17.5
16.5
17.5
17.5
17
16
16
495
82.50

5
20
15.5
17.5
17.5
17.5
16.5
16.5
17.5
16.5
18.5
485.5
80.92

แบบทดสอบประจําบท

หลังเรียน

100
77
80.5
85.5
82.5
81.5
85.5
87.5
83
86.5
2436.5
81.22

50
34
38
39.5
40.5
41.5
39
40
36
39.5
1157.5
77.17

จากตารางที่ 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 ดังนั้นประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีคาเทากับ 81.22/77.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 แสดงวากิจ กรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีประสิทธิภาพที่ยอมรับได โดยอยูในระดับ
“สูงกวาเกณฑ” ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ยบความสามารถทางการอา น- เขี ย น
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
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เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 คือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผูวจิ ัยดําเนินการดังนี้
1. ผู วิ จั ย ให นั ก เรี ย นกลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง 30 คน ทํ า แบบทดสอบวั ด ความสามารถ
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
แลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยาง ซึ่งผลจากการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 12 และ13
ตารางที่ 12 คะแนนความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอน
และหลังการเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษและผลตาง ( D ) ของคะแนนใน
การทดสอบ
นักเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คะแนน (50)
กอนเรียน หลังเรียน
15.5
34
15.5
43
20.5
37
20.5
39
18.5
35
17.5
39
15
38.5
23
44.5
15
43.5
17.5
45
16
39
25
44.5
25
45
15.5
30
17.5
31

ผลตาง
(D)

18.5
27.5
16.5
18.5
16.5
21.5
23.5
21.5
28.5
27.5
23
19.5
20
14.5
13.5

นักเรียน
คนที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนน (50)
กอนเรียน หลังเรียน
17.5
38.5
24.5
41
20.5
37
16.5
33.5
21
39
20.5
32.5
14.5
34
12.5
38
16
39.5
17
40.5
16
41.5
16.5
39
17.5
40
16
36
14.5
39.5

ผลตาง
(D)

21
16.5
16.5
17
18
12
19.5
25.5
23.5
23.5
25.5
22.5
22.5
20
25
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จากตารางที่ 12 พบวาความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุมตัวอยางทุกคนสูงขึ้นหลังจากที่เรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนจาก
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน คาผลตางของคะแนนสูงสุดเทากับ 28.5
และต่ําสุดมีคาเทากับ 12
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยาง
ระหวางกอนและหลังการเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
S.D. ( D
การ
คะแนน
t
df
Sig
(S.D.)
(X)
(D)
ทดสอบ
เต็ม
)
กอนเรียน
50
17.95
3.28
20.63
4.25 26.55* 29 0.000
หลังเรียน
50
38.58
4.06
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 13 พบว า ค า เฉลี่ ย ของคะแนนความสามารถทางการอ า น-เขี ย น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 17.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.28
ส วนคะแนนหลัง เรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมี คาเฉลี่ ย ( X ) เท ากับ 38.58 สว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 4.06 ซึ่ง สูง กวาคะแนนกอนเรียนดวยกิจ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ผลตางเฉลี่ย ( D ) ระหวางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เทากับ 20.63 S.D. ( D ) เทากับ 4.25 คาสถิติ t เทากับ 26.55 สรุปไดวาความสามารถทางการ
อ า น-เขี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นกลุ ม ตั ว อย า งสู ง ขึ้ น หลั ง เรี ย นด ว ยกิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig =
0.000 < 0.05) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการ
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อาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยผูวิจัยให นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมหลังจากเรียนจบในแตละบท
จํานวนทั้งสิ้น 5 บท หลังจากนั้นนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 คาระดับคะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
(X)
บทเรียนที่

ขอความ
1

2

3

4

5

4.57

4.87

4.70

4.80

4.73

4.73

0.50
4.33

0.35
4.63

0.47
4.60

0.41
4.63

0.45
4.57

0.44
4.55

0.48
4.33

0.49
4.57

0.55
4.47

0.49
4.63

0.57
4.57

0.51
4.51

0.71
4.83

0.57
4.83

0.68
4.77

0.56
4.50

0.50
4.70

0.61
4.73

0.38
4.57

0.38
4.77

0.50
4.70

0.63
4.57

0.53
4.70

0.50
4.66

(X)

0.50
4.53

0.43
4.73

0.47
4.65

0.50
4.63

0.47
4.65

0.47
4.64

(S.D.)

0.31

0.30

0.33

0.31

0.31

0.31

(X)

4.33

4.60

4.47

4.40

4.50

4.46

(S.D.)

0.61
4.20

0.50
4.43

0.63
4.47

0.67
4.43

0.51
4.53

0.59
4.41

0.61
4.17

0.68
4.53

0.51
4.67

0.63
4.60

0.51
4.40

0.59
4.47

(X)

0.87
4.40

0.51
4.67

0.55
4.77

0.56
4.70

0.62
4.67

0.65
4.64

(S.D.)

0.67

0.48

0.50

0.53

0.48

0.55

(S.D.)
1. ดานเนื้อหา
1.1 เนื้อหานาสนใจ

(X)
(S.D.)
(X)

1.2 ความยาก-งายเหมาะสมกับระดับชั้น ไม
ยากหรืองายจนเกินไป

(S.D.)

1.3 ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน

(X)

(S.D.)
1.4 ความรูจากเนื้อหาสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
1.5 เนื้อหาที่คุนเคยชวยกระตุนใหนักเรียน
อยากเรียนมากขึ้น
รวมเฉลี่ยดานเนื้อหา
2. ดานรูปแบบ
2.1 กิจกรรมโครงงานมีความหลากหลาย
2.2 รูปแบบกิจกรรมไมยากเกินไป

(X)

(S.D.)
(X)

(S.D.)

(X)

(S.D.)

2.3 มีภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลองกับ
เนื้อหา
2.4 การเรียงลําดับขั้นตอนตางๆ มีความ
เหมาะสม

คาเฉลี่ย ลําดับ
รวม
ที่

(X)

(S.D.)

1
4
5
2
3

4
5
3
2
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ตารางที่ 14 คาระดับคะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม (ตอ)
(X)
บทเรียนที่

ขอความ
1

2

3

4

5

(X)

4.83

4.73

4.67

4.73

4.87

4.77

(S.D.)

0.52
4.59

0.66
4.61

0.52
4.57

0.35
4.59

0.49
4.55

(S.D.)
2.5 ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน

คาเฉลี่ย ลําดับ
รวม
ที่

รวมเฉลี่ยดานรูปแบบ

(X)

0.38
4.39

(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

(S.D.)

0.56
4.50

0.45
4.63

0.43
4.77

0.38
4.60

0.55
4.70

0.48
4.64

0.57
4.70

0.49
4.70

0.43
4.77

0.56
4.67

0.53
4.63

0.52
4.69

0.47
4.33

0.47
4.77

0.50
4.67

0.55
4.57

0.56
4.73

0.50
4.61

0.55
4.37

0.43
4.60

0.55
4.67

0.50
4.43

0.45
4.57

0.52
4.53

(X)

0.56
4.51

0.50
4.69

0.48
4.73

0.63
4.62

0.50
4.66

0.53
4.64

(S.D.)

0.35

0.34

0.33

0.33

0.30

0.33

(X)

4.37

4.47

4.50

4.37

4.50

4.44

(S.D.)
(X)

0.49
4.13

0.57
4.60

0.57
4.50

0.72
4.33

0.57
4.40

0.58
4.39

(S.D.)

0.68

0.62

0.51

0.66

0.56

0.62

(X)

4.37

4.63

4.53

4.60

4.50

4.53

(S.D.)
(X)

0.61
4.37

0.49
4.63

0.68
4.50

0.50
4.47

0.68
4.57

0.60
4.51

(S.D.)

0.56

0.61

0.63

0.57

0.57

0.59

(X)

4.53

4.53

4.70

4.63

4.63

4.61

(X)

3.2 กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่ทาทาย
ความสามารถของนักเรียน

(S.D.)

3.3 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนสนใจ
เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

(S.D.)

3.4 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนสนุกสนาน
กับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

(S.D.)

3.5 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของทองถิ่นและชุมชนมากขึ้น
รวมเฉลี่ยดานแรงจูงใจ
4. ดานการเรียนรูแบบรวมมือ
4.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเขาใจการ
ทํางานอยางเปนระบบ
4.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูแบบรวมมือกันจากการทํางานเปน
กลุม
4.3 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงาน
ทําใหงานเสร็จตามวัตถุประสงค
4.4 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงาน
ชวยฝกใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมาก
ขึ้น
4.5 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงาน
ชวยฝกใหนักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นมากขึ้น

(X)
(X)
(X)

(S.D.)

1

1
3
2
4
5

4

5

2

3

1
(S.D.)

0.51

0.63

0.53

0.61

0.49

0.56
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ตารางที่ 14 คาระดับคะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม (ตอ)
(X)
บทเรียนที่

ขอความ
(X)

1
4.35

2
4.57

3
4.55

4
4.48

5
4.52

4.49

(S.D.)

0.34

0.40

0.42

0.38

0.35

0.38

(X)

4.57

4.70

4.73

4.80

4.70

4.70

(S.D.)

0.57
4.53

0.47
4.77

0.45
4.83

0.41
4.57

0.47
4.60

0.47
4.66

0.63
4.63

0.43
4.73

0.38
4.67

0.57
4.63

0.62
4.73

0.53
4.68

0.49
4.70

0.45
4.80

0.48
4.70

0.49
4.80

0.45
4.70

0.47
4.75

0.55
4.75

0.53
4.73

0.35
4.72

0.47
4.68

0.47
4.70

(S.D.)
รวมเฉลี่ยดานการเรียนรูแบบรวมมือ
5. ดานความรูความสามารถ
5.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเรียนรู
ดวยตนเอง
5.2 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความรู
ความเขาใจในภาษาอังกฤษมากขึน้

คาเฉลี่ย ลําดับ
รวม
ที่

(X)

(S.D.)
(X)

5.3 กิจกรรมโครงงานชวยสงเสริมทักษะการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดีขึ้นได

(S.D.)

5.4 นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการทํา
กิจกรรมโครงงานไปใชจริงในอนาคตได

(S.D.)

รวมเฉลี่ยดานความรูความสามารถ

(X)

0.47
4.61

(S.D.)

0.37

0.33

0.31

0.30

0.36

0.34

6. ดานการเห็นคุณคาในตนเอง
6.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมี
ความมั่นใจที่จะแสดงความสามารถของตนเอง

(X)

4.47

4.57

4.70

4.57

4.47

4.55

(S.D.)
(X)

0.57
4.60

0.63
4.63

0.53
4.63

0.50
4.63

0.57
4.60

0.56
4.62

(S.D.)

0.56

0.49

0.56

0.49

0.56

0.53

(X)

4.23

4.57

4.63

4.67

4.63

4.55

(S.D.)

0.63
4.40

0.50
4.83

0.56
4.60

0.55
4.70

0.49
4.70

0.56
4.65

0.56
4.67

0.38
4.83

0.67
4.77

0.47
4.77

0.53
4.63

0.55
4.73

0.55
4.47

0.38
4.69

0.43
4.67

0.50
4.67

0.49
4.61

0.47
4.62

(X)

0.38
4.48

0.30
4.67

0.44
4.65

0.27
4.61

0.33
4.62

0.34
4.61

(S.D.)

0.26

0.30

0.30

0.29

0.25

0.28

6.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมี
ความภาคภูมิใจและยอมรับในความสามารถ
ของตนเอง
6.3 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมี
ความภาคภูมิใจในผลงานของกลุม
6.4 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น
6.5 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
รวมเฉลี่ยดานการเห็นคุณคาในตนเอง
คาระดับเฉลี่ยรวม

(X)

(X)

(S.D.)
(X)

(S.D.)
(X)

(S.D.)

2
4
3
1

4

3

4
2
1
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จากตารางที่ 14 พบวาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 บท
อยูในระดับดีมาก( X =4.61, S.D.=0.28 ) ซึ่งสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ บทที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
บทที่ 2 โครงงานการอาน-เขียนขั้นตอนและวิธีการทําอาหาร ( X =4.67, S.D.=0.30) อันดับที่สอง
คือ บทที่ 3 โครงงานการอาน-เขียนแผนพับแนะนําสถานที่ทองเที่ยว ( X =4.65, S.D.=0.30)
อันดับที่สามคือ บทที่ 5 โครงงานการอาน-เขียนนิทาน ( X =4.62, S.D.=0.25) อันดับที่สี่คือ บทที่
4 โครงงานการอาน-เขียนประวัติบุคคลสําคัญ ( X =4.61, S.D.=0.29) และอันดับสุดทายที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ บทที่ 1 โครงงานการอาน-เขียนจดหมาย ( X =4.48, S.D.=0.26) นอกจากนี้
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษทั้ง 6
ดานนั้น ปรากฏวานักเรียนกลุมตัวอยางไดจัดลําดับความคิดเห็นตามลําดับจากสูงที่สุดไปต่ําที่สุด
ไดดังนี้ ดานความรูความสามารถ ( X =4.70, S.D.=0.34) ดานเนื้อหา ( 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) และเมื่ อ
พิจารณาจากจุดเดนและจุดที่ควรพิจารณาของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน จากคะแนนความคิดเห็นสูงที่สุดและต่ําที่สุด
นั้นจึงพอสรุปไดดังตอไปนี้
1. ลักษณะของกิจกรรมโครงงานที่นักเรียนกลุมตัวอย างประเมินอยูในลําดับตน มี
ลักษณะเดนในแตละดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดตามลําดับดังนี้ ขนาด
ตัวอักษรอานงายและชัดเจน ( X =4.77, S.D.=0.49) นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการทํา
กิจกรรมโครงงานไปใชจริงในอนาคตได ( X =4.75, S.D.=0.47) เนื้อหานาสนใจ ( X =4.73, S.D.
=0.44) กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ( X =4.73, S.D.=0.47)
กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ ( X =4.73, S.D.=0.48) และ
การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่นมากขึ้น (
X =4.61, S.D.=0.56)
2. ลักษณะของกิจกรรมโครงงานที่นักเรียนกลุมตัวอยางประเมินอยูในลําดับทายมี
ลักษณะที่ควรพิจารณา ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดตามลําดับดังนี้ กิจกรรม
โครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือกันจากการทํางานเปนกลุม ( X =4.39, S.D.
=0.62) รูปแบบกิจกรรมไมยากเกินไป ( X =4.41, S.D.=0.59) ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
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เรียน ( X =4.51, S.D.=0.61) กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญ ของทองถิ่นและ
ชุมชนมากขึ้น ( X =4.53, S.D.=0.53) กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจที่จะ
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)
จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นกลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ต อ กิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 บท
โดยนักเรียนกลุมตัวอยางไดจัดลําดับความคิดเห็นตามลําดับจากสูงที่สุดไปต่ําที่สุด พบวาคาเฉลี่ย
ที่สูงที่สุดไดแก ดานความรูความสามารถ ( X =4.70, S.D.=0.34) อันดับรองลงมา ไดแก ดาน
เนื้อหา ( 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
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจั ง หวัดนครปฐมที่ผูวิจั ยสรา งขึ้นมี คาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.61 ซึ่ ง
หมายความวา นักเรียนกลุ มตัวอยางมี ความคิดเห็นที่ดีมากตอ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกั บเรื่อ งทองถิ่ นจั ง หวัดนครปฐมเพื่อพัฒ นาทักษะทางการอา น-เขีย นสํ าหรั บนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุป ถั ม ภ อํา เภอสามพราน จั ง หวัด นครปฐม” เป นการวิ จั ยเชิ ง ทดลอง (Experimental
research design)มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอัง กฤษเกี่ย วกั บเรื่ องทอ งถิ่ นจั ง หวัด นครปฐมใหไ ดต ามเกณฑ 75/75 เพื่ อเปรี ยบเที ย บ
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจัง หวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม
โครงงานภาษาอัง กฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจั งหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุม ตัวอยางคือ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู จํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ไดมาจากการ
เลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน ที่ทางโรงเรียนอนุญาตใหทําการทดลอง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจั ง หวัดนครปฐม สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน
5 บท บทเรียนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.22/77.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ยอมรับไดโดยสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75
2. แบบทดสอบวั ด ความสามารถทางการอ า น-เขี ย นภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง เป น
แบบทดสอบสําหรับใช วัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใช
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม 1 ฉบับโดยแบงเปน 2 ตอน
ตอนที่หนึ่งเปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับเทากับ 0.88 และตอนที่สองเปนขอสอบอัตนัยจํานวน 2 ขอ ใหนักเรียนเลือกทํา 1 ขอ มีคา
ความสอดคลองของกรรมการตรวจสองคนเทากับ 0.97 รวมทั้งหมด 32 ขอ ใชเวลาในการสอบ 60
นาที
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3. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต อ กิ จ กรรมโครงงานภาษาอั ง กฤษเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจําโครงงาน จํานวน 5 บท แบง
ออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานรูปแบบ ดานแรงจูงใจ ดานการเรียนรูแบบรวมมือ ดาน
ความรูความสามารถ และดานการเห็นคุณคาในตนเอง คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถาม
มีคาเทากับ 0.86
การดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเองกับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอน ใหคําแนะนําและคําปรึกษากับ
นักเรียนดวยตนเอง การวิจัยครั้งนี้ใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 2 คาบ
เรียน โดยปกติคาบเรียนของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ เปน 2 คาบติดกัน โดยใชเวลาเรียนบทเรียน
ละ 3 คาบ 3 บทเรียน และบทเรียนละ 4 คาบ 2 บทเรียนรวมทั้งสิ้น 17 คาบเรียน กอนเริ่มบทเรียน
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 หลังจากนั้นผูวิจัยจึงเริ่มดําเนินการสอนดวยตนเอง
ทั้ง 5 บทเรียน หลังจากจบบทเรียนแตละบทผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบประจําบทและทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้ น หลัง จากนั้น
ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอน
เรียน หลัง จากนั้นนําผลคะแนนที่ไ ดจากการทําแบบทดสอบประจํ าบทเรียนกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษจํานวน 5 บท ไปวิเคราะหหาคาทางสถิติซึ่งไดเทากับ 2436.5 จากคะแนนเต็ม 3000
คะแนน คิดเปนรอยละ 81.22 และผลรวมของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน จาก
การทําขอสอบทั้งหมด ซึ่งไดเทากับ 1157.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1500 คะแนน คิดเปนรอยละ
77.17 ในการหาประสิทธิ ภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอัง กฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจั งหวัด
นครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได ใชเกณฑ 75/75 เพื่อหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
โดยเปรียบเทียบจากความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอน
และหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม โดยใช สถิติ
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t-test แบบจับคู (Paired-Samples T-Test) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ของ
นักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยนําคาระดับที่ไดมา
หาคาเฉลี่ ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตาม
เกณฑที่กําหนดไว
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้
1. กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม มีคาเทากับ 81.22/77.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
คือ 75/75 แสดงวากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม มีประสิทธิภาพที่ยอมรับได โดยอยูในระดับ “สูงกวาเกณฑ”
2. ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางสูงขึ้นหลังจากที่
เรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. กลุ ม ตัว อยา งมี ค วามคิ ดเห็ นต อ กิจ กรรมโครงงานภาษาอั ง กฤษเกี่ ยวกั บเรื่ อ ง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 5 บท อยูในระดับดีมาก
( X =4.61, S.D.=0.28) ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
3.1 จากความคิดเห็นในดานตางๆ ทั้ง 6 ดาน นักเรียนกลุมตัวอยางคิดวากิจกรรม
โครงงานมีจุดเดนในแตละดานซึ่ง สามารถเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดตามลําดับ ดังนี้
คือ ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน ( X =4.77, S.D.=0.49) นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจาก
การทํากิจกรรมโครงงานไปใชจริงในอนาคตได ( X =4.75, S.D.=0.47) เนื้อหานาสนใจ ( X =4.73,
S.D.=0.44) กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ( X =4.73, S.D.=
0.47) กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ ( X =4.73, S.D.=0.48)
และการทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่นมาก
ขึ้น ( X =4.61, S.D.=0.56)
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3.2 จากความคิดเห็นในดานตางๆ ทั้ง 6 ดาน นักเรียนกลุมตัวอยางคิดวากิจกรรม
โครงงานมีลักษณะที่ควรพิจารณา คือ มีความคิดเห็นอยูในลําดับทายของแตละดาน ซึ่งสามารถ
เรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดตามลําดับดังนี้ กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูแบบรวมมือกันจากการทํางานเปนกลุม ( X =4.39, S.D.=0.62) รูปแบบกิจกรรมไมยาก
เกินไป ( X = 4.41, S.D. = 0.59) ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน ( X =4.51, S.D.=0.61)
กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญ ของทองถิ่นและชุมชนมากขึ้น ( X =4.53, S.D.=
0.53) กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจที่จะแสดงความสามารถของตนเอง ( X =
4.55, S.D.=0.56) กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของกลุม ( X =
4.55, S.D.=0.56) และกิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษ
มากขึ้น ( X =4.66, S.D.=0.53)
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การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยขอที่ 1 พบวากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จั ง หวั ด นครปฐม เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะทางการอ า น-เขี ย น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5
โรงเรี ย นยอแซฟอุ ป ถั ม ภ อํ า เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม มี ค า เท า กั บ 81.22/77.17 ซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้
1.1 กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อ
พัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนมีประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้
1.1.1 การไดมาของสาระการเรียนรูและทักษะทางภาษาที่เนนในเรื่องของ
ทองถิ่นที่เปนสิ่งที่ผูเรียนคุนเคยมีความหมายที่สอดคลองกับบริบทและความจําเปนของนักเรียน
ตามที่สภายุโรป (Council of Europe, 2006) ไดใหความสําคัญกับแกนสาระและระบุวาผูเรียน
ภาษาต า งประเทศในระดั บ สื่ อ สารควรได เ รี ย นหั ว ข อ เกี่ ย วกั บ ท อ งถิ่ น ในการเรี ย นการสอน
ภาษาตางประเทศ เพราะการนําเอาสาระการเรียนรูทองถิ่นมาจัดประสบการณในการเรียนรู เพื่อใช
เปนกิจกรรมหรือบทเรียนเสริมการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นของตนเองเปน
วิธีการหนึ่งที่สามารถชวยใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จได ซึ่งสอดคลองกับ วิรัตน บัวขาว
(2535: 65-66) ที่กลาววา การนําสิ่งที่ใกลตัวผูเรียนมาใชประกอบการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียน
เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในเรื่อ งที่ เ กี่ย วกั บ ชุ ม ชนและสัง คมอั น เป น บ า นเกิ ด ของตน อี ก ทั้ง ยั ง เป น
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถซึมซับไดเร็วกวา และยังสอดคลองกับ Post and Rathet
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(1996: 12) และ Tavares and Cavalcanti (1996: 18-22) ที่กลาววา ควรมีการสนับสนุนใหนํา
เนื้อหาทางวัฒนธรรมของทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนภาษาในชั้นเรียน เนื่องจากเปนสิ่งที่
ชวยในการสรางแรงจูงใจในการเรียนใหประสบผลสําเร็จและสงเสริมความกลาแสดงออกในการ
สื่อสารดวย ผูวิจัยจึงไดใชเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐมมาเปนสื่อในการเรียนการสอนทํากิจกรรม
โครงงาน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพจึงสงผลใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนผานตามเกณฑที่ตั้งไว
1.1.2 ทักษะทางภาษาที่วิเคราะหมาจากหลักสูตรและแบบเรียนที่ผูเ รียน
เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
เนนในเรื่องของทักษะการอานและการเขียน ดังที่ Widdowson (1987: 145-146) ไดกลาววา การ
จะพัฒนาทักษะทางภาษาใหมีคุณภาพที่ดีตองอาศัยการฝกฝนทักษะตางๆ เพื่อสงเสริมกันและกัน
เชน การฝกทักษะการเขียนก็ควรจะมีการฝกทักษะการอานรวมดวย เพราะทักษะการอานและการ
เขียนเปนทักษะที่มีความสัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับ วิจิตตรา นรสิงห (2540: 25-26) ที่กลาววา
การอานเปนพฤติกรรมที่เ กี่ยวของกับกระบวนการทางสมองและกระบวนการคิดที่สัมพันธ กับ
ความรูภ าษา ผู อา นพยายามถอดความหมายของภาษาเขียนโดยใช ความรูทางภาษาในการ
ตีความ การคาดเดา และใชเปนแนวทางคนหาความรูความคิดของผูเขียน สวนกระบวนการเขียนก็
เปนกระบวนการทางความคิดเพื่อถายทอดความรูและความคิดออกมาเปนภาษาเขียน การอาน
กับการเขียนจึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ผูวิจัยจึงไดใชกิจกรรมที่เชื่อมโยงการอานและการ
เขี ย นเข า ด ว ยกั น เพื่ อ ให นั ก เรี ย นได นํ า ความรู จ ากการอ า นไปสู ก ระบวนการเขี ย น จึ ง ทํ า ให
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นหลังจากที่เรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ
1.2 กระบวนการสอนที่มีระบบ กลาวคือ มีการปอนขอมูลเขา (Input) ทางการ
อานกอนแลวจึงนําไปสูการเขียน โดยเชื่อมโยงนําความรูของผูเรียนที่ไดจากการอานไปสูการเขียน
อยางมีลําดับขั้นตอน ดังที่ Aborderine (1986: 38-39) ไดเสนอแนะวา ผูสอนควรสงเสริมให
ผูเรียนใชความสามารถในการเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาน โดยใชกิจกรรมที่สามารถฝกใหผูเรียนไดใช
ทั้งทักษะการอานและการเขียน สวน Barnett (1989: 113-143) ไดเสนอขั้นตอนการสอนอานเขียนไววาควรเริ่มตั้งแต ขั้นกอนการอาน ซึ่งเปนการแจงจุดหมายในการอาน และใชกิจกรรมที่
กระตุนผูเรียนใหไดใชโครงสรางความรูเดิมเพื่อใหเกิดความรู สึกสนใจ ตอจากนั้นคือ ขั้นขณะอาน
เปนขั้นที่ใชกิจกรรมหรือแบบฝกหัดที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนากลวิธีในการอานและการใชภาษา
หลังจากนั้นคือ ขั้นหลังการอาน เปนขั้นที่ใหผูเรียนทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจในการอาน และสุดทายคือ ขั้นติดตามผล เปนการใหผูเรียนถายโอนขอมูลจากการอานไปใช
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ในทักษะการเขียน ผูวิจัยไดใชกระบวนการเรียนการสอนแบบ Pre-reading, While-reading, และ
Post-reading โดยมีขั้นตอนตั้งแตกระตุนความสนใจ ในขั้นนี้เปนการเตรียมความพรอมใหกับ
นักเรียน ตอมาคือ ขั้นกอนการอาน ให นักเรียนเรียนรูคําศัพทใหมและฝกฝนเทคนิคการอานแบบ
ตา งๆ ดวยกิจกรรมเพื่อการสื่ อสาร หลั งจากนั้นจะเปนขั้นการอาน ผูวิจั ยใหนักเรียนอานเรื่อง
เกี่ยวกับจั งหวัดนครปฐมและใหนักเรียนตอบคําถามเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานดวย
ทักษะการอานแบบตางๆ ตอจากนั้ นผูวิจัยจะสอนและใหขอมู ลเกี่ยวกับรูปแบบและหนาที่ทาง
ภาษา หลังจากนั้นจะเปน ขั้นหลังการอาน ผูวิจัยให นักเรียนฝกฝนความรูที่ไดเรียนไปโดยใหทํา
แบบฝกหัด และสุดทายจะเปนขั้นการทํากิจกรรมเสริม ผูวิจัยใหนักเรียนทํากิจกรรมโครงงาน ซึ่งใน
ขั้นนี้จะเปนขั้นที่นักเรียนทํากิจกรรมโครงงานหลังจากที่กําหนดไวในแตละบทเพื่อเปนการถายโอน
ขอมูลจากเรื่องที่อานไปสูการเขียน ซึ่งมีขั้นตอนการทําโครงงานที่ชัดเจน จึงสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานตามเกณฑที่ตั้งไว
1.3 การวัดผลทุกรายบทที่มีเปาหมายและตรงตามสิ่งที่นักเรียนไดเรียนทุกบทเปน
การชวยกระตุนใหนักเรียนติดตามทบทวนสิ่งที่ไดเรียนไปแลว ตามที่ Ribe and Vidal (1993: 8290) ไดกลาววา การวัดผลประเมินผลผูเรียนเปนสิ่งจําเปนเพราะนอกจากจะสามารถตอบสนอง
นโยบายของระบบการศึกษาแลวยังเปนเครื่องมือของกระบวนการเรียนรูภาษาดวย อันจะชวยให
ผูเรียนไดตรวจสอบการเรียนรูดวยตัวเอง ไดมีโอกาสทบทวน และมีอิสระในการวางแผนการทํางาน
นอกจากนั้นแลวยังเปนการชวยใหผูสอนไดเห็นถึงปญหาและเขาใจความรูสึกของผูเรียนในวิธีการ
ทํางานที่แตกตางกัน ดังนั้นสิ่งที่ประเมินตองมีทั้งความถูกตองทางภาษา รวมไปถึงประเด็นสําคัญ
ตางๆ เชน เนื้อหา ภาษา การนําเสนอ รวมทั้งปจจัยที่ไมใชภาษา เชน ความพยายาม จุดประสงค
ทัศนคติ การพัฒนาทางสติปญญา นอกจากนั้นแลวผูวิจัยไดใชขอสอบที่เปนลักษณะทั้งปลายปด
ที่ใชเพื่อวัดองคประกอบยอยไดอยางครบถวน และขอสอบปลายเปดที่ใชเพื่อเปดโอกาสใหกับ
นักเรียนไดเขียนจริงตามบริบทที่สอนมาดังที่ Ribe and Vidal (1993: 82-90) ไดกลาววา การวัด
ประเมินผลทายสุดหรือประเมินผลสําเร็จ จะใชแบบทดสอบที่มีเนื้อหาที่สอดคลองกับสิ่งที่ผูเรียนได
เรียนไป โดยมากแลวจะใช ในการทดสอบสิ่งที่ผูเรียนทําได เพื่อวัดผลสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูไป ดวย
เหตุนี้จึงอาจทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาเกณฑที่กําหนดไว
2. จากผลการวิจัยขอที่ 2 พบวาความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของ
กลุมตัวอยางสูงขึ้นหลังจากที่เรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
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ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
2.1 การสอนแบบวิเคราะหองคประกอบทางภาษาที่มีความชัดเจน กลาวคือ
นักเรียนจะเห็นทั้งลักษณะของการเขียนจากตัวอยางบทอาน (Input) ที่ผูวิจัยนํามาใหอาน และเห็น
ภาพรวมของสาระที่จะเขียน นอกจากนี้ผูวิจัย ยังแจกแจงองคประกอบยอยดานคําศัพท โครงสราง
ดังนั้นเมื่อนักเรียนมีความคุนเคยกับแนวทางการเขียนอยางพอเพียง ในขั้นที่นักเรียนตองเขียน จึง
ทําใหนักเรียนสามารถอานและเขียนได ตามที่ Harmer (1990: 45-46) ไดกลาววา ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ผูสอนควรนําเสนอขอมูลทางภาษาที่ชัดเจนแกผูเรียน กลาวคือ
ใหผูเรียนไดเห็นรูปแบบของภาษาที่ตองการใหผูเรียนเขียน ใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทที่ตองใชและ
มีความรูในเรื่องราวที่ตองเขียน โดยใหผูเรียนไดเห็นภาษาที่ตองนํามาเขียนในบริบทในรูปของ
ขอความและเปนภาษาที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน วิธีดังกลาวนี้จะทําใหผูเรียนทราบวารูปแบบของ
ภาษานี้ใชสื่อความหมายอะไรและมีวิธีการสื่อสารอยางไร หลังจากนั้นควรใหผูเรียน ฝกใชรูปแบบ
ของภาษาที่นําเสนอเพื่อที่จะไดสามารถนําไปใชในการสื่อสารตอไป และเมื่อผูเรียนไดฝกฝนจน
แนใจวามีความแมนยําในรูปแบบภาษา ความหมายและวิธีการใชภาษาแลว ผูเรียนควรมีโอกาส
นําสิ่งที่ตนไดเรียนมาใชในการสื่อสารจริงดวยการเขียน สวน สุภัทรา อักษรานุเ คราะห (2532:
112) ไดกลาววา ผูสอนควรฝกทักษะที่ใหผูเรียนเขียนเรื่อง ซึ่งอาจจัดทําเปนกิจกรรมตางๆ เชน
การนําบัตรเชิญลักษณะตางๆ มาใชเปนแบบใหเขียนตาม และเขียนเชิญโดยเปลี่ยนขอมูล เปลี่ยน
ชื่อผูเชิญและชื่อผูที่ไดรับเชิญ ซึ่งเกี่ยวของกับตัวของผูเรียน วิธีดังกลาวเปนการฝกหัดแบบกําหนด
ขอบขายใหเขียน ดวยเหตุนี้จึงทําใหความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
สูงขึ้นหลังจากที่เรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
2.2 การใชโครงงานมาจัดทําเปนกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเขียน
หลังจากที่ไดอานมาแลว ทําใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการในการเขียน ตั้งแตการเตรียมเรื่องที่
จะเขียน การรวบรวมความคิดขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน การนําความคิดและขอมูลที่ได
รวบรวมมาเรียบเรียงเปนงานเขียน การอานงานเขียนของตนเองหรือของกลุมอีกครั้งเพื่อ ทบทวน
การเรียงลําดับเนื้อหาและความคิด ตรวจสอบงานเขียนโดยภาพรวม จนกระทั่งการแกไขงานเขียน
กอนนํางานเขียนไปใชในการนําเสนอโครงงาน ฉะนั้นการใชแนวทางที่เนนสาระในหองเรียนและ
เนนกระบวนการที่ผานโครงงานจะชวยสงเสริมนักเรียนที่ไมมีความคุนเคยใหไดฝกในเรื่องของการ
วิเคราะหได ดังที่ Carmona (1991: 46) ไดกลาววา การใหผูเรียนทําโครงงานเปนการเป ดโอกาส
ใหผูเรียนไดเขาสูกระบวนการสืบสอบ ซึ่งเปนกระบวนการที่ผูเรียนตองใชการคิดขั้นสูงที่ซับซอนขึ้น
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โครงงานจึงจัดเปนชองทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปญญาของผูเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับ เสงี่ยม โตรัตน (2542: 12) ที่กลาววา โครงงานที่สอนเปนระบบมีส วนชวยเสริมสรางความรู
และทักษะความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับขอมูลสาระและทักษะตางๆ สวน Fried-Booth (1988: 7-8)
ไดกลาววา โครงงานภาษาอังกฤษเปนตัวเชื่อมระหวางการเรียนภาษาและการใชภาษาที่ไดจาก
การสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูภาษาในชีวิตจริง นอกจากนั้นโครงงานยังมีสวนชวยสงเสริมใหผูเรียนมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรูและปฏิบัติภาระงานดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดใชความสามารถทาง
ภาษาที่มีอยูในการปฏิบัติภาระงานที่แปลกใหม ทาทายและเปนจริง ดังนั้นจึงทําใหความสามารถ
ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.3 การให นักเรีย นได ทํา งานเป นกลุ ม ในกระบวนการทํา โครงงาน จะช ว ยให
นักเรียนที่เรียนออนไดเ รียนรูวิธีการเรียนของตนกับผูอื่น และสะทอนใหเห็นความสามารถของ
ตนเอง ซึ่ ง อาจจะเปน แรงผลั ก ดันทํ าให นักเรียนที่เ รี ยนอ อนมี ความพยายามมากขึ้น จึ ง ทําให
คะแนนตอนปลายสูงขึ้น ตามที่ Haines (1996: 3) ไดกลาววา โครงงานภาษาอังกฤษ ชวยสงเสริม
การมี ส วนรวมของผูเ รียนและช วยเพิ่ม แรงจู ง ใจใหมี ความสนใจในการเรียนมากขึ้น โครงงาน
ภาษาอังกฤษสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถที่หลากหลาย เพราะนอกจากในเรื่องของตัว
ภาษาแลวผูเรียนยังตองใชความสามารถดานอื่นๆ ในการทําโครงงานใหสําเร็จลุ ลวง การปฏิบัติ
ภาระงานดังกลาวผูเรียนจะตองใช ความรวมมือกันและจากการมีสวนรวมนี้เองจะสงเสริมความ
มั่น ใจใหผูเ รียนที่เ รีย นภาษาไมเ กง แตมี ความสามารถในดานอื่นไดแสดงความสามารถ ทําให
ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับ พรรณีย บัวโต (2542: 10) ที่กลาว
วา การทําโครงงานภาษาอังกฤษเปนการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวม จึงชวยใหผูเรียนสามารถเลือก
ตัดสินใจไดดวยตนเองและรูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจและความ
สนใจใหกับผูเรียน นอกจากนั้นแลวโครงงานภาษาอังกฤษสามารถตอบสนองความสามารถของ
ผูเรียนทุกระดับเพราะสมาชิกทุกคนจะไดรับภาระและหนาที่ตามความสนใจและความถนัด เชน
สมาชิ ก บางคนอาจมี ป ญ หาด า นการใช ภ าษาแต อ าจมี ค วามสามารถที่ จ ะทํ า งานให ป ระสบ
ความสําเร็จ ได จึงอาจทําให ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสู งขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. จากผลการวิจัยขอที่ 3 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ กิจกรรมโครงงานภาษา
อังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 5 บท
อยูในระดับดีมาก ( X =4.61, S.D.=0.28) ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

174
3.1 จากความคิดเห็นในดานตางๆ ทั้งหมดอยูในระดับดีมากและเมื่อพิจารณา
ตามลําดับความพึงพอใจแตละดานพบวา ดานที่นักเรียนมีความพึงพอใจจากลําดับมากไปหา
ลําดับนอยดังนี้คือ ดานความรูความสามารถ ( X =4.70, S.D.=0.34) ดานเนื้อหา ( X =4.64, S.D.
=0.31) ด า นแรงจู ง ใจ ( X =4.64, S.D.=0.33) ด า นการเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง ( X =4.62,
S.D.=0.34) ดา นรูป แบบ ( X =4.55, S.D.=0.36) และด านการเรีย นรูแ บบร วมมื อ ( X =4.49,
S.D.=0.38)
จากข อ มู ล ที่ พิ จ ารณาคะแนนจากด า นต า งๆ สรุ ป ได ว า สื่ อ มี เ นื้ อ หาที่
เหมาะสมและช วยเสริมความสามารถของนักเรีย นรวมทั้ง ช ว ยเสริ มใหนัก เรียนเห็นคุ ณ คาดั ง
แนวคิดที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนที่ดี คือ
3.1.1 มีบริบท มีความหมาย มี ภูมิหลั งทางเรื่องใหนักเรียนจึ ง ทําให
นักเรียนเรียนดีขึ้น ดังที่ บูรชัย ศิริมหาสาคร (2536: 36) ไดกลาววา สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูจากขอเท็จจริงที่อยูรอบๆ ตัวของผูเรียน จะทํา
ใหผูเรียนไดมีโอกาสสัมผั สกับตนเองและสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
เพื่อที่จะสามารถนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตไดอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ เสงี่ยม โตรัตน
(2534: 95-120) ที่ไดกลาววา ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมนั้นจะตองตั้งอยูบน
แนวทางการเรี ย นรู ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร อี ก ทั้ ง ยั ง ต อ งสามารถส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความ
กระตือรือรนในการรวมทํากิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสมและมีเปา หมายตรงตามความตองการ
ของผูเรียน สวน Post and Rathet (1996: 12) และ Tavares and Cavalcanti (1996: 18-22) ได
กลาววา การนําสื่อที่ เปนเรื่องของทองถิ่น มาใชในการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนเกิดจากการ
เรียนรูอยางแทจริง เพราะเรื่องราวที่ผูเรียนมีความเคยชินเปนเรื่องใกลตัวที่ผูเรียนจะพบเห็นได
ตลอดเวลานั้นนับเปนกระบวนการเรียนรูที่ดีที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดอยางรวดเร็ว
3.1.2 การที่นักเรียนมี ความสามารถสูงขึ้นอาจเนื่องมาจากการจัดลําดับ
เนื้อหาที่เริ่มจากการใหนักเรียนไดรับรูจากการอานไปสูการสื่อสารการเขียน กลาวคือ ตองมีตัว
ปอนขอมูลเขา (Input) ที่เรียกวาขั้น Receptive ไปสูการเขียน ที่จะเปนขั้น Productive เพราะ
ทักษะการอานและการเขียนมีความสัมพันธกัน ดังที่ สมพร จารุนัฏ (2541: 2) ไดกลาววา การอาน
และการเขียนเปนทักษะที่สงเสริมซึ่งกันและกัน ผูเขียนตองประมวลความรู ความคิดจากเรื่องตางๆ
ที่ตนอานมาใชเปนพื้นฐานในการเขียนแสดงความคิดเห็น ขอเท็จจริง ตลอดจนจินตนาการของตน
ไปสูการอานได ผูอานตองใชทักษะการอานเพื่อจับใจความที่อาน จึงจะสามารถเขียนสรุปเรื่องราว
และเรียบเรียงความคิดจากเรื่องที่อานได ซึ่งสอดคลองกับ Widdowson (1987: 145-146) ที่ได
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กลาววา ถาทักษะการอานดี ทักษะการเขียนก็จะดีตามไปดวย การที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาให
มีคุณภาพที่ดีตองอาศัยการฝกฝนทักษะตางๆ เพื่อสงเสริมกันและกัน เชน การฝกทักษะการเขียนก็
ควรจะมี ก ารฝ ก ทั ก ษะการอ า นร ว มด ว ย เพราะทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นเป น ทั ก ษะที่ มี
ความสัมพันธกัน
3.1.3 การที่นักเรียนไดวิเคราะหดานการใชภาษา เชน ศัพท โครงสรางที่
ปรากฏอยูในบทอาน จะเปนการเรียนรูองคประกอบยอยทางภาษาในลักษณะที่ใชภาษาจริง ดังที่
Valette and Disick (1972: 41) ไดแบงระดับความเขาใจในการอาน เพื่อเปนการฝกฝนใหผูเรียน
ไดพัฒนาและเรียนรูองคประกอบยอยทางภาษา คือ ระดับทักษะกลไก เปนการฝกใหผูเรียนแยก
ความแตกตางระหวางตัวสะกด การบอกความเหมือนและแตกตางได ตอมาคือ ระดับความรู เปน
การฝกใหผูเรียนเขาใจความหมายของประโยคหรือขอความที่คุนเคย ตอจากนั้นคือ ระดับถายโอน
เปนการฝกใหผูเรียนเขาใจขอความใหมที่มีคําศัพทและโครงสรางทางไวยากรณที่เรียนผานมาแลว
หลังจากนั้นคือ ระดับการสื่อสาร เปน การฝกใหผูเรียนมี ความสามารถในการอานขอความที่มี
คําศัพทและโครงสรางใหมๆ หรือคําที่มีรากศัพทเดียวกับคําที่ผูเรียนเคยอานมาแลว ใหเขาใจและ
สามารถจั บใจความสํ าคั ญของเรื่องได และสุด ทายคือ ระดับ วิเคราะหวิจารณ เป นการฝ ก
ความสามารถของผูเรียนในเรื่องของการเขาใจความหมายแฝง เขาใจจุดมุงหมาย ความคิดเห็น
ทัศนคติและระดับภาษาที่ผูเขียนใชได
3.2 อยางไรก็ตามจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนพบวา นักเรียนยัง
ไมคุนเคยกับการเรียนรูแบบรวมมือกัน ซึ่งสาเหตุอาจมาจาก
3.2.1 เวลาในการทํา การคุน เคยกับ การเรีย นรู แ บบร ว มมื อ มี จํ า กัด ทํ า ให
กระบวนการที่ดําเนินการในเรื่องของการแบงภาระงานที่ตองรับผิดชอบรวมกันยังไมชัดเจน ดังที่
พรรณี ย บัวโต (2542: 19) ไดกลาววา ในการทําโครงงานภาษาอังกฤษนั้น การที่ผู เรียนขาด
ความคุนเคยกับการทํางานแบบอิสระที่ตองอาศัยความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น อาจจะทําให
ผูเรียนขาดแรงจูงใจและความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับ Haines (1996: 7-8) ที่กลาววา การทํา
กิจกรรมโครงงานประกอบด ว ยสมาชิ กที่มี ความสามารถหลากหลายจึ ง อาจเปน สาเหตุทําให
สมาชิกในกลุมเกิดความขัดแยงกันได ซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานได
3.2.2 การปฏิบัติงานที่เนนทักษะทางสังคมไมไดนํามาเปนการใหคะแนนและ
ประเมิน ทําใหความสนใจของนักเรียนนอย ดังนั้นแรงจูงใจของนักเรียนในการทํางานดานนี้จึงต่ํา
ซึ่งมีผลตอการแบงภาระงานของนัก เรียนที่เปนความรับผิดชอบรวมกัน ดังที่ Genesee and
Upshur (1996: 75-138) ไดกลาวถึงการประเมินผลที่ไมใชการทดสอบไววา สามารถใช การสังเกต
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ในหองเรียนได ซึ่งเปนวิธีศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและทักษะที่สามารถสังเกตได เชน การสังเกต
เหตุการณ กิจกรรมและปฏิสัมพั นธในชั้นเรียน ซึ่งสามารถทําไดหลากหลาย เพื่อเปนการสงเสริม
การรวมมือและการมีสวนรวมระหวางผูเรียนกับเพื่อนรวมหอง วิธีนี้จะชวยใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรวมกัน โดยสามารถทําไดตั้งแต การตั้งจุดประสงค
สรางเกณฑในการประเมินและตระหนักถึงเกณฑการประเมิน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับ
ผูเรียนในการรับผิดชอบงานรวมกัน
3.3 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการประเมินในทุกดาน ประเด็นที่นักเรียนให
คะแนนรวมเฉลี่ยเปนอันดับหนึ่งทุกดาน ไดแก เนื้อหานาสนใจ ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน
นัก เรี ยนสามารถนํา ความรู ที่ไ ดจ ากการทํา กิ จ กรรมโครงงานไปใช จ ริง ในอนาคตได กิจ กรรม
โครงงานส ง เสริม ให นั ก เรี ย นมี ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สรา งสรรค กิ จ กรรมโครงงานทํ าให นั ก เรี ย นเห็ น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ และการทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝ กใหนักเรียน
ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่นมากขึ้น
จากคะแนนที่สรุปมาในอันดับหนึ่ง พอสรุปไดวา สื่อนี้สามารถตอบสนองการ
ใชภาษาจริงในสภาพจริงและสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคได คือ
3.3.1 กิจกรรมโครงงานดีเพราะเปนกิจกรรมที่สรางเสริมการเรียนรูทางภาษา
อยางมีวัตถุประสงค และโครงงานยังเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษา คนควา ปฏิบัติใน
เรื่องที่ตนเองสนใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตจริงในสถานการณจริงโดยใชวิธีการตางๆอยางเปน
ระบบ นอกจากนั้นแลวโครงงานยังสามารถฝกฝนใหผูเรียนใชทักษะและความสามารถทางภาษา
ใหผูเรียนไดฝกใชความคิดสรางสรรค การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การเรียนรูรวมกัน ดังที่ พรรณีย
บัวโต (2542: 10) ไดกลาวไววา การทําโครงงานภาษาอังกฤษเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับโลกการเรียนรูภาษาไดจริง ทั้งทางดานเนื้อหา การใชภาษาในการทํากิจกรรม ซึ่ง
สามารถนําทักษะความสามารถในการใชภาษาไปใชอยางเหมาะสมตามสถานการณและหัวขอ
เรื่องทั้งหมดนี้เปนการบูรณาการทักษะทางภาษาที่ทําใหผูเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาใน
สถานการณจริงกับโลกภายนอกและมีความเปนธรรมชาติของการใชภาษาในบริบทจริงมากกวา
ในตําราเรียน ซึ่งสอดคลองกับ Haines (1996: 3) ที่กลาววา โครงงานภาษาอังกฤษทําใหผูเรียนได
ประยุกตความรูไปใชในสถานการณจริง และยังสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถที่หลากหลาย
เพราะนอกจากในเรื่ อ งของตั ว ภาษาแล ว ผู เ รี ย นยั ง ต อ งใช ค วามสามารถด า นอื่ น ๆ ในการทํ า
โครงงานใหสําเร็จลุลวง เชน ดานความคิดสรางสรรค
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3.3.2 การสอนภาษาที่ ดี จ ะต อ งถ า ยโอนความรู จ ากชั้ น เรี ย นไปสู น อก
หองเรียนได ดังที่ Nunan (1995: 10) ไดกลาววา การใหความสําคัญกับความสามารถความ
ตองการและความสนใจของผูเรียนนั้น ภาระงานในหองเรียนสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
ในภาษา ผูเรียนจึงสามารถใชภาษาสื่อสารไดตามเปาหมาย ซึ่งจะเปนการถายโอนความรูจากใน
ชั้นเรียนไปสูนอกชั้นเรียน ภาระงานนี้ตองเปนภาระงานที่นําไปใชไดจริง ที่จะชวยใหผูเรียนไดทราบ
แนวทางในการนํ าความรู ไ ปใช จ ริง นอกหอ งเรีย น และอีก ประเภทหนึ่ง ก็คื อ ภาระงานที่ใ ช ใ น
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาในชั้นเรียน
3.3.3 สื่อที่ใชในการเรียนตองเปนสื่อจริง (Authentic text) ซึ่งงานวิจัยนี้จะใช
รูปแบบของบทอา นที่มี ความหลากหลาย เช น จดหมาย แผ นพับ นิทานพื้นบ าน ดั ง ที่ Nunan
(1995: 131-132) ไดกลาววา สื่อการเรียนการสอนนั้นควรจะพิจารณาดวยวาขอมูลทางภาษาตอง
มาจากเอกสารจริง ซึ่งสอดคลองกับ Wong et al. (1995: 318) ที่ไดกลาววา เอกสารจริงเปน
แหลงขอมูลที่สําคัญในการนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน และยังสงเสริมใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณ ดานการเรียน และการใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่เ ปนจริง อีกทั้งยังชวยให
ผูเรียนไดพัฒนากลวิธีในการเรียนรูทั้งทางสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ และสาระการเรียนรูอื่นๆ
นอกจากนี้ Ness (1997: 49-50) ยังกลาววา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นควรจะนําสื่อที่
เกี่ยวของกับเรื่องตางๆในทองถิ่นที่อยูในความสนใจของผูเรียนและเขียนเปนภาษาอังกฤษมาใชใน
การเรียนการสอน อาทิ แผนพับประชาสัมพันธ การทองเที่ยว แผนที่ของทองถิ่น ซึ่งสามารถนํามา
สรางเปนกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนภาษาไดหลากหลาย เนื่องจากเปนเรื่องที่ผูเ รียน
คุนเคยยอมไดรับการตอบสนองจากผูเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ Hadley (2001: 206209) ที่ไดกลาววา ควรมีการนําแผนพับประชาสัมพันธการทองเที่ย ว แผนที่ ตั๋วพาหนะโดยสาร
ตางๆ ที่รวบรวมไดจากการเดินทางซึ่งเปนเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนได
อานบทอานในภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันอยางแทจริง และยังสอดคลองกับ Richards (2001) ที่
กลาววา เอกสารจริงมีผลดีในการกระตุนความสนใจของผูเรีย น เนื่องจากมีความหลากหลายใน
เรื่องของขอมูลและขาวสาร ทําใหสามารถเขาถึงภาษาไดอยางแทจริง อีกทั้งยังมีความเกี่ยวของ
และสัมพันธกับความตองการของผูเรียน ตลอดจนมีสวนสนับสนุนความคิดสรางสรรคเพื่อนําไปใช
ในการเรียนการสอนดวย
3.4 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยลําดั บทายของแตละดาน พบวาไดแก กิจกรรม
โครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือกันจากการทํางานเปนกลุม รูปแบบกิจกรรม
ไม ย ากเกิ น ไป ปริ ม าณเนื้ อ หาเหมาะสมกั บ เวลาเรี ย น กิ จ กรรมโครงงานช ว ยให นั ก เรี ย นเห็ น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

178
ความสําคัญของทองถิ่นและชุมชนมากขึ้น กิจกรรมโครงงานส งเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจที่จะ
แสดงความสามารถของตนเอง และกิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจใน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
3.4.1 เนื้อหายากและมากเกินไปอาจเนื่องมาจากการจัดทําสื่อที่ใชแบบสื่อ
จริง (Authentic text) ภาษาจึงคอนขางยาก เนื่องจากความรู สึกของนักเรียนที่มีความคุนเคยกับ
การเรียนแบบเดิม คือ เนนไวยากรณ และเนนการฝกแบบควบคุมมากกวาที่จะเนนการนําภาษาไป
ใช ดังที่ Hadley (2001: 206-209) ไดกลาววา การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอน ตองมี
การปรับภาษาใหงายขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดอานบทอานในภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันอยางแทจริง
และผูสอนจะตองจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับทั้งผูเรียนและลักษณะของบทอาน สวนในประเด็นที่
เนื้อหามากเกินไป อาจมาจากเวลาที่จํากัด ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบการเขียนที่มีหลายรูปแบบใหกับ
นักเรียน ทําใหนักเรียนที่เรียนออนและคุนเคยกับสภาพการเรียนแบบเกาคิดวาเปนเรื่องที่ยาก ดังที่
Fried-Booth (1988: 11-12) ไดกลาวถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษวา อาจมีปญหาในเรื่องของการจัดการ คือ ผูสอนอาจจะพบปญหาเกี่ยวกับ
เรื่องของแผนการสอนหรือเนื้อหาที่วางไว สวน Haines (1996: 7-8) กลาววา ในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติโครงงาน ผูเรียนตองใชเวลาปรับตัวใหเขากับแนวคิดของโครงงาน โดยเฉพาะกับผูเรียนที่
ชอบคาดหวังที่จะเรียนจากผูสอนโดยตรง
3.4.2 การที่นักเรียนไมเห็นความสําคัญของทองถิ่นอาจเนื่องมาจาก สาระที่
นํามาใหนักเรียนอานไปสูกระบวนการเขียนเปนประเด็นที่คุนเคย จึงทําใหนักเรียนไมรูสึกตื่นเตนที่
จะทํา ถึงแมวาการอานเรื่องสาระเกี่ยวกับทองถิ่นจะชวยสงเสริมภูมิหลังในการอาน แตเมื่อเขาสู
กระบวนการเขียนแล ว นักเรีย นไดเขียนเรื่องหรือสิ่งที่ตนเองคุนเคย จึ งอาจทําใหไ มมีความนา
ทาทายเพราะนักเรียนไมไดใชจินตนาการในการเขียน ดังที่ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 47-48) ได
กลาววา กิจกรรมการเขียนควรจัดใหมีความเหมาะกับสภาพของผูเรียนในดานตางๆ ไมวาจะเปน
วัย ความรูความสามารถและความสนใจของผูเรียน และที่สําคัญตองเปนกิจกรรมการเขียนที่ทําให
ผูเรียนสามารถนําไปใชในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับ บํารุง โตรัตน
(2535: 60-65) ที่กลาววา สําหรับกิจกรรมการเขียนนั้น ผูเรียนควรมีโอกาสคิดอยางอิสระและได
สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดทํางานรวมกันกับเพื่อน โดยที่การเขียนนั้นตองเปนงานเขียนที่มี
ความนาสนใจ มีความหมายและสนุกสนาน โดยสถานการณในบทเรียนสามารถเกิดขึ้นในชีวิตจริง
ไดและควรเปนภาษาอังกฤษที่คนในสังคมใชจริง
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ปญหาที่พบในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพบปญหาตางๆ ดังตอไปนี้
1. ความไมคุนเคยของนักเรียนในการใชสื่อจริง และการทําโครงงานที่จะตองอาศัย
ความสามารถของตนเอง โดยมีผูสอนเปนผูแนะแนวทางให จึงทําใหนักเรียนรูสึกวาเนื้อหาที่อาน
นั้นยาก และการเปลี่ยนระบบการสอนที่ไม ไดฝกไวยากรณหรือแปลใหกับนักเรียน ทําใหนักเรียน
ขาดความเชื่อมั่นวาไดรูจริง
2. การใชสื่อที่เกี่ยวของกับทองถิ่นนั้น ถึงแมวาจะสอดคลองกับแนวคิดที่วาภูมิหลัง
ทางการเรียนรูจะชวยเสริมทักษะทางการอาน แตเนื้อหาทางภูมิหลังที่เกี่ยวกับทองถิ่นอาจไมมี
ความทาทายพอที่จะใหผูเรียนเขียน
3. ในเรื่อ งของการทํา งานเป นที ม นั้น นั กเรีย นไม คอ ยคุ น เคยกั บการแสดงความ
คิดเห็นหรือแสดงความสามารถ อาจเพราะนักเรียนมีความคุนเคยกับการเรียนแบบคนเดียวมากกวา
4. ในการเรียนการสอนนั้น ตองใชเวลาสอนมากในแตละบท เนื่องจากตองปูความรู
ในเรื่องของการอานและการเขียนใหกับนักเรียนพรอมๆ กันในเวลาที่จํากัด
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ขอเสนอแนะเพื่อการเรียนการสอน
ผูวิจั ยมี ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษและตอการวิจัยที่เกี่ยวของในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการในเรื่องของทักษะยังคงมีประโยชนใน
การเรียนการสอนเปนอยางมาก ยกตัวอยางเชน การสอนอานไปสูการเขียน กระบวนการดังกลาวนี้
จะทําใหผูเรียนเห็นภูมิหลัง เห็นรูปแบบของภาษาจริงที่จะนําไปใชในการเรียนภาษาได อยางไรก็
ตามหากผูสอนจะใชสื่อประเภทที่เปนสื่อจริง (Authentic text) นั้นผูสอนจะตองคํานึงถึงเรื่องของ
การวิเคราะหบทอาน เพื่อดูความยากงายกอน ซึ่งสามารถทําไดโดยการทําใหบทอานงายลง และ
ควรจะมีการใหคําศัพท ใหสํานวนในบทอานที่พบกอน รูปแบบกิจกรรมเหลานี้จะทําใหผูเรียนที่รูสึก
วาการใชบทอานที่มาจากสื่อจริงไมไดเปนอุปสรรคในการเรียนรู นอกจากนั้นแลวยังมีในเรื่องของ
การทําสื่อเสริม ใชสื่อประเภทที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองเปนกิจกรรมเสริม
2. การใชสื่อทองถิ่นที่ผูเรียนมีภูมิหลังอยูแลวมาชวยในการอาน-เขียน ถึงแมวาสื่อ
ประเภทนี้จะมีขอดีในเรื่องของการทําใหการอานของผูเรียนไปสูการเขียนที่งายขึ้น การทําใหสื่อมี
ความท าทายมากขึ้น ก็ เ ป น เรื่ องที่ สํา คัญ ซึ่ ง สามารถทํา ได ใ นลั กษณะที่ เ ปน การจั ด กิจ กรรมที่
หลากหลายและทาทาย เชน การอานบทอานแลวถายทอดไปเปนกิจกรรมอื่นๆ เชน การเขียนบท
ละครสั้น การเขียนบทสนทนา วาดภาพจากสิ่งที่อาน ถอดสาระมาเปนกราฟหรือแผนภูมิ หรือทํา

180
ในรูปแบบของการเปรียบเทียบเรื่องราวในทองถิ่นของผูเรียนกับคนที่พูดภาษาอังกฤษดวย เชน
หลังจากที่ใหผูเรียนอานเรื่องนิทานพื้นบานของไทยก็ใหผูเรียนอานนิทานพื้นบานของชาวตางชาติดวย
3. การทํางานเปนทีมนั้น เนื่องจากเปนที่รูกันวาผูเรียนไมคอยมีความคุน เคยกับการ
ทํ า งานเป น ที ม ร ว มกั น ผู ส อนจึ ง ควรกํ า หนดขั้ น ตอนกระบวนการทํ า งานเป น ที ม ให ชั ด เจน
นอกจากนั้นแลวควรกําหนดจุดประสงคดานการพัฒนาทักษะทางสังคมใหควบคูกับความรูและ
กระบวนการดวย
4. เนื่องจากกระบวนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานที่ใหผูเรียนอานกอนแลวจึง
นําไปสูการเขียนนี้ ทําใหการเรียนของผูเรียนดีขึ้น ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
พัฒนาทักษะทางการเขียนควรเปนการสอนที่เนนทั้งกลยุทธกระบวนการเรียนรู เชน กลยุทธ ในการ
อานเพื่อความเขาใจ การทํากิจกรรมเพื่อวิเคราะหองคประกอบงานเขียนและโครงสรางงานเขียน
จึงถือวาเปนสิ่งที่ควรนําไปใชในการเรียนการสอนการอานและการเขียน
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทําวิจัยในเรื่องที่เปรียบเทียบระหวาง 2 กลุมและแบงผูเรียนเปนกลุมที่มี
ระดับความสามารถสูง กลาง ต่ํา เพื่อศึกษาเพิ่มเติมวาผูเรียนในแตละระดับความสามารถนั้น กลุม
ใดมีความคุนเคย หรือสามารถเรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะตางๆ ไดแตกตางกัน
อยางไร
2. เนื่องจากผูเรียนมีความคุนเคยกับองคประกอบทางภาษาต่ํา อาจเพราะเนื่องจาก
การเรียนแบบ Communicative Approach และเพื่อเปนการสอนในทักษะการอาน-เขียนใหกับ
ผูเรียนไดอยูตามมาตรฐานและในระดับของผูเรียน จึงควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู
ดวยตนเองดานระดับการเขียนพื้นฐาน เชน การฝกเขียนประโยค หรือการใชไวยากรณบางประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการเขียนในรูปแบบของสื่อการเรียนรูดวยตนเอง
3. เนื่ องจากการเขี ย นเพื่อ การสื่ อสารเปน การเขี ย นในรูป แบบที่ห ลากหลาย แต
อยางไรก็ตามผูเรียนจะตองมีความรูพื้นฐานในเรื่องของการเขียนยอหนา การรูจักรูปแบบต างๆ
ของยอหนา กอนที่จะสามารถเขียนในรูปแบบตามวัตถุประสงคได ดังนั้นควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนา
แนวทางการเขียนยอหนาเพื่อใหผูเรียนไดเรียนเสริมนอกชั้นเรียน
4. ควรมีการวิจัยในทํานองเดียวกันแตใชสื่อตามสาระที่เปนวัฒนธรรมของคนที่ใช
ภาษาอั ง กฤษ เช น หลั ง จากที่ ใ ห ผู เ รี ย นอ า นเรื่ อ งราวของไทยก็ ใ ห ผู เ รี ย นอ า นเรื่ อ งราวของ
ชาวตางชาติไปพรอมๆ กันดวย สิ่งนี้จะทําใหผู เรียนที่รูสึกวาการอานเรื่องที่คุนเคยไมมีความนา
ทาทายและนาเบื่อหนายนอยลง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค
การเรียนรูและกิจกรรมของโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของ
จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมของโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เรื่องท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน-เขียน
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
คาชี้แจง : กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของข้อคาถามและหากท่านมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้เขียนเสนอลงในข้อเสนอแนะที่กาหนดให้ โดยมีค่าระดับ
ความคิดเห็น ดังต่อไปนี้
-1 แทน เมื่อแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม
สาหรับการพัฒนากิจกรรมของโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน-เขียน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
0 แทน เมื่อไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม
สาหรับการพัฒนากิจกรรมของโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน-เขียน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
1 แทน เมื่อแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม
สาหรับการพัฒนากิจกรรมของโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน-เขียน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

Unit
Unit 1
My hometown

Project Outcome

Language Content

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.

Learning Objective

Activities

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

ความคิดเห็น
-1 0 1 ขอเสนอแนะ
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Unit

Project Outcome

Language Content

Learning Objective

- Expressions used for - Write a personal letter to
a personal letter.
invite students’ friends to
Study Skills:
visit their hometown.
- 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

Activities

ความคิดเห็น
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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
Unit 2
Recipe

Project Outcome
A recipe.

Learning Objective

Activities

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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Language Content
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Unit

Project Outcome

Language Content
- 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

Learning Objective
- Write a recipe based on
information previously
researched.

Activities

ความคิดเห็น
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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

Unit 3
Brochure

Project Outcome

A brochure.

Language Content
- Thai cuisine
- Thai recipe
- Thai menu
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

Learning Objective

Activities

ความคิดเห็น
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- Making a presentation to the
class.
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

Activities

- 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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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

Learning Objective

ความคิดเห็น
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Unit

Project Outcome

Language Content

Learning Objective

- http://thailandattractiontravel.blogsp
ot.com
- http://www.home2
thailand.com
- http://www.tourism
thailand.org
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,

Activities

ความคิดเห็น
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- Writing a brochure.
- outlining
- drafting
- editing
- rewriting
- Making a presentation to the
class.
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

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.

ความคิดเห็น
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Unit

Project Outcome

Language Content

Learning Objective

- 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
Unit 5
Folk tale

A folk tale or a
story with
illustrated
pictures.

The students are expected
to:
- Identify meanings of
vocabularies from the
context clues.
- Identify the reference

- 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.
Reading Activities
Pre reading:
- Guessing meaning from
context clues.
- Answering guided questions.
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Reading:
- Reading for main
ideas, details, and
reference words.
Vocabulary:
- Predicting, using

Activities

ความคิดเห็น
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Unit

Project Outcome

Learning Objective

Activities

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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Language Content

ความคิดเห็น
-1 0 1 ขอเสนอแนะ

Unit

Project Outcome

Language Content
internet (www):
- http://www.escati.
com
- http://www.chickynet.
com
- http://english-forthais-2.blogspot.com
- Error! Hyperlink
reference not valid..
com

ผูประเมิน …………………………………………

Learning Objective

Activities

ความคิดเห็น
-1 0 1 ขอเสนอแนะ

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.
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…………/………../………….
วัน / เดือน / ป
ขอขอบพระคุณในความรวมมืออยางสูง
นางสาวธมน ชัชวาลกิจกุล
(ผูวิจัย)

ภาคผนวก ข
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภอําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Unit
Unit 1
My hometown

Project Outcome

Language Content

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

Learning Objective

Activities

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.

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

รวม

คา
IOC

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1
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ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit

Project Outcome

Language Content
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

Learning Objective
personal letter.
- Search for information
about places.
- Write a personal letter to
invite students’ friends to
visit their hometown.

Activities
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

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

รวม

คา
IOC

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1
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ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit

Project Outcome

Language Content

Learning Objective

thailand.org
- http://th.wikipedia.org
- Nakhon Pathom

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

Activities
from the suggested resources.
- Writing a personal letter.
- outlining
- drafting
- editing
- rewriting
- Making a presentation to the
class.
Reading Activities
Pre reading:
- Guessing meaning about
ways of cooking and preparing
food based on the given
pictures.

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

รวม

คา
IOC

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1
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ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit

Project Outcome

Language Content

Learning Objective

Activities

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.

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

รวม

คา
IOC

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1
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ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit

Project Outcome

Language Content
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

Learning Objective

Activities
- 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

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

รวม

คา
IOC

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

214

ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit

Unit 3
Brochure

Project Outcome

A brochure.

Language Content
- Thai cuisine
- Thai recipe
- Thai menu
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,

Learning Objective

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.

Activities
- rewriting
- Making a presentation to the
class.
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.

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

รวม

คา
IOC

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1
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ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit

Project Outcome

Language Content

Learning Objective

Activities

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.

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

รวม

คา
IOC

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

216

ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit

Project Outcome

Language Content
internet (www):
- http://www.touropia.
com
- http://www.thaiways
magazine.com
- http://thailandattractiontravel.blogsp
ot.com
- http://www.home2
thailand.com
- http://www.tourism
thailand.org

Learning Objective

Activities
- 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.

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

รวม

คา
IOC

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1
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ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit
Unit 4
Person’s life profile

Project Outcome
A profile.

Language Content

Learning Objective

Activities

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

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

รวม

คา
IOC

1

1

1

3

1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1
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ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit

Project Outcome

Language Content

Learning Objective

Activities

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.

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

รวม

คา
IOC

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1

1

1

3

1
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ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit

Unit 5
Folk tale

Project Outcome

A folk tale or a
story with
illustrated
pictures.

Language Content
- http://www.thailands
world.com
- http://www.bangkok
roughguide.info
- biography
- a famous person of
Thailand
- an important person
of Thailand
Reading:
- Reading for main
ideas, details, and
reference words.

Learning Objective

The students are expected
to:
- Identify meanings of
vocabularies from the
context clues.
- Identify the reference

Activities

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

รวม

คา
IOC

- Writing a profile
- outlining
- drafting
- editing
- rewriting
- Making a presentation to the
class.

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

Reading Activities
Pre reading:
- Guessing meaning from
context clues.
- Answering guided questions.

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1
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ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit

Project Outcome

Language Content

Learning Objective

Activities

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.
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ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit

Project Outcome

Language Content

Learning Objective

Study Skills:
based on information
- Searching for more
previously researched.
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-forthais-2.blogspot.com

Activities
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
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ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
Unit

Project Outcome

Language Content
- Error! Hyperlink
reference not valid.. com

Learning Objective

Activities
- editing
- rewriting
- Making a presentation to the
class.

ความคิดเห็นของ
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ

225

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของ
แบบทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย 9ลงในชองความคิดเห็นของแบบทดสอบในแตละขอและหาก
ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหเขียนลงในเสนอขอเสนอแนะที่กําหนดให โดยมีคา
ระดับความคิดเห็นดังตอไปนี้
-1 แทนเมื่อแนใจวาขอคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบไมมีความเหมาะสมใน
การสรางแบบทดสอบความสามารถทางดานกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
0 แทนเมื่อไมแนใจวาขอคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสมใน
การสรางแบบทดสอบความสามารถทางดานกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
1 แทนเมื่อแนใจวาขอคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสมในการ
สรางแบบทดสอบความสามารถทางดานกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Objectives
To identify a format of a personal letter.

ความคิดเห็น
-1 0 1

Test items and passages

ขอเสนอแนะ

PART 1: (1 - 65)
For items 1-12, answer the following questions based on the given letter
below.
1.___

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.___
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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.

Test items and passages

ความคิดเห็น
-1 0 1

ขอเสนอแนะ

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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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 11. What does it (paragraph 2) refer to?
letter.
a. fish
b. bread
c. foam
d. candle
Answer: (b) bread
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To recognize and use appropriate
expression in a personal letter.
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12. What does it (paragraph 2) refer to?
a. food
b. candle
c. bread
d. foam
Answer: (d) foam
For items 13-15, fill in the blanks with appropriate expression used in this
letter.
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

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?
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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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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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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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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
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
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
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.

(Page 1)

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 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.

(Page 5)

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.

ขอเสนอแนะ

(Page 6)

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.

240

Objectives

Test items and passages

ความคิดเห็น
-1 0 1

ขอเสนอแนะ

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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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
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
For items 36-40, Look at the picture below and choose the correct answers
for describing places.
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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.
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
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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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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
thatt llearning kung fu would help build Jackie's character, teaching him patience, strength, and courage.
ffather
th believed
b li d th
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.

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
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
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
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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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
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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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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.

254

Objectives

To tell the meaning of words in a story.

Test items and passages

ความคิดเห็น
-1 0 1

ขอเสนอแนะ

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.
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
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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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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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
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

oilil

white pork sausage
mushroom
chopped garlic

cabbage

soy sauce
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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
k d rice
i

chopped
h
d garlic
li

oil

peeled
l d shrimps
hi

chopped
hopped carrot
carro

eggs

chopped
pped spring onion
on

so
sa ce
soy sauce

Chinese
hi
parsley
l

ssugar
gar
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OR
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.

ผูประเมิน …………………………………………

…………/………../………….
วัน / เดือน / ป
ขอขอบพระคุณในความรวมมืออยางสูง
นางสาวธมน ชัชวาลกิจกุล
(ผูวิจัย)
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ภาคผนวก ง
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 16 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบความสามารถ
ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3

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

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
3

คา IOC
1

3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

1
1
1
1
0.67
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
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ตารางที่ 16 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบความสามารถ
ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ (ตอ)
ขอ
63
64
65
66
67
68
69

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3
3
2
2
3
3

คา IOC
1
1
1
0.67
0.67
1
1

ภาคผนวก จ
คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถ
ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 17 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถ
ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
ขอที่
1*
2*
3
4*
5*
6
7
8*
9
10*
11*
12
13*
14*
15
16*
17
18*
19*
20
21*
22
23*
24
25
26*
27*
28
29*
30*
31
32
33*

คาความยาก
งาย (p)
0.56
0.71
0.29
0.50
0.67
0.47
0.32
0.56
0.56
0.08
0.87
0.78
0.83
0.11
0.21
0.62
0.59
0.87
0.81
0.56
0.66
0.56
0.83
0.65
0.50
0.65
0.66
0.20
0.75
0.87
0.67
0.50
0.72

คาอํานาจ
จําแนก (r)
0.11
0.46
0.46
0.12
0.00
0.39
0.51
0.55
0.55
-0.13
0.63
0.75
0.69
0.24
0.31
0.46
0.51
0.63
0.26
0.24
0.54
0.34
0.69
0.30
0.22
0.69
0.54
0.47
0.56
0.63
0.66
0.22
0.59

การนําไปใช

ขอที่

ใชไมได
ใชได
ใชได
ใชไมได
ใชไมได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชไมได
ใชไมได
ใชได
ใชไมได
ใชไมได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชไมได
ใชไมได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชไมได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชไมได
ใชได
ใชได
ใชได

34*
35
36
37*
38
39*
40
41*
42
43*
44*
45
46
47*
48*
49
50*
51
52
53
54*
55*
56*
57
58
59*
60
61*
62*
63
64
65*

คาความยาก
งาย (p)
0.63
0.46
0.61
0.82
0.59
0.78
0.66
0.54
0.38
0.71
0.76
0.39
0.35
0.78
0.81
0.67
0.18
0.54
0.44
0.50
0.58
0.61
0.74
0.30
0.53
0.62
0.39
0.30
0.16
0.39
0.42
0.59

คาอํานาจ
จําแนก (r)
0.59
0.70
0.23
0.42
0.40
0.51
0.54
0.80
0.46
0.81
0.77
0.23
0.69
0.75
0.26
0.25
0.42
0.80
0.34
0.34
0.29
0.73
0.79
0.20
0.60
0.36
0.23
0.32
-0.38
0.23
0.29
0.51

การนําไปใช
ใชได
ใชได
ใชได
ใชไมได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชไมได
ใชได
ใชไมได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชไมได
ใชได
ใชได
ใชได

หมายเหตุ ขอสอบที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 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 ขอเทานั้น)
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.______

1

2

3
4
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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.

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

6. a. Sincerely yours,
b. Respectfully yours,
c. Your truly,
d. With all our sympathy,
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Items 7-10: Read the given recipe and answer the following questions.

How to cook fried rice with shrimp paste

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

1

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

2

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 3
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!

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

4
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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 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)

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 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.

(Page 4)

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 5)

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

(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.

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.

16. a. harmful
b. plentiful
c. wonderful
d. painful
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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.

1

2

3

4
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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
1
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 2
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
3
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.
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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
chopped garlic

oil

cabbage

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
11. a 12. d
21. a 22. b

3. a
13. a
23. d

4. b
14. c
24. a

5. d
15. d
25. a

6. c
16. c
26. a

7. a
17. d
27. c

8. c
18. b
28. d

9. a
19. a
29. c

10. b
20. c
30. C

ภาคผนวก ช
แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางการอาน-เขียน
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย 9ลงในชองความคิดเห็นของรายการประเมินและหากทาน
มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหเขียนลงในเสนอขอเสนอแนะที่กําหนดให โดยมีคาระดับ
ความคิดเห็นดังตอไปนี้
- 1 แทนเมื่อแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษาไมมีความเหมาะสม
0 แทนเมื่อไมแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม
1 แทนเมื่อแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม
รายการประเมิน
1. ดานเนือ้ หา
1.1 เนื้อหานาสนใจ
1.2 ความยาก-งายเหมาะสมกับระดับชั้น ไมยากหรืองายจนเกินไป
1.3 ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
1.4 ความรูจากเนื้อหาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
1.5 เนื้อหาที่คุนเคยชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนมากขึ้น
2. ดานรูปแบบ
2.1 กิจกรรมโครงงานมีความหลากหลาย
2.2 รูปแบบกิจกรรมไมยากเกินไป
2.3 มีภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา
2.4 การเรียงลําดับขั้นตอนตางๆ มีความเหมาะสม
2.5 ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน
3. ดานแรงจูงใจ
3.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ
3.2 กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่ทาทายความสามารถของนักเรียน
3.3 กิจกรรมโครงงานชวยใหนกั เรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
3.4 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

ความคิดเห็น
-1

0

1

ขอ
เสนอแนะ
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ความคิดเห็น

รายการประเมิน

-1

0

1

ขอ
เสนอแนะ

3.5 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญของทองถิ่นและชุมชนมากขึ้น
4. ดานการเรียนรูแบบรวมมือ
4.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเขาใจการทํางานอยางเปนระบบ
4.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือกันจากการ
ทํางานเปนกลุม
4.3 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานทําใหงานเสร็จตามวัตถุประสงค
4.4 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียนกลาแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น
4.5 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนักเรียนยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นมากขึ้น
5. ดานความรูความสามารถ
5.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง
5.2 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษมากขึ้น
5.3 กิจกรรมโครงงานชวยสงเสริมทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ใหดีขึ้นได
5.4 นักเรียนสามารถนําความรูท ี่ไดจากการทํากิจกรรมโครงงานไปใชจริงใน
อนาคตได
6. ดานการเห็นคุณคาในตนเอง
6.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจทีจ่ ะแสดงความสามารถของ
ตนเอง
6.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและยอมรับใน
ความสามารถของตนเอง
6.3 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของกลุม
6.4 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
6.5 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ผูประเมิน ………………….....……

….…/.….../.….
วัน / เดือน / ป
ขอขอบพระคุณในความรวมมืออยางสูง
นางสาวธมน ชัชวาลกิจกุล
(ผูวิจัย)

ภาคผนวก ซ
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและ
รูปแบบของภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม

โครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียน
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ตารางที่ 18 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของ
ภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีตอ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

รวม

คา IOC

1
0
0
1
1

3
2
2
3
3

1
0.67
0.67
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
0
1

3
3
3
2
3

1
1
1
0.67
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

1

1

1

3

1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

2

3

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1. ดานเนือ้ หา
1.1 เนื้อหานาสนใจ
1.2 ความยาก-งายเหมาะสมกับระดับชั้น ไมยากหรืองายจนเกินไป
1.3 ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
1.4 ความรูจากเนื้อหาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
1.5 เนื้อหาทีค่ ุนเคยชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนมากขึ้น
2. ดานรูปแบบ
2.1 กิจกรรมโครงงานมีความหลากหลาย
2.2 รูปแบบกิจกรรมไมยากเกินไป
2.3 มีภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา
2.4 การเรียงลําดับขั้นตอนตางๆ มีความเหมาะสม
2.5 ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน
3. ดานแรงจูงใจ
3.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ
3.2 กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่ทาทายความสามารถของนักเรียน
3.3 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
3.4 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น
3.5 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญของทองถิ่นและ
ชุมชนมากขึ้น
4. ดานการเรียนรูแบบรวมมือ
4.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเขาใจการทํางานอยางเปนระบบ
4.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือกันจาก
การทํางานเปนกลุม
4.3 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานทําใหงานเสร็จตาม
วัตถุประสงค
4.4 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนกั เรียนกลาแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น
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ตารางที่ 18 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของ
ภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีตอ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน (ตอ)
ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
4.5 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนกั เรียนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่นมากขึ้น
5. ดานความรูความสามารถ
5.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง
5.2 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจใน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
5.3 กิจกรรมโครงงานชวยสงเสริมทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนใหดีขึ้นได
5.4 นักเรียนสามารถนําความรูทไี่ ดจากการทํากิจกรรมโครงงานไปใชจริง
ในอนาคตได
6. ดานการเห็นคุณคาในตนเอง
6.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจทีจ่ ะแสดง
ความสามารถของตนเอง
6.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและยอมรับใน
ความ สามารถของตนเอง
6.3 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของ
กลุม
6.4 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึน้
6.5 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

รวม

คา IOC

1

3

1

1
1

1
1

3
3

1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1

2

3

1

1

1
1

ภาคผนวก ฌ
สิ่งพิมพออก (Printout) คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
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สิ่งพิมพออก (Printout) คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
การอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพาน
จังหวัดนครปฐม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
Reliability Statistics
Case Processing Summary

Cronbach's

N

Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.867

Cases
N of Items

.867

Valid
a

Excluded

29

Total

%
65

100.0

0

.0

65

100.0

Item Statistics
Std.
Mean

Deviation

Std.
N

Mean

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

ภาคผนวก ญ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้ ตองการทราบความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ กิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑในการประเมินดังนี้
คาระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
คาระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก
คาระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
คาระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย
คาระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด
กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองความคิดเห็นของรายการประเมิน และเขียนขอเสนอแนะลงในชอง
ขอเสนอแนะที่กําหนดให
รายการประเมิน
1. ดานเนือ้ หา
1.1 เนื้อหานาสนใจ
1.2 ความยาก-งายเหมาะสมกับระดับชั้น ไมยากหรืองายจนเกินไป
1.3 ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
1.4 ความรูจากเนื้อหาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
1.5 เนื้อหาทีค่ ุนเคยชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนมากขึ้น
2. ดานรูปแบบ
2.1 กิจกรรมโครงงานมีความหลากหลาย
2.2 รูปแบบกิจกรรมไมยากเกินไป
2.3 มีภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา
2.4 การเรียงลําดับขั้นตอนตางๆ มีความเหมาะสม
2.5 ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน
3. ดานแรงจูงใจ
3.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ
3.2 กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่ทาทายความสามารถของนักเรียน

ระดับความคิดเห็นของ
นักเรียน
5 4 3 2 1
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รายการประเมิน
3.3 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
3.4 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น
3.5 กิจกรรมโครงงานชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญของทองถิ่นและชุมชน
มากขึ้น
4. ดานการเรียนรูแบบรวมมือ
4.1 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเขาใจการทํางานอยางเปนระบบ
4.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือกันจาก
การทํางานเปนกลุม
4.3 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานทําใหงานเสร็จตาม
วัตถุประสงค
4.4 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนกั เรียนกลาแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น
4.5 การทํางานเปนกลุมจากกิจกรรมโครงงานชวยฝกใหนกั เรียนยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นมากขึ้น
5. ดานความรูความสามารถ
5.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง
5.2 กิจกรรมโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษ
มากขึ้น
5.3 กิจกรรมโครงงานชวยสงเสริมทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนใหดีขึ้นได
5.4 นักเรียนสามารถนําความรูทไี่ ดจากการทํากิจกรรมโครงงานไปใชจริงใน
อนาคตได
6. ดานการเห็นคุณคาในตนเอง
6.1 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจทีจ่ ะแสดง
ความสามารถของตนเอง
6.2 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและยอมรับใน
ความ สามารถของตนเอง
6.3 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของ
กลุม

ระดับความคิดเห็นของ
นักเรียน
5 4 3 2 1
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รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็นของ
นักเรียน
5 4 3 2 1

6.4 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึน้
6.5 กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ขอเสนอแนะในแตละดาน
1. ดานเนื้อหา
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. ดานรูปแบบ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. ดานแรงจูงใจ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. ดานการเรียนรูแบบรวมมือ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. ดานความรูความสามารถ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6. ดานการเห็นคุณคาในตนเอง
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความรวมมือ

ภาคผนวก ฎ
สิ่งพิมพออก (Printout) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
คะแนนผลตางเฉลี่ย ( D ) และคาทดสอบ t ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียน
ดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
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สิ่งพิมพออก (Printout) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) คะแนนผลตางเฉลี่ย ( D ) และคาทดสอบ t ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pretest

17.9500

30

3.28883

.60045

Posttest

38.5833

30

4.06644

.74243

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

Pretest & Posttest

Correlation
30

Sig.

.345

.062

Paired Samples Test
Paired Differences
Sig.

95% Confidence
Mean

Std.

Std. Error

Interval of the

Deviation

Mean

Difference
Lower

Pair 1

Pretest Posttest

-20.63333

4.25671

.77716 -22.22281

t

df

(2
taile
d)

Upper
-19.04385

-26.550

29 .000

ภาคผนวก ฏ
สิ่งพิมพออก (Printout) คาความสอดคลอง (Correlations) ในการหาคุณภาพ
ขอสอบอัตนัยของกรรมการตรวจสองคน

298
สิ่งพิมพออก (Printout) คาความสอดคลอง (Correlations) ในการหาคุณภาพขอสอบ
อัตนัยของกรรมการตรวจสองคน
Correlations
Correlations
Rater1
Rater1

Pearson Correlation

Rater2
1

Sig. (2-tailed)
N
Rater2

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.978**
.000

66

66

.978**

1

.000
66

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

66

ภาคผนวก ฐ
สิ่งพิมพออก (Printout) คาความสอดคลองของขอสอบอัตนัย (Correlations)
จากกรรมการตรวจสองคน ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวย
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน
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Correlations
Correlations
RaterX
RaterX

Pearson Correlation

RaterY
1

.958

Sig. (2-tailed)
N
RaterY

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

**

.000
30

30

**

1

.958

.000
30

30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations
Correlations
RaterX
RaterX

Pearson Correlation

RaterY
1

Sig. (2-tailed)
N
RaterY

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.976

**

.000
30

30

**

1

.976

.000
30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

30

ภาคผนวก ฑ
ตัวอยางกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน

302

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.

Information in the letter

-

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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Looking at personal letters
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 (9)
the reason that best fit the letter.
Reason for writing
to plan a party
to offer congratulations on a wedding
to keep in touch with a friend

to say thank you
to say happy birthday
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 traditional 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
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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
Greeting
or Salutation

November 22, 2011

Date

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.
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.

Body-Opening
- Set the
scene

- Tell a story
- Tell about
future plan

Body-Closing
I hope you can make it in December. I’m looking forward to hearing your answer.
All the best,

Closing

Mam

Signature
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2. Language samples for a personal letter.
1. Greeting or salutation
- Dear Sam,
- Hey Dude,
- Hey

- What’s up buddy,
- Hi
- Howdy

- Hey there!
- Hello
- How is it going?

2. Body-opening:
- Thanks for your fascinating letter.
- Sorry I haven’t written for so long.
- As I write this, I am sitting in a small café.
3. Body-Closing
- I’m looking forward to seeing you soon.
- I’m looking forward to hearing from you soon.
4. Closing:
- Your truly,
- Love and kisses,
- Bye-bye,
- With all my love,
- Big love,
- Big hug,
- Big love and big hug,
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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?

311

Exercise 3:
Instruction: Look at the outline of the personal letter below then match the correct
answer.
a. Greeting or Salutation
9b. Date
c. Body-Opening
d. Body-Closing
e. Closing
f. Signature
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

Date
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Exercise 4:
Instruction: Look at the personal letter below then match the correct answer.

9 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.

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. ________________________.
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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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4. Writing a personal letter.
- outlining
- drafting
- editing
- rewriting
5. Making a presentation to the class.

ภาคผนวก ฒ
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยและขออนุญาตทดลองเครื่องมือในการวิจัย
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