บทที 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง การพัฒนาชุ ดกิ จกรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค การใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าจากตํารา เอกสาร งานวิจยั ทีเกียวข้อง
และได้นาํ เสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี'
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั'นพื'นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ภาษาต่างประเทศ
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
2.1 การสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
3.1 ความหมายการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพือการสื อสาร
3.2 จุดมุ่งหมายของการสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
3.3 หลักการสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
3.4 ขั'นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
4. เทคนิคการใช้คาํ ถาม
4.1 ความหมายของเทคนิคการใช้คาํ ถาม
4.2 วัตถุประสงค์ของการใช้คาํ ถาม
4.3 ประโยชน์ของการใช้คาํ ถาม
4.4 ประเภทของคําถาม
4.5 เทคนิคการใช้คาํ ถาม
5. ชุดกิจกรรม
5.1 หลักการและทฤษฎีทีเกียวข้องกับชุดกิจกรรม
5.2 ประเภทของชุดกิจกรรม
5.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม
5.4 ขั'นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม
5.5 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม
6. ผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยน
6.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยน
6.2 องค์ประกอบทีมีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยน
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6.3 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ>ทางการเรี ยน
6.4 หลักเกณฑ์เบื'องต้นในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ>ทางการเรี ยน
6.5 กระบวนการสร้างแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ>ทางการเรี ยน
7. ความพึงพอใจ
7.1 ความหมายของความพึงพอใจ
7.2 แนวความคิดและทฤษฎีทีเกียวกับความพึงพอใจ
8. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
8.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
8.2 งานวิจยั ในประเทศ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั#นพืน# ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ เป็ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ พ'ื นฐานในหลัก สู ตร
แกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี' วดั และ
สาระการเรี ย นรู ้ ซึ งประกอบด้วย องค์ค วามรู ้ ทัก ษะหรื อกระบวนการเรี ย นรู ้ และคุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ เพือนําไปใช้ในการกําหนดเนื' อหา จัดทําหน่ วยการเรี ยนรู ้ จัดการเรี ย นการสอน
และเป็ นเกณฑ์สาํ คัญสําหรับการวัดประเมินผล เพือตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยน เนืองจากในสังคมโลก
ปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิงในชีวติ ประจําวันเป็ นเครื องมือ
สําคัญในการติดต่อสื อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชี พ การสร้างความเข้าใจ
เกียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุ มชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ งมิตรไมตรี และความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื นดี ข' ึน เรี ยนรู ้ และเข้า ใจความแตกต่า งของภาษาและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การคิ ด สังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง มี เจตคติ ทีดี ต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพือการสื อสารได้ รวมทั'งเข้าถึงองค์ความรู ้ต่างๆ ได้ง่าย
และกว้างขึ'น และมีวิสัยทัศน์ในการดําเนิ นชี วิต ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศทีถูกกําหนดให้
เรี ยนตลอดหลักสู ตรการศึกษาขั'นพื'นฐาน ส่ วนภาษาต่างประเทศอืน เช่น ภาษาฝรังเศส เยอรมัน จีน
ญีปุ่ น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพือนบ้าน หรื อภาษาอืนๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
ทีจะจัดทํารายวิชาและจัดการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551 : 3)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติทีดีต่อภาษาต่างประเทศ
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
ในระดับทีสู งขึ'น รวมทั'งมีความรู ้ความเข้าใจในเรื องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก
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และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
สาระสําคัญ ดังนี' (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551 : 2)
1. ภาษาเพือการสื อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟั ง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลียน
ข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู ้ สึกและความคิ ดเห็ น ตี ความ นําเสนอข้อมูล ความคิ ดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
2. ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภ าษาต่ า งประเทศตามวัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา
ความสั ม พันธ์ ความเหมื อน และความแตกต่ า งระหว่า งภาษากับ วัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสม
3. ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อืน การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เชือมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน เป็ นพื'นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์
ของตน
4. ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั'งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ชุ มชน และสังคมโลกเป็ นเครื องมื อพื' นฐานในการศึ ก ษาต่อ
การประกอบอาชีพ และแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั'นพื' นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กาํ หนดสาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ เพือมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ จึงได้กาํ หนดสาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี'วดั ไว้ ดังนี'
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551 : 3)
สาระที 1 ภาษาเพือการสื อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้า ใจและตี ค วามเรื องที ฟั ง และอ่ า น จากสื อประเภทต่ า งๆ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี'วดั
1. ปฏิบตั ิตามคําสัง คําขอร้อง และ คําแนะนําทีฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสี ยงข้อความ นิทานและบทกลอนสั'นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. เลือก/ระบุประโยค หรื อข้อความสั'นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรื อเครื องหมาย
ทีอ่าน
4. บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟั ง และอ่านบทสนทนา นิ ทานง่ายๆ
และเรื องเล่า
มาตรฐาน ต 1.2 มี ท ัก ษะการสื อสารทางภาษา ในการแลกเปลี ยนข้อ มู ล ข่ า วสาร
แสดงความรู ้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ตัวชี'วดั
1. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื อสารระหว่างบุคคล
2. ใช้คาํ สัง คําขอร้อง และให้คาํ แนะนํา
3. พูด/เขี ย นแสดงความต้องการขอความช่ ว ยเหลื อ ตอบรั บ และปฏิ เ สธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
4. พูด และเขียนเพือขอและให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเอง เพือน ครอบครัวและเรื องใกล้ตวั
5. พูด /เขียนแสดงความรู ้ สึกของตนเองเกี ยวกับเรื องต่างๆ ใกล้ตวั กิ จกรรมต่างๆ
พร้อมทั'งให้เหตุผลสั'นๆ ประกอบ
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื อง
ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี'วดั
1. พูด/เขียนให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเอง เพือน และสิ งแวดล้อมใกล้ตวั
2. เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ทีฟังหรื ออ่าน
3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรื องต่างๆ ใกล้ตวั
สาระที 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี'วดั
1. ใช้ถ้อยคํา นํ'าเสี ยง และกิ ริยาท่าทางอย่างสุ ภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสัง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง/ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา
3. เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี'วดั
1. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโยคชนิ ดต่างๆ การใช้
เครื องหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
2. เปรี ย บเที ย บความเหมื อน/ความแตกต่ า งระหว่า งเทศกาลงานฉลองประเพณี
ของเจ้าของภาษากับของไทย
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สาระที 3 ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศ ในการเชื อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน
และเป็ นพื'นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี'วดั
1. ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ทีเกี ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืนจากแหล่งเรี ยนรู ้
และนําเสนอด้วยการพูด/การเขียน
สาระที 4 ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั'งในสถานศึกษา ชุ มชน
และสังคม
ตัวชี'วดั
1. ใช้ภาษาสื อสารในสถานการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึ'นในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ เป็ นเครื องมื อ พื' น ฐานในการศึ ก ษาต่ อ
การประกอบ อาชีพ และการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
ตัวชี'วดั
1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั'นพื'นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดคุ ณภาพผูเ้ รี ยน
เพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดคุณภาพตามความคาดหวังเมือจบชั'นประถมศึกษาที 6 ดังนี' (กระทรวงศึกษาธิ การ.
2551 : 3-6)
1. ปฏิ บ ตั ิ ตามคํา สัง คํา ขอร้ อง และคํา แนะนํา ที ฟั ง และอ่ า น อ่ า นออกเสี ย งประโยค
ข้อความ นิ ทาน และบทกลอนสั'นๆ ถู กต้องตามหลักการอ่าน เลื อก/ระบุ ประโยคและข้อความ
ตรงตามความหมายของสัญลักษณ์ หรื อเครื องหมายที อ่า น บอกใจความสํา คัญ และตอบคํา ถาม
จากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื องเล่า
2. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื อสารระหว่างบุคคล ใช้คาํ สัง คําขอร้ อง และให้คาํ แนะนํา
พู ด /เขี ย นแสดงความต้อ งการ ขอความช่ ว ยเหลื อ ตอบรั บ และปฏิ เ สธการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ในสถานการณ์ง่ายๆ พูด และเขียนเพือขอและให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเอง เพือน ครอบครัวและเรื องใกล้ตวั
พูด/เขียนแสดงความรู ้สึกเกียวกับเรื องต่างๆ ใกล้ตวั กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั'งให้เหตุผลสั'นๆ ประกอบ
3. พูด/เขียน ให้ขอ้ มูลเกี ยวกับตนเอง เพือน และสิ งแวดล้อมใกล้ตวั เขียนภาพ แผนผัง
แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ทีฟั งและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรื องต่างๆ
ใกล้ตวั
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4. ใช้ถ้อยคํา นํ'าเสี ยง และกิ ริยาท่าทางอย่างสุ ภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้า ของภาษา ให้ข ้อมู ล เกี ยวกับ เทศกาล/วันสํา คัญ/งานฉลอง/ชี วิตความเป็ นอยู่
ของเจ้าของภาษา เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ
5. บอกความเหมื อน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสี ย งประโยคชนิ ดต่างๆ การใช้
เครื องหมายวรรคตอน และการลําดับคํา ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
เปรี ยบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง ระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี ของเจ้าของภาษา
กับของไทย
6. ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ทีเกี ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืนจากแหล่งการเรี ยนรู ้
และนําเสนอด้วยการพูด/การเขียน
7. ใช้ภาษาสื อสารในสถานการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึ'นในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
9. มีทกั ษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟั ง-พูด-อ่าน-เขี ยน) สื อสารตามหัวเรื อง
เกียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ งแวดล้อม อาหาร เครื องดืม เวลาว่างและนันทนาการ สุ ขภาพ
และสวัสดิการ การซื' อ-ขาย และลมฟ้ าอากาศ ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 1,050 - 1,200 คํา (คําศัพท์
ทีเป็ นรู ปธรรมและนามธรรม)
10. ใช้ประโยคเดียวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื อความหมายตามบริ บท
ต่างๆ
สรุ ปได้ว่า หลักสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั'นพื' นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ภาษาต่างประเทศ กําหนดสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ มีเนื'อหาสาระครอบคลุม และเป็ นข้อกําหนด
คุ ณภาพผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั จึงใช้สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ ชั'นประถมศึกษาปี ที 6
ซึ งมีเนื' อหาสาระ หน้าที โครงสร้ าง สํานวนภาษา และคําศัพท์ ที สามารถนําไปใช้ในการสื อสาร
ในชี วิ ต จริ ง เป็ นแนวทางในการจัด ทํา วิ จ ัย เรื อง ผลสั ม ฤทธิ> ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นที เรี ย น
ด้วยชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2545 ก : 25-29)
ผูส้ อนจําเป็ นทีจะต้องรู ้ ความแตกต่างระหว่างเทคนิ คการสอน วิธีสอนและแนวคิดทฤษฎี ซึ งเป็ น
ที มาของวิธี ส อนแบบต่ า งๆ การที วิธี ส อนแต่ ล ะวิธี ไ ม่ ไ ด้รับ ความนิ ย มต่ อเนื อง มี ส าเหตุ ม าจาก
การเปลี ยนแปลงด้านแนวคิด ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ดา้ นจิตวิทยา ด้านภาษาศาสตร์ และด้านการศึกษา
ส่ วนแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ ได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดในยุคสมัยต่างๆ
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ของนักปรัชญา นักจิตวิทยาและภาษาศาสตร์ ซึ งมีส่วนร่ วมในการกําหนดแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนภาษาหลายแนวทางที ได้พ ฒ
ั นาไปหลายรู ป แบบตามยุ ค สมัย จนถึ ง ยุ ค แนวการสอน
เพือการสื อสารทีมีลกั ษณะเด่นชัด คือ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learner-centered) และการจัดการเรี ยน
การสอนตามแนวการสอนเพือการสื อสารมุ่งเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ทีมีการฝึ กปฏิบตั ิ มีการนําภาษา
ไปใช้ได้จริ งตามหน้าที ของภาษา ในการสื อความหมาย โดยเป้ าหมายอยู่ที การใช้ภาษาสื อสาร
ในชี วิตจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสภาพสังคม ดังนั'น ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ผูส้ อนจึงควรเลือกใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ต่างๆ (Learning Strategies) ทีเหมาะสม
กับวัยและระดับชั'นของผูเ้ รี ยน เพือให้ผูเ้ รี ยนมี ลีลาการเรี ย น (Learning Styles) เป็ นของตนเอง
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามความแตกต่างระหว่างบุ คคลและเกิ ดศักยภาพสู งสุ ดตามความสามารถ
ของแต่ละคน
นอกจากนั'น กระทรวงศึกษาธิ การ (2545 ก : 10) เสนอแนะแนวการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษตามหลักสู ตร โดยมุ่งให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสื อสารควบคู่กนั 2 ด้าน ได้แก่
ความสามารถในการใช้ภาษาเพือเข้าสู่ สังคมและวัฒนธรรม และความสามารถในการใช้ภาษา
เพือสื อความได้อย่างถูกต้อง ตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีแนวหลักดังนี'
1. จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2. จัดการเรี ยนการสอนภาษาด้วยกิจกรรมทีมีความหมายและหลากหลาย ฝึ กการสื อสาร
ด้วยสถานการณ์ต่างๆ เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาในสถานการณ์จริ ง
3. จัดให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนการสื อสารด้วยการฟั งและการพูด ในระดับเตรี ยมความพร้อม
เพือเพิมเติมการฝึ กฝนด้วยการอ่าน การเขียนและการสะกดคําในระดับอ่านออกเขียนได้ และฝึ กฝน
การสื อสาร และการรับสารด้วยการฟั งพูด อ่านและเขียน ในการเรี ยนภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน
พื'นฐานตอนต้น
สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมุ่งเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ให้โอกาสผูเ้ รี ยน
ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ทางภาษา และใช้ภาษาเพือการสื อสารจากแหล่งเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย
ผูส้ อนควรรู ้ เทคนิ คการสอน วิธีสอน และแนวคิดทฤษฎี แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนภาษา
เพือการสื อสาร โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มุ่งเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ การฝึ กปฏิบตั ิ เพือนําภาษา
ไปใช้ได้จริ ง เหมาะสมกับสภาพสัง คม ควรเลื อกใช้ก ลยุท ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ต่า งๆ ที เหมาะสมกับ วัย
และระดับชั'นของผูเ้ รี ยน เพือให้ผเู ้ รี ยนมีลีลาการเรี ยนเป็ นของตนเอง
การสอนทักษะการฟัง พูด อ่ าน เขียน
การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ คือ การพัฒนาทักษะในการทําความเข้าใจ
ในการฟัง ความสามารถในการพูดให้ผอู ้ ืนเข้าใจ ความสามารถในการอ่าน และการเขียน ตลอดจน
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เข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ดังนั'นในการสอนจึงต้องมุ่งทั'งตัวภาษาเป็ นเรื องๆ อันได้แก่
เสี ยง คําศัพท์ โครงสร้าง บทสนทนา และทักษะในการสื อความหมายทั'ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟั ง พูด อ่าน
และเขียน (นิตยา สุ วรรณศรี . 2546 ข : 69)
1. ทักษะการฟัง
1.1 ความหมายของการฟัง
การฟั ง เป็ นทักษะที สําคัญในชี วิตประจําวันของมนุ ษย์ เพราะมนุ ษย์ตอ้ งอาศัย
การฟัง เพือการเรี ยนรู ้สิงต่างๆ เพือคิดพิจารณาไตร่ ตรอง และเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ จึงจะช่วยให้การฟั ง
มี ประสิ ทธิ ภาพ การฟั งเป็ นทักษะแรกที ต้องทําการสอนเพราะผูพ้ ูดจะต้องฟั ง ให้เข้า ใจเสี ย ก่ อน
จึงจะสามารถพูดโต้ตอบ อ่านหรื อเขียนได้ ทักษะการฟั งจึงเป็ นทักษะพื'นฐานทีสําคัญในการเรี ยนรู ้
ทักษะอืนๆ ดังนั'นในการเรี ยนการสอนนักเรี ยนจึงควรได้รับการฝึ กฝนอย่างเพียงพอและจริ งจัง
บัญชา อึงสกุล (2545 : 63) ได้ให้ความหมายของทักษะการฟั งว่า การฟั งคําพูด
หรื อฟังเสี ยง มิใช่มุ่งเฉพาะความหมายอย่างเดียว การทีผูฟ้ ังฟังคําพูดหรื อเสี ยง และเข้าใจความหมาย
ในสิ งทีผูพ้ ดู ทําให้เป็ นผูฟ้ ังทีดี คือ เข้าใจว่าผูพ้ ดู พูดอะไรและพูดเกียวกับอะไร
นพเก้า ณ พัท ลุ ง (2548 : 22) ได้ใ ห้ ค วามหมายของทัก ษะการฟั ง หมายถึ ง
ความสามารถในการจับประเด็นใจความหลัก จากสิ งที ฟั งได้อย่างถู กต้องและครบถ้วน ซึ งเป็ น
กระบวนการทีสลับซับซ้อน เพราะผูเ้ รี ยนต้องเข้าใจสาระสําคัญจากสิ งทีพูด อารมณ์ และความคิดเห็น
ของผูพ้ ดู และสามารถตอบสนอง ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผูพ้ ดู หรื อบริ บทของการพูดได้
พรสวรรค์ ศรี ป้อ (2550 : 151) ได้ให้ความหมายของการฟั งว่า การฟั ง หมายถึง
ทักษะการรับ (Receptive Skill) ประกอบด้วย ผูส้ ่ งสาร และผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารต้องประมวลข้อมูล
ทีได้รับโดยใช้ความรู ้เดิมและความรู ้ดา้ นภาษา ต้องมีความสามารถในการแยกแยะและเข้าใจสิ งที
ผูอ้ ืนพูด ซึ งต้องเข้าใจสําเนียงหรื อการออกเสี ยง ไวยากรณ์ คําศัพท์ของผูพ้ ูด พร้อมกับจับความหมาย
การฟังข้อความแต่ละอย่างแตกต่างกัน เช่น การฟั งบทสนทนาระหว่างเพือน ย่อมแตกต่างจากการฟั ง
ประกาศในสนามบิน เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า การฟั ง หมายถึ ง ทักษะการรั บสารเพือฟั งคําพูด หรื อเสี ยงให้เข้าใจ
ความหมายในสิ งทีผูพ้ ูดถ่ายทอดออกมา เข้าใจว่าผูพ้ ูดพูดอะไร พูดเกียวกับอะไร เข้าใจสาระสําคัญ
จากสิ งทีพูด รับรู ้ อารมณ์ ความคิดเห็ นของผูพ้ ูด การฟั ง เป็ นทักษะการรับ ประกอบด้วย ผูส้ ่ งสาร
และผูร้ ั บสาร ผูร้ ั บสารต้องประมวลข้อมูลที ได้รับโดยใช้ความรู ้ เดิ มและความรู ้ ด้านภาษา ต้องมี
ความสามารถในการแยกแยะและเข้าใจสิ งทีผูอ้ ืนพูด ซึ งต้องเข้าใจสําเนียงหรื อการออกเสี ยงไวยากรณ์
คําศัพท์ของผูพ้ ดู
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1.2 ความสํ าคัญในการสอนทักษะการฟัง
การสอนทักษะการฟังซึ งเป็ นทักษะทีสามารถวัดออกมาเป็ นรู ปธรรมได้ค่อนข้างยาก
ประสิ ทธิ ผลและพัฒนาการของการฟั งเป็ นกระบวนการทีอยูใ่ นสมองของคนเรา ไม่สามารถแสดง
ออกมาให้เห็นได้ในทันที ต้องมีสภาพการณ์ในการสื อสารเกิดขึ'นเสี ยก่อน จึงสามารถทราบได้ถึง
สมรรถภาพของทักษะการฟังได้ การสอนทักษะการฟั งจําเป็ นต้องฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนเกิดความชํานาญ
และมีความสามารถในการฟังอย่างเข้าใจในสารทีได้รับฟัง ครู ผสู ้ อนควรมีความรู ้และเทคนิ คในการ
สอนทักษะการฟัง ดังนักการศึกษาและผูว้ จิ ยั กล่าวดังนี'
กุศยา แสงเดช (2543 : 132) ได้กล่าวถึงความสําคัญในการสอนทักษะการฟั งว่า
เป็ นทักษะทีสําคัญทีสุ ดทีจะนําไปสู่ ทกั ษะต่อๆ ไป ได้แก่ การพูด การอ่าน และการเขียน การฟั ง
แยกออกได้เป็ น 2 ระดับ คือ ระดับเริ มต้น เน้นการฟั งเสี ยง คํา วลี แล้วสามารถออกเสี ยงได้ถูกต้อง
รู ้จกั สังเกต และจับได้วา่ เสี ยงต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร และระดับทีสอง เป็ นการฟั งประโยค
และเรื องราวเพือความเข้าใจ ดังนั'นการฝึ กทักษะการฟั ง จึ งประกอบไปด้วย การฟั งเสี ยงพยางค์
คําศัพท์ ประโยค การสนทนา และฟังเรื องแล้วเข้าใจได้
บัญชา อึงสกุล (2545 : 63) ได้กล่าวว่า ทักษะการฟังเป็ นทักษะการสื อสารทีสําคัญ
เพราะเป็ นทักษะพื'นฐานในการสื อความหมายและเป็ นพื'นฐานการเรี ยนรู ้ทกั ษะอืนๆ พฤติกรรมการฟั ง
แบ่งออกเป็ น 2 ระดับใหญ่ๆ คือ
1.2.1 ระดับการรับรู ้ เป็ นระดับทีผูฟ้ ั งสามารถแยกแยะหรื อจําแนกเสี ยงได้ เช่ น
เสี ยงเน้นหนักในคํา ระดับเสี ยงสู ง - ตํา ในประโยคระดับนี'เป็ นระดับพื'นฐานของการฟัง
1.2.2 ระดับความเข้าใจ เป็ นระดับที ผูฟ้ ั งสามารถเข้าใจความหมายโดยทัวไป
ของข้อความทีฟังและเข้าใจจุดประสงค์ของการสื อความหมายนั'น ซึ งเป็ นทักษะทีใช้ในการสื อสาร
ในชีวติ ประจําวัน
นูแนน เดวิด (Nunan David. 1999 : 199) กล่าวว่า การฟั งภาษาทีสองเป็ นทักษะ
ทีต้องใช้ความพยายาม จึงจะทําให้ประสบผลสําเร็ จในทีสุ ด คนส่ วนมากทีมีความคิดว่าทักษะการพูด
และการเขี ยน จะเป็ นทักษะที มาก่ อน อย่างไรก็ตามมี นักจิ ตวิทยาหลายท่านได้ศึกษาและเห็ นว่า
ในการเรี ยนภาษาทีสอง ควรสนับสนุนการฝึ กการฟังเป็ นอันดับแรก ทีสําคัญในการสอนจะคํานึ งถึง
ทําอย่างไรจึงจะอ่านออกเขียนได้ แต่ไม่ได้สอนทําอย่างไรจึงจะฟั งและพูดได้ เพราะว่าเป็ นทักษะ
ทีต้องทําได้โดยอัตโนมัติเหมือนเจ้าของภาษา
สรุ ปได้วา่ ทักษะการฟังเป็ นทักษะทีสําคัญทีสุ ดทีจะนําไปสู่ ทกั ษะการพูด การอ่าน
และการเขียน ในการสอนทักษะการฟั ง ครู ผสู ้ อนต้องจัดกิจกรรมการฝึ กทักษะการฟั งอย่างต่อเนื อง
สมําเสมอ เน้นการฟังจากชีวติ ประจําวันทีผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้พบเห็น ได้ยิน ได้ฟังอยูต่ ลอดเวลา เช่น
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การฟั ง ข้อ มู ล ข่ า วสาร การฟั ง บทเพลง การฟั ง ข้อ มู ล จากการประชุ ม เพื อผูเ้ รี ย นได้มี ท ัศ นคติ
ต่ อ การฝึ กฝนการฟั ง ในชั'น เรี ย นว่า ได้เ รี ย นรู ้ ใ นเรื องที จะเกิ ด ประโยชน์ โ ดยตรงกับ ตัว ผูเ้ รี ย น
ผูเ้ รี ยนจะสามารถนําความรู ้ทีได้จากการฝึ กฝนทักษะดังกล่าวมาใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างแท้จริ ง
1.3 การสอนทักษะการฟัง
สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 159-160) ได้เสนอแนะขั'นตอนในการสอนทักษะการฟั ง
ดังนี'
1.3.1 กระตุ น้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนและให้ผูเ้ รี ยนได้รู้จุดมุ่งหมายของการฝึ ก
ทักษะการฟั ง ผูส้ อนจะต้องแจ้งให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จุดมุ่งหมายเฉพาะหรื องานทีทําหลังจากที ฟั งแล้ว เช่ น
ผูเ้ รี ยนต้องรู ้วา่ เมือฟังจบแล้ว จะต้องตอบคําถาม หรื อทําแผนภูมิเกียวกับเรื องทีฟัง
1.3.2 ให้ผเู ้ รี ยนฟังข้อความหรื อเรื องราวทีเตรี ยมไว้ ข้อความทีฟังควรเป็ นข้อความ
ทีใช้อตั ราความเร็ วปกติ และควรจะเปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ั งได้ฟังซํ'า ซึ งจะฟั งกีครั'งนั'นขึ'นอยูก่ บั ความยาว
และความยากง่ายของเรื องทีฟัง ลักษณะงานทีให้ทาํ และความสามารถของผูเ้ รี ยน
1.3.3 ให้ผเู ้ รี ยนทําแบบฝึ กหัดหรื องานทีให้หลังจากการฟังแล้ว
1.3.4 ผูส้ อนให้คาํ ติชมในงานของผูเ้ รี ยน เช่น เฉลยคําตอบ หรื อให้ผเู ้ รี ยนได้แก้ไข
คําตอบทีผิดด้วยตนเอง
วิภาดา ประสารทรัพย์ (2542 : 60-75) ได้เสนอแนะขั'นตอนการสอนทักษะการฟั ง
ซึ งแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.3.1 กิจกรรมการสอนทักษะการฟังเพือการรับรู ้ ได้แก่ การสอนให้ฟังความแตกต่าง
ของเสี ยงสระ หรื อเสี ยงพยัญชนะในแต่ละคํา การสอนนักเรี ยนให้ฟังระดับเสี ยงสู ง-ตํา ในประโยค
1.3.2 การสอนกิ จ กรรมการฟั ง เพื อความเข้า ใจ การที จะเข้า ใจเรื องราวใดๆ
ต้องทราบข้อมูลเกี ยวกับเรื องราวนั'นๆ ข้อมูลทีต้องทราบส่ วนมาก ได้แก่ (Who) ทําอะไร (What)
ทีไหน (Where) เมือไหร่ (When) ทําไม (Why) และอย่างไร (How) การจัดกิจกรรมการสอนเพือช่วยฝึ ก
ให้เกิดการพัฒนาทักษะการฟังเพือความเข้าใจ แบ่งกิจกรรมออกเป็ น 3 ขั'นตอน ดังนี'
1) กิ จกรรมก่ อนการฟั ง (Pre-listening Activities) เป็ นกิ จกรรมที จัดขึ' น
เพือเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยนก่อนทีจะฟั งเรื องราวจริ งของบทเรี ยน มีจุดประสงค์ให้ขอ้ มูลพื'นฐาน
ด้านความรู ้ ความคิดเกียวกับเรื องทีจะฟัง เพือนักเรี ยนมีความพร้อมทีจะเรี ยน ให้นกั เรี ยนทราบเกียวกับ
ศัพ ท์ และโน้ม น้า วนัก เรี ย นมาสู่ บ ทเรี ย น รู ป แบบ หรื อเทคนิ ค ของการจัดกิ จกรรมก่ อนการฟั ง
(Pre-listening Activities) การคาดการณ์ (Prediction) เป็ นกิ จกรรมที จะช่ วยให้นัก เรี ย นได้รับ
ประสบการณ์เดิมมาเป็ นพื'นฐานในการเดาล่วงหน้า เกียวกับเหตุการณ์และคําศัพท์ทีจะพบในเนื'อเรื อง
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ทีจะฟัง โดยอาศัยรู ปภาพ หัวข้อและชื อเรื อง เป็ นกิจกรรมคู่ หรื อกิจกรรมกลุ่ม ทีจะช่วยให้นกั เรี ยน
ได้แสดงความคิดเห็นส่ วนตัวกับบุคลอืน และทําให้นกั เรี ยนมีการสื อสารกันจริ ง
2) กิจกรรมระหว่างการฟั ง (While-listening Activities) ครู จะให้นกั เรี ยน
ฟังเรื องราวทีครู เตรี ยมมาสอน อาจเปิ ดแถบบันทึกเสี ยงให้นกั เรี ยนฟั งมากกว่า 1 ครั'ง เพือเพิมความเข้าใจ
ให้แก่ นัก เรี ย นมากขึ' น ในขั'นตอนนี' นัก เรี ย นต้องเข้า ใจจุ ดประสงค์ข องการฟั ง ว่า ฟั ง เพื ออะไร
กิจกรรมสอนระหว่างการฟั งจึงเน้นทีการช่วยสร้างกรอบความคิด ให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื องทีฟั ง และ
จุดประสงค์ของการฟัง โดยทําได้หลายวิธี เช่น การเติมข้อความสั'นๆ ง่ายๆ ในขณะทีทําให้นกั เรี ยน
ทําเครื องหมายหรื อเขียนข้อความสั'นๆ ลงในตารางทีกําหนดให้ ในขณะทีฟั งให้นกั เรี ยนระบุรูปภาพ
ทีเกียวกับสิ งทีกําลังฟัง ให้นกั เรี ยนแก้ไขคําทีสะกดผิดง่ายๆ ในขณะทีฟัง เพือให้นกั เรี ยนจะได้ต' งั ใจ
มีใจจดจ่อกับการฟัง
3) กิจกรรมหลังการฟั ง (Post-listening Activities) เป็ นกิจกรรมทีควรให้
นักเรี ยน ทําเป็ นคู่หรื อกลุ่ม เพือให้ได้แลกเปลียนข้อมูลกัน นอกเหนื อจากการตอบคําถามจากเรื อง
ทีฟังแล้ว มักจะเป็ นการตั'งคําถาม หรื อการกําหนดกิจกรรมทีนอกเหนื อจากเนื' อเรื อง (Beyond the Text)
แต่ตอ้ งอาศัยข้อมูลจากกิจกรรมก่อนและระหว่างการฟั งเข้ามาช่วย ดังนี' การอภิปราย (Discussion)
การแสดงบทบาทสมมติ (Role-play) เป็ นการให้นกั เรี ยนแสดงบทบาทสมมุติไปตามสถานการณ์ใหม่
ทีกําหนดให้ เพือนักเรี ยนจะได้ฝึกภาษาเพิมเติม การรายงาน (Report) เป็ นการให้นกั เรี ยนได้ฝึกใช้ภาษา
ต่อหน้าผูฟ้ ั ง/ผูช้ ม นอกจากนักเรี ยนจะได้กล้าแสดงออกแล้วยังได้ฝึกภาษาอีกด้วยการเขียนรายงาน
(Writing) เป็ นกิจกรรมทีนักเรี ยนเขียนเกียวกับเรื องทีฟั ง เช่น การเขียนสรุ ปย่อ การเขียนเรี ยงความ
เป็ นต้น
พรสวรรค์ ศรี ป้อ (2550 : 155) ได้เสนอขั'นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการฟั ง
ซึ งประกอบด้วย 3 ขั'นตอน ดังนี'
1.3.1 ขั'น ก่ อ นฟั ง กิ จ กรรมก่ อ นการฟั ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ ทั'ง ผู ส้ อนและผู เ้ รี ย น
สําหรั บผูส้ อน กิ จกรรมก่ อนการฟั ง ทําให้ผูส้ อนได้ประเมิ นความรู ้ เดิ ม ของผูเ้ รี ย นเกี ยวกับ เรื อง
ทีจะให้ฟัง รวมทั'งประเมินความรู ้ทางภาษา และยังสามารถให้ความรู ้ภูมิหลังทีจําเป็ นต่อความเข้าใจ
ในการฟั งแก่ ผูเ้ รี ยน เช่ น ข้อมูลด้านวัฒนธรรมที เกี ยวข้องกับข้อความที จะได้ฟั ง สํา หรั บ ผูเ้ รี ย น
กิจกรรมก่อนการฟั งมีจุดมุ่งหมายเพือกระตุน้ ความสนใจ สร้างความมันใจ ทําให้การฟั งของผูเ้ รี ยน
ง่ายขึ'น กิจกรรมก่อนการฟังสามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ การเตรี ยมคําศัพท์ ทบทวนความรู ้เดิม
เกียวกับเรื องทีจะฟัง และให้เดาเรื องทีจะฟัง
1) การเตรี ยมคําศัพท์ ได้แก่ สอนคําศัพท์และสํานวนภาษาทีจําเป็ นในการฟั ง
โดยมีจุดประสงค์ของการสอนศัพท์ในการฟัง เพือต้องการให้ผเู ้ รี ยนรู ้ความหมายและฟังจะได้เข้าใจ

20

2) ทบทวนความรู ้ เดิ ม เกี ยวกับ เรื องที จะฟั ง ผูส้ อนสามารถจัด กิ จ กรรม
ดังต่อไปนี' เพือเป็ นการทบทวนความรู ้เดิม
(1) ให้ทาํ แบบทดสอบสั'นๆ ซึ งอาจจะเป็ นแบบถู ก -ผิด (True-false)
แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) หรื อการตอบคําถามสั'นๆ (Short Answer)
(2) ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปราย
(3) ให้ผเู ้ รี ยนอ่านข้อความสั'นๆ ทีสัมพันธ์กบั เรื องทีจะอ่านแล้วตอบคําถาม
และอภิปราย
(4) ให้ผเู ้ รี ยนระดมความคิดเกียวกับเรื องทีจะฟั ง ซึ งอาจจะเกียวกับคําศัพท์
ประสบการณ์ ความเข้าใจ การทําผังความคิด
3) ให้ผเู ้ รี ยนทายว่าเนื'อหาทีนักเรี ยนจะได้ฟังเกียวกับอะไร เช่น จะให้นกั เรี ยน
ฟั งเรื องเกี ยวกับอาหารที มี คุณค่า ผูเ้ รี ยนบางคนอาจจะเดาว่าจะได้ฟั ง เกี ยวกับ อาหารหลัก 5 หมู่
บางคนอาจจะเดาว่าจะได้ฟังเรื องเกี ยวกับประโยชน์ของอาหารชนิ ดต่างๆ เป็ นต้น กิ จกรรมที จัด
ในขั'น นี' จะเหมื อ นกับ ในขั'น ทบทวนความรู ้ คื อ ให้ ทาํ แบบทดสอบสั' นๆ ผู ้เ รี ย นและผู ้ส อน
ร่ วมกันอภิปรายและระดมสมอง
1.3.2 ขั'นระหว่างฟัง กิจกรรมระหว่างการฟั งเป็ นกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนทําระหว่างฟั ง
หรื อทันทีทีฟังจบ ในการจัดกิจกรรมระหว่างฟังผูส้ อนต้องระลึกถึง คือ
1) ควรให้ผเู ้ รี ยนฟั ง 3 เทียว เทียวแรกฟั งเพือให้ผเู ้ รี ยนปรับตัวกับสําเนี ยง
และความเร็ วของผูพ้ ดู ถ้าผูส้ อนจะตั'งคําถาม ควรจะเป็ นคําถามความเข้าใจกว้างๆ การฟั งครั'งทีสอง
เป็ นการฟังเพือหารายละเอียดเพิมขึ'น การฟังครั'งทีสามควรเป็ นการฟังเพือให้ผเู ้ รี ยนตรวจคําตอบ
2) แบ่งการฟั งออกเป็ น 2 ขั'นตอน คือ ขั'นแรกฟั งแบบคร่ าวๆ (Extensive
Listening) เพือจับใจความสําคัญ หลังจากนั'นให้ฟังเพือหารายละเอียด (Intensive Listening)
3) ถ้าข้อความที ผูเ้ รี ยนฟั งเป็ นข้อความทียาว ควรแบ่งออกเป็ นตอนสั'นๆ
และตรวจสอบความเข้าใจทีละขั'นตอน
4) ถ้านักเรี ยนต้องเขี ยนคําตอบในระหว่า งฟั ง หรื อเมื อฟั ง จบ ครู ตอ้ งให้
นัก เรี ย นอ่ า นข้อ ความที จะฟั ง ก่ อ นการฟั ง และต้อ งแน่ ใ จว่า นัก เรี ย นเข้า ใจคํา สั ง ดัง นั'น ผูส้ อน
จึงควรอธิ บายคําสัง
5) แบบฝึ กหัดทีให้ทาํ ควรมีงานเขียนให้นอ้ ยทีสุ ด
6) ให้นกั เรี ยนฟังหรื ออ่านคําถามก่อนการฟัง
7) ให้ผลป้ อนกลับทันที
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1.3.3 ขั'นหลังฟั ง กิ จกรรมหลังการฟั งมี 2 แบบ คือ กิ จกรรมทีเกี ยวกับปฏิ กิริยา
ตอบสนองต่อข้อความทีฟัง และการวิเคราะห์ลกั ษณะทางภาษาทีปรากฏในข้อความ สําหรับกิจกรรม
เกี ยวกับปฏิ กิริยาตอบสนองต่อข้อความที ได้ฟังนั'น อาจจะให้ผูเ้ รี ยนอภิ ปรายเกี ยวกับสิ งที ได้ฟัง
ทําผังความรู ้ เขียน สรุ ป ตอบคําถามเกียวกับเรื องทีได้ฟัง แสดงบทบาทสมมติ แสดงละครในด้านภาษา
ครู อาจจะให้ทาํ แบบฝึ กหัดเกียวกับคําศัพท์ทีได้ฟัง เช่น นําคํามาแต่งประโยค แต่งเป็ นเรื อง เป็ นต้น
เฮย์ คราฟท์ (Hay Craft. 1987 : 19) ให้ความเห็นว่า ความสําเร็ จของทักษะการฟั ง
ขึ' นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ คื อ ครู ผูส้ อน เทคนิ ควิธีสอน ความรู ้ พ'ืนฐานของผูเ้ รี ยน แรงจูงใจ
สื อการเรี ยนการสอน แต่ครู จะมีบทบาทมากทีสุ ดทีจะช่วยให้การสอนทักษะการฟั งประสบความสําเร็ จ
และยกตัวอย่างกิจกรรมทีเน้นการสอนฟั ง ได้แก่ การแยกความแตกต่างระหว่างเสี ยงหลัก (Key Sound)
เสี ยงเน้น (Stress) และเสี ยงขึ'นลง (Intonation) ครู ผสู ้ อนจะต้องฝึ กให้นกั เรี ยนสามารถฟั งจากครู พูด
และพูดตาม โดยมี จุดมุ่ ง หมายให้เข้า ใจและออกเสี ย งให้ถู ก ต้อง โดยที ใช้เวลาที เหมาะสมและ
ได้ผลดีทีสุ ด
สรุ ปได้วา่ การสอนทักษะการฟั ง เป็ นเทคนิ ควิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เพือฝึ กทักษะภาษา ทั'งทักษะการรับสารระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารต้องประมวลข้อมูล
ทีได้รับโดยใช้ความรู ้เดิมและความรู ้ดา้ นภาษา มีความสามารถในการแยกแยะ เข้าใจสิ งทีผูอ้ ืนพูด
ซึ งต้องเข้าใจสําเนียง หรื อการออกเสี ยงไวยากรณ์ คําศัพท์ของผูพ้ ดู และความหมาย ซึ งในขั'นการสอน
ทักษะการฟังแบ่งเป็ น 3 ขั'นตอน คือ 1) ขั'นก่อนฟัง 2) ขั'นระหว่างฟัง และ 3) ขั'นหลังการฟัง
2. ทักษะการพูด
2.1 ความหมายของการพูด
พันธุ์ ทิพา หลาบเลิ ศบุ ญ (2542 : 23) กล่ าวว่า การพูด คื อ การสื อความหมาย
ซึ งกันและกันในสังคม โดยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น เสี ยง ภาษา อากัปกิริยาท่าทาง เพือถ่ายทอด
ความรู ้ ความคิดเห็นและความรู ้สึกของผูพ้ ดู ไปสู่ ผฟู ้ ัง
กุณฑลีย ์ ไวทยะวณิ ช (2545 : 2) กล่าวว่า การพูด คือ การใช้เสี ยง สําเนี ยง ภาษา
กิริยาท่าทาง เพือถ่ายทอดความคิด ความต้องการไปยังผูฟ้ ั ง ทั'งนี' มุ่งหวังให้เกิ ดการรับรู ้ และเข้าใจ
ตรงกัน
เตือนใจ เฉลิมกิจ (2545 : 57) ได้ให้ความหมายว่า การพูดเป็ นทักษะทีสอนยาก
เพราะผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้ ในเรื ององค์ประกอบต่างๆ ของภาษาเป็ นอย่างดี เพือทีจะพูดในสิ งที
ต้องการสื อได้ เช่น คําศัพท์ การออกเสี ยง โครงสร้างทางไวยากรณ์ หัวข้อทางภาษา
พรสวรรค์ สี ป้อ (2550 : 163) ได้ให้ความหมายว่า การพูด คือ การปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคม เป็ นการสื อสารทางวาจาของคนตั'งแต่สองคนขึ'นไป ต่างฝ่ ายต่างมีจุดประสงค์
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ที จะสื อความหมายของตัวเอง และต่ า งฝ่ ายก็ ต้องตี ค วามสิ งที ตนเองได้ฟั ง ดัง นั'น จุ ด ประสงค์
ของทักษะการพูด คือ สามารถสื อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถพูดให้ผูอ้ ืนเข้าใจ หลีกเลี ยง
การทําให้ผฟู ้ ังสับสน เนืองจากการออกเสี ยงผิด ไวยากรณ์ผิด ใช้คาํ ผิดหรื อไม่เหมาะสม นอกจากนั'น
ยังต้องพูดให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมด้วย
คลาร์ ก (Clark. 1976 : 21) กล่าวว่า การพูด หมายถึง การใช้ถอ้ ยคําทีถูกต้อง และ
เหมาะสมกับผูฟ้ ัง เพือบรรลุเป้ าหมายของการพูด
สรุ ปได้วา่ การพูด หมายถึง การใช้ถอ้ ยคํา ภาษา นํ'าเสี ยง อากัปกิริยาท่าทางทีถูกต้อง
เหมาะสมกับผูฟ้ ัง เป็ นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม สื อสารทางวาจาของคนทีมีจาํ นวนตั'งแต่
สองคนขึ'นไป โดยต่างฝ่ ายต่างมีจุดประสงค์ทีจะสื อความหมายของตัวอง และต่างฝ่ ายต้องตีความ
สิ งทีตนเองได้ฟัง และสามารถถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความคิดเห็นได้ จุดประสงค์
ของทักษะการพูด คือ สามารถสื อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผูพ้ ูด
และผูฟ้ ัง ซึ งทักษะการพูดเป็ นทักษะทีสามารถฝึ กได้
2.2 การสอนทักษะการพูด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2542 : 21) ได้กาํ หนดไว้ว่า ทัก ษะการพูด เป็ นทัก ษะ
ด้านการแสดงออก (Productive Skill) ซึ งผูพ้ ูดต้องมีความรู ้เกียวกับภาษาและสิ งทีพูด และจําเป็ นต้อง
ได้รับการฝึ กเพือให้สามารถพูดสื อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการฝึ กพูดภาษาต่างประเทศ
จําเป็ นต้องใช้เวลานานในการฝึ ก ต้องอาศัยแรงจูงใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน รวมทั'งสภาพการเรี ยน
การสอนที เหมาะสมกับผูเ้ รี ย นด้วย การสอนพูดที ดี น' ันต้องใช้ภาษาที พบจริ ง ในชี วิตประจํา วัน
เป็ นเรื องรอบๆ ตัวของผูเ้ รี ยน และขั'นตอนการฝึ กพูดก็ควรสอดคล้องกับธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ซึ งในการสอนพูดเบื'องต้นนั'น การเรี ยนการสอนควรมุ่งเน้นเกี ยวกับความถูกต้องของการใช้ภาษา
(Accuracy) ทั'งในเรื องของเสี ยง คําศัพท์ ไวยากรณ์ และกระสวนประโยค (Patterns) เน้นการจัดกิจกรรม
ฝึ กการพูด ทีผูเ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิอยูภ่ ายในแบบหรื อตัวอย่างทีกําหนดให้ เมือผูเ้ รี ยนเกิดความเคยชิ น
และมีความเข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาในการพูดแล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ทีมีอยูไ่ ปใช้ภาษามากขึ'น
สําหรับผูเ้ รี ยนระดับสู ง กิจกรรมฝึ กทักษะการพูดจะเน้นทีความคล่องแคล่วของการใช้ภาษา (Fluency)
และจะเป็ นการพูดแบบอิสระมากขึ'น เพราะจุดมุ่งหมายทีแท้จริ งของการพูด คือ การสื อสารให้ผอู ้ ืน
ได้รับรู ้ดว้ ยการพูดอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
กุ ศ ยา แสงเดช (2548 : 136) ได้ก ล่ า วว่า ในการสอนทัก ษะการพูด เบื' อ งต้น
มุ่งเน้นให้ใช้ทกั ษะการพูดเพือการสื อสารได้ในสถานการณ์จริ ง สิ งสําคัญคือ ตัวครู ผสู ้ อน จะต้องให้
ความถูกต้อง รู ปแบบ เสี ยง ดังนั'น กิ จกรรมต่างๆ จึงเป็ นกิ จกรรมทีผูเ้ รี ยนจะต้องปฏิ บตั ิ ตามแบบ
หรื อตัวอย่า งที กํา หนด เพื อนํา ไปสู่ ข' นั การสอนพูดให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและได้ผ ลสั ม ฤทธิ> สู ง สุ ด
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การเตรี ยมกิจกรรมทีจะนําไปสู่ กิจกรรมการสอนพูด ครู ผสู ้ อนต้องคํานึ งถึงความถูกต้อง เหมาะสม
กับสถานการณ์ และระดับภาษาทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ซึ งมีแนวทางการจัดกิ จกรรมการสอนทักษะ
การพูด ดังนี'
2.2.1 จัดบรรยากาศของห้องให้เอื'อต่อการเรี ยนภาษา และครู ผสู ้ อนใช้ภาษาอังกฤษ
ในชั'นเรี ยนให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความคุน้ เคยและเป็ นตัวอย่างสําหรับการฝึ ก
2.2.2 ใช้สือการสอนทีหลากหลาย ปั จจุบนั นี'นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการพูดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2.3 ในการฝึ กการพูด ไม่ควรอย่างยิงทีจะแก้ไขข้อผิดพลาดของผูเ้ รี ยนทุกจุด
ควรแก้เฉพาะในขั'นนําเสนอ (Presentation) ทีต้องการความถูกต้องของการใช้ภาษา (Accuracy)
แต่ถา้ เป็ นฝึ กปฏิบตั ิ (Practice) ทีต้องการฝึ กความคล่องของการใช้ภาษา (Fluency) และข้อผิดพลาดนั'น
ไม่ได้มีผลต่อความเข้าใจภาษา ก็ค งไม่ตอ้ งแก้ท นั ที ควรรอโอกาสที เหมาะสม เพื อมิ ใ ห้ผูเ้ รี ย น
เกิดความท้อถอยและขาดความเชือมัน
2.2.4 ครู สอนภาษาอังกฤษมีความจําเป็ นอย่างยิง ทีจะต้องฝึ กทักษะและความสามารถ
ในการใช้ภาษาให้พฒั นาก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
2.2.5 การจัด กิ จ กรรมการฝึ ก ควรมี รู ป แบบหลากหลาย มุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้เ รี ยน
มีความสนุกสนาน เกิดเจตคติทีดีต่อการเรี ยนภาษา
2.2.6 การสอนภาษาควรสอนทักษะสัมพันธ์ หรื ออย่างน้อยต้องสอนคู่กนั เช่ น
สอนทักษะการพูดคู่กบั ทักษะการฟัง เป็ นต้น
2.2.7 การสอนทักษะการพูด ควรจัดกิจกรรมคู่ (Pair Work) ให้มาก เพราะการทํา
กิจกรรมคู่จะช่ วยฝึ กให้ผูเ้ รี ยนใช้ภาษาในการสื อสารและแสวงหาข้อมูลได้ดี เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยน
ทีขาดความเชือมันมีโอกาสแสดงออก
2.2.8 ควรชมเชยผูเ้ รี ยนให้กาํ ลังใจบ่อยๆ เพราะเป็ นแรงกระตุน้ ทีสร้างความเชื อมัน
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
2.2.9 การฝึ กพูดเริ มจากง่ายไปหายาก
สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 167-168) ได้เสนอขั'นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนทักษะการพูดไว้ดงั นี'
2.2.1 ขั'นบอกวัตถุประสงค์ ผูส้ อนควรจะบอกผูเ้ รี ยนรู ้ถึงสิ งทีจะเรี ยน
2.2.2 ขั'นเสนอเนื'อหา การเสนอเนื'อหาควรจะอยูใ่ นรู ปปริ บท ผูส้ อนจะต้องให้ผเู ้ รี ยน
สังเกตลักษณะของภาษา ความหมายของข้อความทีจะพูด ซึ งจะต้องขึ'นกับปริ บท เช่น ผูพ้ ูดเป็ นใคร
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มีความรับผิดชอบกับคู่สนทนาอย่างไร ผูส้ นทนาพยายามจะบอกอะไร สิ งทีพูด สถานทีพูดและเนื'อหา
ทีพูดมีอะไรบ้าง
2.2.3 ขั'นการฝึ กและการถ่ ายโอน การฝึ กจะกระทําทันที หลังจากเสนอเนื' อหา
อาจจะฝึ กพูดพร้อมๆ กัน หรื อเป็ นคู่ ผูส้ อนควรให้ผูฟ้ ั งได้ยินได้ฟังสํานวนภาษาหลายๆ แบบ และ
เป็ นสํานวนภาษาทีเจ้าของภาษาใช้จริ ง และควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระ ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ทีเป็ นจริ ง ซึ งในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทักษะการพูด แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
1) ระดับเตรี ยมตัว เป็ นการสอนให้พดู เลียนแบบตัวอย่าง เช่น การเลียนแบบ
ประโยคที ถู กต้องจากผูส้ อน หรื อจากเครื องเล่ นแถบเสี ยง และการท่องจําประโยคพื'นฐานต่างๆ
ในระดับนี' ผูเ้ รี ยนจะต้องฟังและฝึ กออกเสี ยงต่างๆ จนเกิดความคุน้ เคย
2) ระดับการแสดงออก เป็ นระดับที ผูเ้ รี ยนสามารถพูดแสดงความตั'ง ใจ
ของตนเอง ออกไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ หลังจากทีผูเ้ รี ยนสามารถจําคําและประโยค
ต่างๆ ได้พอสมควร
สรุ ป ได้ว่ า การสอนทัก ษะการพู ด มุ่ ง เน้ น ใช้ ท ัก ษะการพู ด เพื อการสื อสาร
ในสถานการณ์จริ ง ครู ผสู ้ อนให้ความถูกต้อง รู ปแบบ เสี ยง ในการกิจกรรมการเรี ยนจึงเป็ นกิจกรรม
ทีผูเ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิตามแบบ หรื อตัวอย่างทีกําหนด เพือนําไปสู่ ข' นั การสอนพูดให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และได้ผลสัมฤทธิ>สูงสุ ด การเตรี ยมกิจกรรมทีจะนําไปสู่ กิจกรรมการสอนพูด ครู ผสู ้ อนต้องคํานึ งถึง
ความถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ เนื'อหาของภาษาในกิจกรรมการพูดเป็ นสิ งทีอยูใ่ นชี วิตประจําวัน
ของผูเ้ รี ยนและระดับภาษาทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนได้รับการฝึ กการออกเสี ยง เลียนแบบเสี ยงพูด
ของเจ้าของภาษา และเน้นความถูกต้องในการใช้ภาษา จากนั'นจึงฝึ กการพูดและการใช้ภาษา และ
ใช้ป ระโยคที มี ค วามยาวและซับ ซ้อนตามลํา ดับ เมื อผูเ้ รี ย นได้ฝึ กการพูด ในสถานการณ์ ต่ า งๆ
เกิ ด ความมันใจในการพู ด เกิ ด ทัก ษะเพราะได้ฝึ กพู ด ในสิ งที อยู่ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ของผู เ้ รี ย น
ผูเ้ รี ยนสามารถนําสิ งทีเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิในชั'นเรี ยนไปใช้ในสถานการณ์จริ งได้
3. ทักษะการอ่ าน
3.1 ความหมายของทักษะการอ่ าน
การอ่านเป็ นหนึงในสี ทักษะทางภาษาทีจําเป็ นต้องฝึ กฝนอยูเ่ สมอ และไม่มีวนั สิ' นสุ ด
สามารถฝึ กได้เรื อยๆ ตามวัยและประสบการณ์ของผูอ้ ่าน เพราะการอ่านนั'นจะเกียวข้องกับชี วิตประจําวัน
ของมนุ ษ ย์ เป็ นเครื องมื อสํา คัญที จะช่ ว ยให้ม นุ ษ ย์ไ ด้รั บ ความรู ้ ความคิ ด และความบัน เทิ ง ใจ
ช่ วยปรั บ ปรุ ง ชี วิตให้ส ดใสสมบู รณ์ ดัง คํา กล่ า วของ เซอร์ ฟรานซิ ส เบคอน (Francis Bacon)
นักปรัชญาเมธี ชาวอังกฤษทีว่า “การอ่านทําคนให้เป็ นคนโดยสมบูรณ์” (http//www.thaigoodview.com.
ออนไลน์. 2553)
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บัญชรี ทองวิสุทธิ> (2541 : 8) ได้ให้ความหมายทักษะการอ่านไว้ว่า การอ่า น
เป็ นกระบวนการสื อสารระหว่างผูเ้ ขี ยนและผูอ้ ่าน ผูอ้ ่านต้องทําความเข้าใจความหมายที ผูเ้ ขียน
สื อมาถึงผูอ้ ่าน โดยใช้ความรู ้และประสบการณ์ในการค้นหาความหมายให้ตรงกัน
สมุ ทร เซ็ นเชาวนิ ช (2542 : 9) ได้ให้ความหมายของทักษะการอ่านไว้ว่า คื อ
การสื อความหมายระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน ซึ งมีกระบวรการถอดรหัส ผูเ้ ขียนจะอยูใ่ นฐานะของผูบ้ นั ทึก
รหัสความคิด (Encoder) ส่ วนผูอ้ ่านจะเป็ นผูถ้ อดรหัสความคิด (Decoder)
สิ ริวฒั น์ ทองเลิ ศ (2543 : 20) กล่าวว่า การอ่าน คือ การสื อความหมายระหว่าง
ผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน โดยผ่านกระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด ผูอ้ ่านจําเป็ นต้อง
เข้าใจถึงความรู ้สึกนึกคิดต่างๆ เกิดอารมณ์และความรู ้สึกร่ วมกับผูเ้ ขียน
ไพรถ เลิศพิริยกมล (2543 : 23-27) กล่าวถึงความหมายของทักษะการอ่านไว้วา่
การอ่านเป็ นพฤติกรรมการรับสารทีสําคัญไม่ยงหย่
ิ อนไปกว่าการฟัง ความสามารถในการอ่านจึงสําคัญ
และจําเป็ นยิงต่อการเป็ นพลเมืองทีมีคุณภาพในสังคมปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ องค์การระดับนานาชาติ
เช่น องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNESCO) จะใช้ความสามารถ
ในการรู ้หนังสื อของประชากรประเทศต่างๆ เป็ นดัชนีวดั ระดับการพัฒนาของประเทศนั'นๆ
สรุ ปได้วา่ การอ่าน หมายถึ ง กระบวนการทางความคิดอันเกิ ดจากการถอดรหัส
ความหมายของภาษาเป็ นการสื อสารระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน ซึ งผูเ้ ขียนได้ถ่ายทอดความคิด ความรู ้
และอารมณ์ผา่ นตัวอักษร สัญลักษณ์ โดยทีผูอ้ ่านต้องสามารถตีความหมายและประเมินผลสิ งทีอ่าน
โดยผ่า นกระบวนการคิ ด สามารถแปลความ ตี ค วามและขยายความ โดยใช้ค วามรู ้ แ ละทัก ษะ
ประสบการณ์เดิมมาเชื อมโยงกับสิ งทีอ่านเข้าด้วยกัน ทั'งนี' เพือให้เกิดความเข้าใจและสามารถรับรู ้
ได้ตรงกับผูอ้ ่าน
3.2 การสอนทักษะการอ่ าน
สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 178-179) ได้กล่าวถึงการกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทักษะการอ่าน ซึ งในแต่ละขั'นตอนการสอนสามารถเลือกได้หลายกิจกรรม ดังนี'
3.2.1 กิ จกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) เป็ นการสร้ างความสนใจ
และเป็ นการปูพ'ืนฐานในเรื องทีจะอ่านให้ผูเ้ รี ยนคิดถึงความรู ้เดิ ม แล้วนํามาสัมพันธ์กบั เรื องทีอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมในขั'นนี' ได้แก่
1) ให้คาดคะเนเรื องทีจะอ่าน เป็ นการกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนคิดถึ งความรู ้ เดิ ม
แล้วนํามาสัมพันธ์กบั เรื องทีอ่าน การคาดคะเนอาจจะผิดหรื อถูกก็ได้
2) ให้เดาความหมายของคําศัพท์จากปริ บท โดยดู จากประโยคข้า งเคี ย ง
หรื อจากรู ปภาพ และการแสดงท่าทาง
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3.2.2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) เป็ นการทําความเข้าใจ
โครงสร้างและเนื'อความในเรื องทีอ่าน กิจกรรมในขั'นนี' ได้แก่
1) ให้ ลาํ ดับ เรื อง โดยให้ ต ัด เรื องออกเป็ นส่ ว นๆ อาจจะเป็ นย่ อ หน้ า
หรื อเป็ นประโยคก็ได้ แล้วให้ผเู ้ รี ยนในกลุ่มลําดับข้อความกันเอง
2) เขียนแผนผังโยงความสัมพันธ์ของเนื'อเรื อง
3) เติมข้อความลงไปในแผนผังของเนื'อเรื อง
4) เล่าเรื องโดยสรุ ป
3.2.3 กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activities) เป็ นการตรวจสอบความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยน กิจกรรมอาจเป็ นการถ่ายโยงไปสู่ ทกั ษะอืนๆ เช่น ทักษะการพูดและการเขียนก็ได้ เช่น
1) ให้แสดงบทบาทสมมติ
2) ให้เขี ยนเรื องหรื อเขี ยนโต้ตอบ เช่ น เขี ย นจดหมาย เขี ย นบทสนทนา
เขียนแบบฟอร์ ม วาดรู ป เป็ นต้น
3) พูดแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรื องทีอ่าน
กระทรวงศึ กษาธิ การ (2545 ก : 4-6) เสนอการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน
ทักษะการอ่าน ขั'นตอนทีผูส้ อนควรคํานึงถึงมีดงั ต่อไปนี'
3.2.1 กิ จกรรมการสอนอ่าน (Pre-reading Activities) เป็ นการเตรี ยมตัวผูอ้ ่าน
โดยอาจตั'งคําถามจากชื อเรื อง รู ปภาพ ให้ผูเ้ รี ยนคาดเดาเหตุการณ์ ตวั ละคร หรื ออาจสอนคําศัพท์
และบอกวัตถุประสงค์ให้ผเู ้ รี ยนทราบอย่างชัดเจน
3.2.2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) เช่น การหาความหมาย
ของคํา การตีความและเนื'อหาทีอ่าน ประเมินเนื'อหา จับใจความสําคัญ และสรุ ปสิ งทีอ่าน
3.2.3 กิ จกรรมหลัง การอ่ า น (Post-reading Activities) เช่ น อ่ า นแล้ว วาดรู ป
กรอกข้อความเกียวกับเรื องทีอ่าน ขีดเส้นใต้คาํ ทีสัมพันธ์กนั ตั'งชือเรื อง ตอบคําถามเกียวกับเนื'อเรื อง
สรุ ปได้วา่ การสอนทักษะการอ่านมีข' นั ตอน 3 ขั'นตอน คือ ขั'นก่อนทักษะการอ่าน
กิจกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยน ขั'นระหว่างการอ่าน เป็ นการฝึ กทักษะ สร้างสมประสบการณ์และทักษะ
ทางภาษาและทําความเข้าใจกับเนื' อหา และช่วงหลังการอ่านเพือวัดผลประเมินผล เพือตรวจสอบ
ผูเ้ รี ยนว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจ และนําทักษะทางภาษาไปใช้ได้
4. ทักษะการเขียน
4.1 ความหมายของทักษะการเขียน
ฐิ ติรัตน์ สุ วรรณสม (2544 : 20) ได้ใ ห้ค วามหมายของการเขี ย นว่า หมายถึ ง
การเรี ยบเรี ยงประโยคทีเชือมโยงกันอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีความสมเหตุสมผลทีจะสามารถ
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สื อสาร สิ งทีผูเ้ ขียนต้องการถ่ายทอดให้ผอู ้ ่านเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน การเขียนเป็ นกระบวนการ
สร้างความคิด มีการรวบรวมและจัดเรี ยงข้อมูลอย่างมีความหมายตามหลักการใช้ภาษา
ประนอม ไชยวิชิต (2544 : 24) ให้ความหมายของการเขียนว่า หมายถึง การถ่ายทอด
ความรู ้ ความคิด ความรู ้สึกและประสบการณ์ของผูเ้ ขียนออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยอาศัยความรู ้
ด้านต่างๆ เช่ น คําศัพท์ ไวยากรณ์ และการเรี ยงลําดับความคิดอย่างเป็ นระบบ การเขียนต้องอาศัย
การฝึ กฝนอย่างสมําเสมอ จึงจะทําให้ผเู ้ ขียนมีความสามารถและพัฒนาการเขียนของตนเอง ให้ดีข' ึน
สุ ชาดา โรจนาศัย (2548 : 42-43) ให้ความหมายการเขียนว่า หมายถึง การถ่ายทอด
ความรู ้ ความคิด และประสบการณ์ อาศัยความรู ้ดา้ นคําศัพท์ ไวยากรณ์ การเลือกใช้คาํ อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักภาษา ผ่านการเรี ยงลําดับความคิดอย่างมีระบบออกมาเป็ นตัวอักษร เพือให้ตรง
ตามทีผูเ้ ขียนต้องการ
วินโดสั น (Widdowson. 1979 : 49) ได้ใ ห้คาํ นิ ย ามการเขี ย นว่า คื อ กิ จกรรม
การสื อสารชนิ ดหนึ ง การสื อสารนี' หมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลจากบุคคลหนึ งไปสู่ อีกบุคคลหนึ ง
โดยใช้ภาษาและความรู ้ ทางโลกเป็ นเครื องมือ คือ ใช้ความรู้ เรื องของข้อมูลต่างๆ และข้อกําหนด
ทางสังคมร่ วมกันระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร งานเขียนจึงมีลกั ษณะเป็ นข้อความทีแสดงปฏิสัมพันธ์
ในการสื อสารระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่าน งานเขียนต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดของสังคมจึงจะสามารถ
สื อความหมายให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้
สรุ ปได้วา่ ทักษะการเขียน เป็ นการสื อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู ้สึก ประสบการณ์
ออกมาเป็ นตัวอักษร โดยอาศัยความรู ้คาํ ศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างทางภาษาตามหลักการใช้ภาษา
สามารถสื อความหมายให้ผอู ้ ่านเข้าใจตรงกับผูเ้ ขียน
4.2 การสอนทักษะการเขียน
ทักษะการเขียน เป็ นทักษะทีจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
การฝึ กทักษะการเขียนเพือการสื อสารจะเป็ นการเขียนในระดับสู งกว่าการเขียนประโยค แต่เป็ น
การเขียนถ้อยคําและสํานวนในรู ปแบบของประโยคทีเป็ นทียอมรับ และเรี ยบเรี ยงประโยคให้เหมาะสม
และสามารถสื อความหมายได้ มีผเู ้ ชียวชาญด้านภาษาได้แบ่งกิจกรรมการสอนทักษะการเขียน ดังนี'
สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 164-171) ได้แบ่งกิจกรรมการสอนทักษะการเขียน
เป็ น 3 ประเภท ตามลักษณะการเขียน ดังนี'
4.2.1 การเขียนแบบควบคุม (Controlled Writing) เป็ นกิจกรรมการสอนทักษะ
การเขียนทีผูส้ อนให้เนื' อหาและรู ปแบบภาษาสําหรับใช้ในการเขียน เช่น รู ปแบบประโยคทีต้องใช้
ตัวอย่าง ย่อหน้าสําหรับเลียนแบบ หรื อข้อความสําหรับเติมให้สมบูรณ์ กิจกรรมการเขียนแบบควบคุม
แต่ละกิจกรรมจะเป็ นการเสริ มแรงการใช้คาํ ศัพท์ หรื อโครงสร้างประโยคแบบใดแบบหนึ งเท่านั'น
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หรื อเป็ นกิจกรรมเพือปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องในการเขียนอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั'น กิจกรรมการเขียน
แบบควบคุ ม อาจเป็ นการให้ผูเ้ รี ย นลอกข้อความโดยเปลี ยนแปลงองค์ป ระกอบบางอย่า ง เช่ น
เปลียนคําเอกพจน์เป็ นพหู พจน์ เปลียนกาลเวลา (Tense) เป็ นต้น ในการเขียนแบบควบคุมนี' ผูเ้ รี ยน
จึงมีโอกาสได้คาํ ตอบทีถูกต้องทั'งหมด
4.2.2 การเขียนแบบมีการชี' แนะ (Guided Writing) เป็ นกิจกรรมเพือฝึ กทักษะการเขียน
ทีพัฒนามาจากการเขียนแบบควบคุม โดยผูส้ อนให้เนื'อหาและรู ปแบบภาษาเพียงบางส่ วน สําหรับ
ผูเ้ รี ยนใช้ในการเขียน ผูส้ อนอาจจะให้ประโยคเริ มต้น ประโยคสุ ดท้าย โครงร่ าง คําถาม หรื อข้อมูล
ทีจําเป็ นสําหรับการเขียน และผูเ้ รี ยนจะมีการอภิปรายร่ วมกัน จดบันทึก และเปลียนข้อค้นพบ และ
กํา หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการเขี ย นของตนเอง ดัง นั'น ข้อ เขี ย นของผู เ้ รี ย นแต่ ล ะคน จึ ง คล้า ยคลึ ง กัน
แต่ไม่เหมื อนกัน กิ จกรรมการเขี ย นแบบชี' แนะนี' อาจจะใช้ข อ้ ความที มาจากสื อต่า งๆ เช่ น ภาพ
หรื อการ์ ตูนเดียว และเป็ นชุดเอกสารแผ่นพับเกียวกับสถานทีท่องเทียว ข้อความโฆษณาจากหนังสื อพิมพ์
หรื อแผนตาราง หรื อกิจกรรมต่างๆ มาเป็ นตัวชี'แนะก็ได้
4.2.3 การเขียนแบบเสรี (Free Writing) ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ข' นั ตอนของการเขียน
ซึ งช่ วยผูเ้ รี ยนในด้านการรวบรวมความคิด และเรี ยบเรี ยงความคิดก่อนทีจะได้ขอ้ เขียนทีสมบูรณ์
ในการฝึ กขั'นตอนของการเขี ยนแบบเสรี ผูส้ อนจะต้องฝึ กให้ผูเ้ รี ย นได้ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ
ของการเขี ยนบันทึ ก (Note) การเขี ยนโครงร่ า ง (Outline) และการเขี ย นร่ า ง (Draft) เมื อผูเ้ รี ย น
มีประสบการณ์ในการเขียนมากขึ'น ก็จะสามารถปรับปรุ งขั'นตอนเหล่านี' ให้เหมาะสมกับความสามารถ
และความถนัดของตนเอง การเขียน Free Writing อย่างมีข' นั ตอนเป็ นการฝึ กกระบวนการคิด (Thinking
Process) อย่างหนึ ง เพราะการเขียนทีมีคุณภาพมิได้ตอ้ งการเพียงแรงกระตุ น้ ในการเขียนเท่านั'น
แต่จะต้องมีการเรี ยบเรี ยงและจัดระบบระเบียบความคิดด้วย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2542 : 8-9) ได้แบ่ง กิ จกรรมการสอนทัก ษะเขี ย นเป็ น
4 ประเภท ดังนี'
4.2.1 Mechanical Copying คือ การลอกคํา ข้อความ หรื อประโยค โดยไม่ตอ้ งสร้าง
ภาษาของตนเอง เป็ นกิ จกรรมที ใช้กบั ผูเ้ รี ยนในระดับต้น เช่ น การคัดลายมื อ เขี ยนตามรอยประ
การโยงภาพและข้อความที เข้าคู่กนั แล้วลอกข้อความ จัดลํา ดับ ตัวอัก ษรแล้วเขี ย นคํา ให้ถู ก ต้อง
หรื อจัดลําดับประโยคและเขียนข้อความทีถูกต้อง ข้อเสี ยของการเขียนในลักษณะนี' คือ ผูเ้ รี ยนลอกคํา
ข้อความ หรื อประโยค โดยไม่เข้าใจความหมาย และไม่เอื'อการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนในการสร้างภาษา
ของตนเอง
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4.2.2 Controlled Writing คือ การเขียนทีผูเ้ รี ยนสร้างภาษาของตนเอง ตามคําสัง
และมีคาํ ตอบทีกําหนดไว้ เช่ น สร้ างประโยคจากคําทีกําหนดให้ เติมคําลงในช่ องว่าง ตอบคําถาม
เขียนคําถามจากคําตอบ เป็ นกิจกรรมทีมีคาํ ตอบตายตัว แต่ผเู ้ รี ยนสร้างภาษาของตนเอง
4.2.3 Guided Writing คื อ กิ จกรรมที ผูเ้ รี ย นสร้ า งภาษาของตนเองตามคํา สั ง
แต่มีคาํ ตอบหลากหลาย เช่น เติมข้อความให้สมบูรณ์ เขียนบรรยายภาพ เขียนข้อความ โดยกําหนด
เนื'อหาในเรื องทีอ่าน กิจกรรมเอื'อต่อผูเ้ รี ยนใช้ความคิดและสร้างภาษาของตนเอง
4.2.4 Free Writing คื อ กิ จ กรรมเน้น ที ผู เ้ รี ย นเป็ นผู ก้ าํ หนดเนื' อ หาเอง เช่ น
เขียนความเรี ยง ทีผูส้ อนกําหนดหัวเรื อง เขียนบทสนทนา กิจกรรมการสอนทักษะการเขียนในลักษณะนี'
ผูส้ อนต้องออกแบบการเรี ยนรู ้ให้ดี
สรุ ปได้ว่า กิ จกรรมการสอนทักษะการเขียน มีข' นั ตอนการสอน 3 ขั'นตอน คือ
1) การเขียนแบบควบคุม ผูส้ อนให้เนื'อหาและรู ปแบบภาษาสําหรับใช้ในการเขียนแบบนี'ไม่เอื'อต่อ
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนในการสร้างภาษาของตนเอง 2) การเขียนแบบมีการชี' แนะ ผูส้ อนให้เนื' อหา
และรู ปแบบภาษาเพียงบางส่ วน ผูเ้ รี ยนสร้างภาษาของตนเองตามคําสัง 3) การเขียนแบบเสรี ผูเ้ รี ยน
เป็ นผูก้ าํ หนดเนื' อหาเอง ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ข' นั ตอนของการเขียน ซึ งช่วยผูเ้ รี ยนในด้านการรวบรวม
ความคิดและเรี ยบเรี ยงความคิดก่อนทีได้ขอ้ เขียนทีสมบูรณ์ ในขั'นตอนนี' ผเู ้ รี ยนต้องออกแบบงานเขียน
ด้วยตนเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2544 ก : 12-13) ได้ก ล่ า วถึ ง การสอนภาษาเพื อการสื อสาร
(Communicative Approach) เป็ นวิธีการสอนภาษาตามแนวการสอนเพือการสื อสาร ทีมาจากแนวคิดทีว่า
ภาษาคือเครื องมือในการสื อสาร และเป้ าหมายของการสอนภาษาคือ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถ
ในการสื อสาร คือ ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเมือมีการปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอืนๆ ในสังคม โดยเป็ นความสามารถทีจะรู ้ได้วา่ เมือไรควรจะพูด และควรจะพูดอะไรกับใคร
ทีไหน และในลักษณะอย่างไร
ความหมายการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพือการสื อสาร
กระทรวงศึกษาธิ การ (2545 ก : 100) ให้ความหมายของการสอนภาษาเพือการสื อสาร หมายถึง
การจัดการเรี ยนการสอน ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ซึงมุ่งเน้นผูเ้ รี ยน มีการจัดลําดับการเรี ยนรู ้เป็ นขั'นตอน
ตามกระบวนการใช้ ความคิดของผูเ้ รี ยน โดยเริ มจากการฟั งไปสู่ การพูด การอ่าน การจับใจความสําคัญ
ทําความเข้าใจ จดจําแล้วนําสิ งทีเรี ยนรู ้ไปใช้
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สมศิ ริ สุ ระประเสริ ฐ (2549 : 27) ให้ค วามหมายของการสอนเพื อการสื อสารไว้ว่า
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอน ทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ภาษาในการสื อสารให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
และวัฒนธรรม ผูเ้ รี ยนได้แสดงความคิด ความรู ้สึก และความรู ้ เพือใช้เป็ นข้อมูลในการแลกเปลียน
กับบุคคลอืนในสังคมอย่างมีจุดมุ่งหมาย อาจจะใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนหรื อภาษาท่าทางก็ได้
กฤตพร บุญการิ นทร์ (2550 : 9) ให้ความหมายของการสอนเพือการสื อสารว่า หมายถึง
การใช้ภาษาเพือสื อความหมาย ถ่ ายทอดความรู ้ ความคิ ด ความรู ้ สึก ประสบการณ์ ของผูส้ ่ งสาร
ไปยังผูร้ ั บสาร และรั บปฏิ กิ ริย าตอบสนองจากผูร้ ั บ สาร ซึ งสารที สื อนั'นประกอบด้วยสารที สื อ
โดยใช้คาํ พูดและสารทีสื อโดยใช้กิริยาท่าทาง การสื อสารทีดี ตอ้ งมีความหมายต่อทั'งสองฝ่ ายและ
การสื อสารที จะประสบผลสํา เร็ จ ได้น' ัน นอกจากจะใช้ ภ าษาได้ถู ก ต้อ งตามหลัก ไวยากรณ์
แล้วยังต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์น' นั ๆ ด้วย
ดารณี สุ วรรณวารี (2550 : 14) กล่าวว่า การสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร คือ กระบวนการ
ของการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ ายหนึงซึ งเรี ยกว่า ผูส้ ่ งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ ายหนึ ง
ซึ งเรี ยกว่า ผูร้ ับสาร (Receiver) โดยผ่านสื อหรื อช่องทางการสื อสาร (Channel)
สรุ ปได้ว่า การสอนภาษาเพือการสื อสาร หมายถึ ง การจัดการเรี ย นการสอนที มุ่ง เน้น
ความสําคัญของผูเ้ รี ยน จัดลําดับการเรี ยนรู ้ เป็ นขั'นตอนตามกระบวนการใช้ความคิ ดของผูเ้ รี ย น
ซึ งเชื อมระหว่างความรู ้ทางภาษา ทักษะทางภาษา และความสามารถในการสื อสาร เพือให้ผเู ้ รี ยน
สามารถนํา ความรู ้ ด้า นภาษาไปใช้ใ นการสื อความหมาย ถ่ า ยทอดความรู ้ ความคิ ด ความรู ้ สึ ก
ประสบการณ์ และใช้ภาษาในการสื อสารให้เหมาะสมกับ สภาพสั ง คมและวัฒ นธรรม ผูเ้ รี ย น
ได้แสดงความคิด ความรู ้สึก และความรู ้ เพือใช้เป็ นข้อมูลในการแลกเปลียนความคิดเห็นกับบุคคลอืน
ในสังคมอย่างมีจุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมายของการสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
สุ พิทย์ กาญจนพันธุ์ (2541 : 49) ได้อธิ บายว่า การสอนภาษาเพือการสื อสารเป็ นกลวิธี
การสอนภาษาต่างประเทศที เน้นวิธีการสอนสาระของภาษา และวัสดุ อุปกรณ์ เพือมุ่งให้ผูเ้ รี ย น
เกิดความสามารถในการสื อสารได้
กระทรวงศึกษาธิ การ (2542 : 12) ได้ให้คาํ จํากัดความของคําว่า จุดมุ่งหมายของการสอน
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร คือ การสอนทีมุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําภาษาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริ ง
โดยครู เป็ นผูค้ อยกระตุน้ และช่วยผูเ้ รี ยนให้รู้จกั แสดงออก ซึ งความคิดเห็นทั'งโดยทักษะการพูดและ
ทักษะการเขียน รวมทั'งให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจข้อความทีอ่านหรื อเข้าใจสิ งทีฟัง
กระทรวงศึกษาธิ การ (2544 ข : 132) ได้อธิ บายว่า การสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
เพือการสื อสาร เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ซึ งมุ่งเน้นความสําคัญทีตัวผูเ้ รี ยน
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จัดลําดับการเรี ยนรู ้เป็ นขั'นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผูเ้ รี ยน โดยเริ มจากการฟั งไปสู่ การพูด
การอ่าน การจับใจความสําคัญ ทําความเข้าใจ จดจําแล้วนําสิ งทีได้เรี ยนรู ้ไปใช้
สรุ ปได้วา่ การสอนภาษาเพือการสื อสารเป็ นแนวหรื อกลวิธีการสอนภาษาทีเน้นพัฒนาการ
การใช้ภาษาเพือสื อสารในสถานการณ์จริ ง ช่วงการจัดการเรี ยนการสอนภาษาใช้อุปกรณ์ สื อเพือช่วย
กระตุน้ ผูเ้ รี ยนได้แสดงออกและเสนอความคิดเห็น มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับรู ปแบบและหน้าที
ของภาษา โดยเริ มจากการฝึ กทักษะฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนเพือสื อสาร
กับบุคคลอืนได้ตามสถานการณ์ต่างๆ
หลักการสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
กระทรวงศึกษาธิ การ (2544 ค : 3-9) กล่าวว่า การสอนภาษาตามแนวการสอนเพือการสื อสาร
เกิดขึ'น โดยมี ไฮม์ (Hymes. 1972 : 23) เป็ นคนแรกทีนําเอาคําว่า สมรรถภาพทางด้านการสื อสารมาใช้
เพือเปรี ยบเทียบ สมรรถนะทางด้านภาษาของ นอม ชอมสกี' (Noam Chomsky) เพือสะท้อนให้เห็นถึง
แนวคิดเกียวกับการใช้ภาษาในสังคม และนํามาสู่ แนวคิดการสอนภาษาเพือการสื อสาร
สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 7) ได้กล่ าวถึ ง หลักการสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
ตามแบบการเรี ยนการสอนภาษา ตามกลุ่มทีเน้นการสื อสารว่าได้พฒั นามาจากแนวคิดทางด้านจิตวิทยา
ตามกลุ่มความคิด ความเข้าใจและกลุ่มภาษาศาสตร์ สังคม โดยหลักการสําคัญของแนวคิดนี'คือ
1. การเรี ยนภาษาย่อมมีเป้ าหมาย
2. ความสามารถในการใช้ประโยคและความคิดอย่างต่อเนื องทั'งหมดของการสื อสาร
มีความสําคัญกว่าส่ วนประกอบย่อยๆ ในประโยค
3. กระบวนการของการสื อสาร มีความสําคัญเท่ากับรู ปแบบภาษา
4. การเรี ยนภาษาเน้นการปฏิบตั ิ
5. ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์มิใช่เป็ นอุปสรรคทีสําคัญทีสุ ดของการสื อสาร
แคนดลิน (Candlin. 1987 : 20-21) ได้กล่าวถึงหลักการสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
ดังนี'
1. ผูเ้ รี ยนจํา และรู ้ ถึงจุ ดมุ่งหมายและวัตถุ ประสงค์ข องการฝึ กใช้ภาษาและกิ จกรรม
ทีเกียวข้องกัน
2. งานในชั'นเรี ยนมีจุดมุ่งหมายทีสถานการณ์ และบริ บทในการใช้ภาษา ภาษาจะเน้น
ความสัมพันธ์และเหตุการณ์ ต่อเนื อง จากส่ วนประกอบว่าใคร เกี ยวกับอะไร อะไรคือจุดมุ่งหมาย
ประเภทและขั'นตอน การบรรยาย การอภิปราย และจุดหมายทัวไปคืออะไร สําหรับนักเรี ยนสามารถ
รู ้วา่ ทีไหนกับใครทีเขาสามารถสื อสาร ความคิด ความรู ้สึก และความเชือได้
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3. การกระทําทีเกียวข้องกับผูเ้ รี ยนทั'งหมด เพือทีจะประยุกต์ความรู ้ ความสามารถและ
ทักษะ โดยใช้กิจกรรมที แตกต่างให้ผูเ้ รี ยนรั บรู ้ และแสดงความรู ้ สึกที แท้จริ ง ให้ความสําคัญกับ
การจัดกิจกรรมทีสําคัญทีสุ ด
4. การสอนและการเรี ยนสามารถสังเกต และเข้าใจได้ง่ายในเนื' อหาการพูดทั'งหมดและ
กิจกรรมการจัดเนื'อหาข้อมูล การอ้างอิง วัตถุประสงค์ของสิ งทีพูด ถูกนําเสนอ และทําให้เหมือนจริ ง
ให้ผเู ้ รี ยนรู ้ โดยใช้รูปภาพ เรื องสั'น ไดอะแกรม และสิ งทีเป็ นตัวแทนอืนๆ
5. เนื' อ หาและวิ ธี ส อนขึ' นอยู่ก ับ ยุค สมัย และสภาพสั ง คม ความรู ้ ข องผูเ้ รี ย น ความรู ้
แบ่งออกเป็ น 2 อย่าง คือ ความรู ้ทวไปและความรู
ั
้เฉพาะ ซึ งควรจะทําให้สัมพันธ์กนั ถ้าจําเป็ นต้องใช้
ภาษาแม่ก่อนเริ มชั'นเรี ยนภาษาอังกฤษ
6. ในชั'นเรี ยน ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เทคนิ คการเรี ยน สร้างความมันใจ การฝึ กและการทํางาน
ซึ งเป็ นเป้ าหมายสําคัญของการเรี ยนทีต้องทําไว้ก่อน การทําความเข้าใจเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนเกี ยวกับ
ความมันใจในตนเองให้เพียงพอ การมีส่วนร่ วมและมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ
7. การสอนและการเรี ยนทีกําหนดต้องมีวธิ ี ทีหลากหลายและแตกต่าง และมีความหมาย
ในการเรี ยน ดังนั'นนักเรี ยนต้องมีโอกาสทีจะเสนอแนะและพัฒนาความคิด
ลิตเติลวูด (Littlewood. 1985 : 87) ได้กล่าวไว้วา่ หลักการสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
เป็ นแนวการสอนทีไม่จาํ กัดความสามารถของผูเ้ รี ยนไว้เพียงแค่ความรู ้ดา้ นโครงสร้างทางไวยากรณ์
เท่านั'น แต่สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทุกทักษะ โดยสัมพันธ์กบั ความสามารถ
ทางไวยากรณ์ เข้ากับยุทธศาสตร์ การสื อสารด้วยวิธีการทีถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ ในชี วิตจริ ง
ผูเ้ รี ยนต้องสัมผัสกับการสื อสารซึ งเป็ นการใช้ภาษาในรู ปแบบต่างๆ มากมาย ดังนั'นการสอนภาษา
เพือการสื อสาร ควรสอนให้ผเู ้ รี ยนคุน้ เคยกับการใช้ภาษาในชี วิตประจําวัน และการนําภาษาทีคุน้ เคยนั'น
ไปใช้ ดังนั'นการสอนภาษาต่างประเทศในปั จจุบนั จึงได้หนั มาจัดแนวการสอนภาษาเพือการสื อสาร
มากขึ'น มีการจัดกิจกรรมทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู้อย่างมีความหมาย ได้ฝึกใช้ภาษา
ในสถานการณ์ ที มี โอกาสพบได้จริ ง ในชี วิตประจํา วัน โดยยัง คงให้ค วามสํา คัญ กับ โครงสร้ า ง
ทางไวยากรณ์ตามทีปรากฏอยูใ่ นเนื'อหาทีใช้สือความหมาย ซึ งสอดคล้องกับ ความคิดของวิดโดสัน
(Widdowson. 1985 : 95) กล่าวว่า ความสามารถในการเรี ยบเรี ยง ประโยคมิใช่ เป็ นความสามารถ
ในการสื อสาร การสื อสารจะเกิดขึ'นได้ก็ต่อเมือเราสามารถใช้ประโยคได้หลายชนิ ดในโอกาสต่างๆ กัน
เช่น การอธิ บาย การแนะนํา การถาม-ตอบ การขอร้อง การออกคําสัง เป็ นต้น ความรู ้ในการแต่งประโยค
เป็ นสิ งทีเราเรี ยกว่า ความรู ้ความเข้าใจภาษาเท่านั'น ซึ งอาจจะเป็ นประโยชน์อยูบ่ า้ ง แต่ถา้ จะให้เกิด
ประโยชน์มากทีสุ ด ก็ตอ้ งสามารถนําความรู ้ในการใช้ประโยคไปใช้ให้เป็ นปกติวิสัยได้ตามโอกาส
ต่างๆ ของการสื อสาร
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บราวน์ (Brown. 1993 : 23) กล่าวถึง หลักการสอนภาษาเพือการสื อสาร ตามคําจํากัดความ
มีลกั ษณะ 4 ประการ ทีเชือมโยงสัมพันธ์กนั ดังนี'
1. เป้ าหมายของการสอนเน้นไปที องค์ป ระกอบทั'ง หมดของทัก ษะการสื อสารและ
ไม่จาํ กัดอยูภ่ ายในกรอบของเนื'อหาภาษาหรื อไวยากรณ์
2. เทคนิ คทางภาษาได้รับการออกแบบมา เพือนําผูเ้ รี ยนไปสู่ การใช้ภาษาอย่างแท้จริ ง
ตามหน้าทีภาษาและปฏิบตั ิจริ ง โดยมีจุดมุ่งหมายในการพูด รู ปแบบ โครงสร้างภาษา มิใช่เป้ าหมายหลัก
แต่ตวั รู ปแบบเฉพาะของภาษาต่างหาก ทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื อสารจนสําเร็ จ ตามเป้ าหมาย
3. ความคล่องแคล่วและความถูกต้อง เป็ นหลักการเสริ มทีอยูภ่ ายใต้เทคนิ คการสื อสาร
มีหลายครั'งทีความคล่องแคล่วอาจจะมีความสําคัญมากกว่าความถูกต้อง เพือทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
นําภาษาไปใช้ได้อย่างมีความหมาย
4. ในการเรี ยนการสอนภาษา ตามแนวการสอนภาษาเพือการสื อสาร ในตอนท้ายสุ ด
ผูเ้ รี ยนต้องใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ภายในบริ บททีไม่เคยฝึ กมาก่อน
สรุ ปได้ว่า หลักการสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร เป็ นแนวการสอนทีเอื' อต่อผูส้ อน
ในการออกแบบการเรี ยนรู ้ เทคนิ ควิธีการสอน และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย
เพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในการใช้ภาษาเพือการสื อสาร ทั'งทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน
และการเขียน หากผูเ้ รี ยนได้ใช้ภาษาอย่างเข้าใจ และสร้ างสรรค์อย่างสมําเสมอและต่อเนื องแล้ว
ผูเ้ รี ยนสามารถนําทักษะและประสบการณ์การฝึ กทักษะนั'นไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ขั#นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
กระทรวงศึ กษาธิ การ (2542 : 16) ได้เสนอแนะขั'นตอนการสอนภาษาเพือการสื อสาร
เป็ น 3 ขั'นตอน ในแต่ละขั'นตอนการสอน มีผลเชือมโยงไปถึงสถานการณ์การสอน เทคนิ คการสอน
สื ออุ ป กรณ์ แ ละหน่ ว ยการสอน ครู ผูส้ อนควรทํา ความเข้า ใจให้ ชัด เจน เพื อจะได้จ ัด การสอน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ขั'นตอนการสอนทั'ง 3 ขั'นนี' มีวธิ ี การดําเนินการดังนี'
1. ขั'นการนําเสนอเนื'อหา (Presentation) ในการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ การนําเสนอ
เนื' อ หาใหม่ จัด เป็ นขั'น การสอนที สํา คัญ ขั'น หนึ ง ในขั'น นี' ครู จ ะให้ ข ้อ มู ล ทางภาษาแก่ ผู เ้ รี ย น
ซึ งนับเป็ นการเริ มต้นการเรี ยนรู ้ มีการนําเสนนอเนื'อหาใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้ และ
ทําความเข้าใจเกียวกับความหมาย และรู ปแบบภาษาทีใช้กนั จริ งโดยทัวไป รวมทั'งวิธีการใช้ภาษา
ไม่ ว่า จะเป็ นด้า นการออกเสี ย ง ความหมาย คํา ศัพ ท์ และโครงสร้ า งไวยากรณ์ ที เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ควบคูไ้ ปกับการเรี ยนรู ้กฎเกณฑ์
2. ขั'นฝึ กปฏิบตั ิ (Practice) ขั'นฝึ กปฏิบตั ิเป็ นขั'นตอนทีให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกใช้ภาษาทีเพิงจะ
เรี ยนรู ้ ใหม่ จากขั'นการนําเสนอเนื' อหาในลักษณะของการฝึ กแบบควบคุ มหรื อชี' นาํ (Controlled
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Practice/ Directed Activities) โดยมีครู ผสู ้ อนเป็ นผูน้ าํ ในการฝึ กไปสู่ การฝึ กแบบค่อยๆ ปล่อยให้ทาํ เอง
มากขึ'น เป็ นแบบกึงควบคุม (Semi - Controlled) การฝึ กในขั'นนี' มีจุดมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนจดจํารู ปแบบ
ของภาษาได้ จึงเน้นทีความถูกต้องของภาษาเป็ นหลัก แต่ก็มีจุดมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ ความเข้าใจ
เกี ยวกับความหมายและวิธีการใช้รูป แบบนั'นๆ ด้วยเช่ นกัน ในการฝึ กนั'น ครู ผูส้ อนจะเริ มจาก
การฝึ กปากเปล่ า (Oral) ซึ งเป็ นการพูดตามแบบง่ ายๆ ก่ อน จนได้รูปแบบภาษา แล้วค่อยเปลี ยน
สถานการณ์ ไป สถานการณ์ เหล่ านี' จะเป็ นสถานการณ์ ทีสร้ างขึ'นภายในห้องเรี ยน เพือฝึ กการใช้
โครงสร้างประโยคตามบทเรี ยน ทั'งนี'ครู ผสู ้ อนต้องให้ขอ้ มูลป้ อนกลับด้วย เพือให้ผเู ้ รี ยนรู้วา่ ตนใช้ภาษา
ได้ถูกต้องหรื อไม่ นอกจากนี' อาจตรวจสอบความเข้าใจด้านความหมายได้ (ไม่ควรใช้เวลามากนัก)
ต่อจากนั'นจึงให้ฝึกด้วยการเขียน (Written) เพือเป็ นการผนึกความแม่นยําในการใช้
3. ขั'นการใช้ภาษาเพือการสื อสาร (Production) ขั'นการใช้ภาษาเพือการสื อสาร นับเป็ น
ขั'นทีสําคัญทีสุ ดขั'นหนึ ง เพราะการฝึ กใช้ภาษาเพือการสื อสารเปรี ยบเสมือนการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้
จากสถานการณ์ ในชั'นเรี ยนไปสู่ การนําภาษาไปใช้จริ งนอกชั'นเรี ยน การฝึ กใช้ภาษาเพือสื อสาร
โดยทัวไปมุ่ ง หวัง ให้ผูเ้ รี ย นได้ล องใช้ภาษาในสถานการณ์ ต่ า งๆ ที จํา ลองจากสถานการณ์ จ ริ ง
หรื อทีเป็ นสถานการณ์จริ งด้วยตนเอง โดยครู ผสู ้ อนเป็ นผูแ้ นะแนวทาง เป็ นเพียงผูก้ าํ หนดภาระงาน
หรื อสถานการณ์ต่างๆ ให้ การฝึ กใช้ภาษาในขั'นนี' มีประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อนได้รู้วา่ ผูเ้ รี ยนเข้าใจและ
เรี ยนรู ้ ภาษาไปแล้วมากน้อยเพียงใด และผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสนําความรู ้ ทางภาษาที เคยเรี ย นมาใช้
เป็ นประโยชน์อย่างเต็มทีในการฝึ กในขั'นตอนนี'
สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 115) ได้สรุ ปขั'นตอนการสอนภาษาเพือการสื อสาร ดังนี'
1. ขั'นนําเสนอเนื' อหา (Presentation or Introducing new Language) ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ การนําเสนอเนื'อหาใหม่ นับเป็ นขั'นตอนทีสําคัญทีผูส้ อนให้ขอ้ มูล
ทางภาษา มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้และทําความเข้าใจเกียวกับความหมายและรู ปแบบของภาษาทีใช้
กันจริ ง รวมทั'งวิธีการใช้ภาษา การออกเสี ยง และโครงสร้างทีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
2. ขั'นฝึ กปฏิบตั ิ (Practice) เป็ นขั'นตอนทีผูเ้ รี ยนได้ฝึกใช้ภาษาหลังจากทีได้เรี ยนรู ้ มีผสู ้ อน
เป็ นผูน้ าํ ในการฝึ กในลักษณะควบคุมหรื อชี'นาํ (Controlled Practice) และสู่ การฝึ กแบบกึ งควบคุม
(Semi-Controlled) ทีให้ผเู ้ รี ยนจํารู ปแบบโครงสร้างทางภาษา
3. ขั'นการใช้ภาษาเพือการสื อสาร (Production) ขั'นการใช้ภาษาเพือการสื อสาร เปรี ยบเสมือน
การถ่ายโอนการเรี ยนรู ้สู่ สถานการณ์จริ ง มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ผูส้ อนเป็ นเพียง
ผูด้ ูแลในการใช้ภาษา ในขั'นนี' สามารถประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนและประเมินผลการสอน
ของผูส้ อนได้
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สรุ ปได้วา่ การสอนภาษาเพือการสื อสารเป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทีมุ่งเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ ทักษะและประสบการณ์ทางภาษาไปใช้เพือการสื อสาร แสดงความคิดเห็น ความรู ้สึก
ถ่ ายทอดความรู ้ และให้ขอ้ มูลต่างๆ ตามสภาพเหตุ การณ์ ตามกาละและเหมาะสมกับผูท้ ี สื อสาร
แลกเปลียนข้อมูล ซึ งมีข' นั ตอนการสอน 3 ขั'นตอน คือ ขั'นการนําเสนอ เนื' อหา ขั'นฝึ กปฏิบตั ิ ขั'นการใช้
ภาษาเพือการสื อสาร และขั'นตอนการสอนนี'มีผลเชื อมโยงถึงสถานการณ์การสอน เทคนิ คการสอน
สื ออุปกรณ์และหน่วยการสอน
เทคนิคการใช้ คําถาม
เทคนิคการใช้คาํ ถามมีบทบาทสําคัญอย่างยิงต่อการเรี ยนการสอน เป็ นการกระตุน้ ความคิด
ของนักเรี ยน ถ้าครู มีความสามารถในการใช้คาํ ถามทีมีประสิ ทธิ ภาพ จะช่ วยให้นกั เรี ยนได้พฒั นา
เทคนิคการคิดวิเคราะห์วจิ ารณ์ได้ดี จึงจําเป็ นอย่างยิงทีครู ตอ้ งมีเทคนิ คในการใช้คาํ ถามทีมีประสิ ทธิ ภาพ
จึงจะช่วยให้นกั เรี ยนมีเทคนิคการคิด และคิดเป็ น (อาภรณ์ ใจเทียง. 2546 : 182)
ความหมายของเทคนิคการใช้ คําถาม
เสริ มศรี ลักษณศิริ (2540 : 151) ได้ให้ความหมายของเทคนิ คการใช้คาํ ถามว่า หมายถึง
ความสามารถในการตั'งคําถามและความสามารถในวิธีการถาม เพือให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้การสังเกต
ความคิ ด เห็ น เหตุ ผ ลและอื นๆ ที ใช้ค วามสามารถสู ง กว่า ในระดับ ความจํา ทั'ง ให้ มี ป ฏิ กิ ริ ย า
สัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
กิตติชยั สุ ทธาสิ โนบล (2541 : 33) กล่าวว่า การใช้คาํ ถาม หมายถึง เทคนิ คการใช้คาํ พูด
ของผูส้ อนในการกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความคิด ค้นคว้าหาคําตอบเพือแก้ปัญหา และตอบคําถาม
ผูส้ อนจากนั'น จึ ง สรุ ป เป็ นแนวคิ ด ของตนเอง เป็ นการพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ มี ค วามคิ ด ในระดับ สู ง
ตลอดจนช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
อินทิรา บุณยาทร (2542 : 219) กล่าวว่า การใช้คาํ ถาม หมายถึง พฤติกรรมการสอนทีครู ใช้
เพือให้นกั เรี ยนได้คิดอย่างมีเหตุมีผล ให้ได้มาซึ งคําตอบทีถูกต้อง การถามของครู ไม่เพียงแต่ทาํ ให้
นักเรี ยนได้ฝึกคิดเท่านั'น แต่ยงั เป็ นการทําให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ อยากเรี ยนอยากรู ้
วัฒ นาพร ระงับ ทุ ก ข์ (2545 : 87-88) กล่ า วว่ า การใช้ คาํ ถาม หมายถึ ง ส่ ว นหนึ ง
ของกระบวนการเรี ย นรู ้ ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นสร้ า งความรู ้ ความเข้า ใจ และพัฒ นาความคิ ด ใหม่ ๆ
การใช้คาํ ถาม จะช่วยขยายทักษะการคิด
สุ วิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 74) กล่ าวว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบ
การใช้คาํ ถาม เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ทีมุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อน
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จะป้ อนคําถามในลักษณะต่างๆ ทีเป็ นคําถามทีดี สามารถพัฒนาความคิดผูเ้ รี ยน ถามเพือให้ผเู ้ รี ยน
ใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรื อการประเมินค่าเพือจะตอบคําถามเหล่านั'น
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 491) ให้ความหมายของคําว่า “ถาม” หมายถึง พูดเพือรับคําตอบ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั'นพื'นฐาน (2548 : 90-95) กล่าวว่า คําถาม หมายถึ ง
คําพูดที ต้องการคําตอบ หรื อการตอบสนองจากบุ คคลที ถู กถาม คําถามเป็ นเครื องมื อสําคัญที ใช้
ในการแสวงหาข้อมูล หรื อแปลความหมายของข้อมูล เป็ นสิ งที ทําให้เกิ ดความอยากรู ้ อยากเห็ น
และช่วยให้เกิดความคิด
คันนิ งแฮม (Cunningham. 1971 : 81) ให้ความหมายของการใช้คาํ ถามว่า การใช้คาํ ถาม
เป็ นเครื องมือสําคัญทีใช้ในการแสวงหาข้อมูล หรื อแปลความหมายของข้อมูล เป็ นสิ งทีทําให้เกิ ด
ความอยากรู ้อยากเห็นและช่วยให้เกิดความคิด
สรุ ปได้วา่ การใช้คาํ ถาม หมายถึง คําพูด ข้อความ หรื อประโยคทีครู ผสู ้ อนใช้ เพือรับคําตอบ
จากนักเรี ยน การใช้คาํ ถามของผูส้ อนเป็ นการกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความคิ ด ค้นคว้าหาคําตอบ
เพื อแก้ปั ญ หา และตอบคํา ถาม นอกจากนี' ยัง มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื อติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ต ามคํา สั ง
หรื อประสบการณ์ เดิ มที นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ไปแล้ว การใช้คาํ ถามของครู เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้
ทีมุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเ้ รี ยน ทําให้นกั เรี ยนสร้างความรู ้ความเข้าใจ ได้ฝึกทักษะ
การคิดอย่างหลากหลาย กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจอยากรู ้อยากเห็นและต้องการทีจะเรี ยนรู ้
ยิงขึ'น
วัตถุประสงค์ ของการใช้ คําถาม
การใช้คาํ ถามของครู ในชั'นเรี ยนนั'น มีวตั ถุประสงค์ทีหลากหลายแตกต่างกัน ซึ งขึ'นอยูก่ บั
สถานการณ์ หรื อกิจกรรมการเรี ยนการสอนในขณะนั'น สําหรับวัตถุประสงค์หลักๆ ของการใช้ คําถาม
ก็คือ เพือให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิดและเพือติดตามผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
สุ วิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 86) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการใช้คาํ ถาม
ดังนี'
1. ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนสื อความหมายกันได้ดีข' ึน
2. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. สร้างแรงจูงใจและกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
ระวิวรรณ ศรี คร้ามครัน (2551 : 75-76) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการใช้คาํ ถามในชั'นเรี ยน
ดังนี'
1. สนับสนุนให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนในเรื องทีได้เรี ยนไปแล้ว
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3. กระตุน้ ความสนใจ และความใคร่ รู้ของนักเรี ยน
4. ทดสอบความรู ้ของนักเรี ยนในหัวข้อเรื องนั'นๆ (Topic)
5. เพือให้ทราบข้อบกพร่ องทางด้านวิชาการของนักเรี ยน
6. เป็ นการเริ มต้นให้นกั เรี ยนคิด เสนอความคิดเห็น และการปรึ กษาหารื อกัน
7. ให้โอกาสนักเรี ยนได้แสดงภูมิปัญญาต่อหน้าเพือนในชั'นเรี ยน
8. เพือให้ครู อธิ บายปั ญหา และข้อสงสัยให้แก่นกั เรี ยน
9. ทบทวนความรู ้ ความจําในสิ งทีได้เรี ยนมาแล้ว
10. เมือนักเรี ยนตอบคําถามของครู ได้ถูกต้อง จะสร้างความมันใจให้แก่นกั เรี ยน
11. ทําให้ครู ทราบพฤติกรรมและความสนใจในการเรี ยนของนักเรี ยน
12. สนับสนุนให้นกั เรี ยนสามารถใช้ความคิดในระดับวิเคราะห์ และสังเคราะห์
13. เชือมโยงความรู ้กบั ประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน
14. ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการใช้ภาษาเพือการสื อความหมาย
15. สนับสนุนให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นในด้านจิตพิสัย
คลากส์ และสแตร์ (Clark and Starr. 1976 : 218) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการใช้คาํ ถาม
ดังนี'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ได้ทราบว่าผูเ้ รี ยนไม่รู้อะไร
ได้ทราบว่าผูเ้ รี ยนรู ้อะไร
พัฒนาความสามารถทางการคิดของผูเ้ รี ยน
กระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
เพือการฝึ กฝน หรื อทดสอบ
ช่วยผูเ้ รี ยนในการรวบรวมเนื'อหาสาระ
ช่วยในการทําความเข้าใจหรื อให้ความหมายในเรื องทีเรี ยน
เน้นจุดสําคัญของบทเรี ยน
เพือแสดงความสัมพันธ์
เพือดึงความสนใจของผูเ้ รี ยน
เพือให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงคุณค่าของสิ งทีเรี ยน
เพือให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกในสิ งทีคิด
สร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
เพือประเมินผลการเรี ยนรู ้
เพือให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย
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สรุ ปได้วา่ วัตถุประสงค์ของการใช้คาํ ถาม เพือประเมินผลการเรี ยน เพือกระตุน้ ความสนใจ
ให้ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน ทบทวนความรู ้ ความจําในสิ งที ได้เรี ยนมาให้นกั เรี ยน
ได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษา เพือการสื อความหมายเมือตอบคําถาม และทีสําคัญคือเพือให้นกั เรี ยน
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลายในชั'นทีสู งขึ'นกว่าระดับความรู ้ความจํา การใช้คาํ ถาม
ของครู มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอน กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจเนื'อหาสาระทีเรี ยน
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกเพือนําไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน
ได้อย่างเหมาะสม
ประโยชน์ ของการใช้ คําถาม
การใช้คาํ ถามสามารถเร้าความสนใจของนักเรี ยน และเป็ นการวัดการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ได้อีกด้วย การใช้คาํ ถามทีดี เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรี ยนเป็ นการท้าทายความสามารถของนักเรี ยน
และทําให้เกิดความกระตือรื อร้นทีจะเรี ยนรู ้ มีนกั วิชาการได้กล่าวถึงประโยคของการใช้คาํ ถามไว้
ดังนี'
ไสว ฟักขาว (2544 : 234-235) กล่าวถึง ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตั'งคําถาม ดังนี'
1. นักเรี ยนกับครู สือความหมายกันได้ดีข' ึน
2. ช่วยครู ในการวางแผนการเรี ยนการสอน ให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และช่วยให้ครู สามารถกําหนดองค์ประกอบของงานทีมอบหมายให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. สร้างแรงจูงใจและกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน และแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจ
ของนักเรี ยนเบื'องต้น
4. ช่วยเน้นประเด็นสําคัญของสาระการเรี ยนรู ้และทบทวนสาระทีสําคัญในเรื องทีเรี ยน
5. ช่วยครู ในการประเมินผลการเรี ยนการสอน และวินิจฉัยจุดแข็งจุดอ่อนของนักเรี ยนได้
6. ช่วยสร้างลักษณะนิสัยการชอบคิดให้กบั นักเรี ยน ตลอดจนนิสัยใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนตลอดชีวติ
อาภรณ์ ใจเทียง (2546 : 182-183) สรุ ปสาระสําคัญเกียวกับประโยชน์ของการใช้คาํ ถาม
ไว้ดงั นี'
1. ส่ งเสริ มเทคนิคการคิดให้แก่นกั เรี ยน
2. กระตุน้ ความสนใจในการเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนตืนตัว สนใจเรี ยนดีข' ึน
3. ช่วยขยายความคิดและแนวทางในการเรี ยนแก่นกั เรี ยน
4. ช่วยให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
5. เป็ นสื อกลางเชือมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่
6. ปลูกฝังนิสัยรักการค้นคว้า เพือหาคําตอบจากคําถามทีได้รับ
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7. ใช้วดั ผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ดี
สรุ ปได้วา่ การใช้เทคนิคการใช้คาํ ถาม ทําให้เกิดประโยชน์สําหรับนักเรี ยนคือ ช่วยเสริ มสร้าง
ความสามารถ ด้านความคิดให้กบั นักเรี ยน ช่วยกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
ในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ใช้เป็ นสื อเชื อมโยงระหว่า งความรู ้ เดิ ม กับ ความรู ้ ใ หม่ ทํา ให้เกิ ด
การค้นคว้าและหาความรู ้ใหม่ ใช้คาํ ถามเพือทบทวนหรื อสรุ ปเนื'อหาสาระให้กะทัดรัดยิงขึ'น ใช้วดั ผล
ความรู ้ ความเข้าใจ และความสามารถของนักเรี ยน รวมทั'งวัดผลการสอนของครู ว่าเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์เพียงใด
ประเภทของคําถาม
สุ นนั ทา มันเศรษฐวิทย์ (2542 : 117-119) ได้แบ่งประเภทของคําถามเป็ น 3 ประเภท คือ
1. คําถามเพือหาคําตอบพื'นฐาน เป็ นคําถามทีเกียวข้องกับเนื' อหาทีนักเรี ยนอ่านคําตอบ
จะมี อ ยู่ ใ นเนื' อ เรื อง คํา ถามประเภทนี' มัก จะถามเกี ยวกับ ความจํา ความเข้า ใจ การนํา ไปใช้
ลักษณะของคําถามมีดงั นี'
1.1 วัดความจํา เป็ นคําถามที ถามเกี ยวกับตัวละคร สถานที เหตุ ก ารณ์ สํา คัญ เวลา
คําทีใช้ข' ึนต้นคําถามมี “ใคร” “อะไร” “เมือไร” “ทีไหน”
1.2 วัดการสรุ ปเรื อง เป็ นคําถามทีถามเกี ยวกับการสรุ ปเรื องทีละย่อหน้า ทีละตอน
แล้วสรุ ป รวมกันเป็ นเรื องย่อของทั'ง หมด การสรุ ป เรื องมัก จะยกประเด็ น สํา คัญ ที มี อ ยู่ใ นเรื อง
มาแสดงให้ปรากฏชัดเจน
1.3 วัดจุ ดมุ่ งหมาย เป็ นการถามเพือให้ผูอ้ ่านค้นหาจุ ดมุ่งหมายของผูเ้ ขี ยนที เสนอ
เรื องราวทั'งหมด ผูอ้ ่านจะหาคําตอบได้ถา้ อ่านเรื องราวทั'งหมดอย่างเข้าใจ
1.4 วัดการเขียนหัวข้อ เป็ นการถามเพือให้ผูอ้ ่านตอบประเด็นสําคัญจากเรื องทีอ่าน
โดยเขียนเป็ นหัวข้อสําคัญได้ถา้ ผูอ้ ่านเข้าใจเนื'อเรื อง
1.5 วัดการนําไปใช้ ถามเกียวกับการนําเรื องราวทีอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
2. คําถามเพือคิ ดวิจารณญาณ คําถามประเภทนี' ตอ้ งการคําถามเกี ยวกับ การคิ ดชั'นสู ง
ทีต้องการคําตอบในเชิ งเหตุผล โดยเนื'อหาจากการอ่านเป็ นการคิดเพือตัดสิ นใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่า ประเภทของคําถามมีดงั นี'
2.1 วัดการเปรี ยบเทียบข้อทีเหมือนกันและตรงข้ามกัน ให้ผูอ้ ่านค้นหาคําตอบจาก
เนื'อเรื องทีอ่าน โดยพิจารณาว่ามีสิงใดบ้างทีเหมือนกัน และสิ งใดบ้างทีแตกต่างหรื อตรงกันข้ามกัน
2.2 วัดการวิเคราะห์ ให้ผอู ้ ่านจําแนกหรื ออ่านรายละเอียดปลีกย่อยทีปรากฏในเนื' อเรื อง
หรื อในภาพ
2.3 วัดความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกบั ผล ให้ผอู ้ ่านค้นหาเหตุและผลในเรื อง
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2.4 วัดการแสดงความคิ ดเห็ น ให้ผูอ้ ื นวิพากษ์วิจารณ์ ตวั ละคร เหตุ การณ์ เรื องราว
หรื อปั ญหาทีปรากฏในเรื อง
2.5 วัดการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า ให้ผอู ้ ่านทํานายหรื อคาดคะเน โดยอาศัยเรื องราว
ทีอ่านเป็ นพื'นฐานในการทํานาย
2.6 วัดการสื บค้นข้อมูล เป็ นคําถามทีต้องการให้ผอู ้ ่านไปค้นหาคําตอบ จากหนังสื อ
หรื อตําราต่างๆ
2.7 วัดการประเมินค่า เป็ นคําถามทีต้องการให้ผูอ้ ่านตัดสิ นหรื อหาข้อสรุ ปเกี ยวกับ
ข้อมูลทีได้จากการค้นคว้า และพิจารณาความเป็ นจริ งหรื อเท็จของข้อมูล
3. คําถามเพือคิดสร้างสรรค์ เป็ นคําถามทีมุ่งให้นกั เรี ยนหรื อผูอ้ ่านปรับเปลี ยนแนวคิด
ทีได้จากการอ่านในทางทีดี ก่อให้เกิ ดคุ ณค่าทางด้านจิตใจ ให้ความสุ ขแก่ตนเองและผูอ้ ื น ผูอ้ ่าน
อาจต้องสร้างจินตภาพของตนเองออกมาเป็ นเรื องราว คําถามประเภทนี' มกั จะเป็ นคําถามปลายเปิ ด
ทีผูอ้ ่านสามารถตอบได้อย่างอิสระโดยไม่ถือว่าผิด
อาภรณ์ ใจเทียง (2546 : 183-186) อธิ บายว่า คําถามมีหลายประเภท สามารถจําแนกได้
โดยใช้เกณฑ์ต่า งๆ เช่ น คํา ถามระดับ ต้น คํา ถามระดับ สู ง คํา ถามแบบปิ ด คํา ถามแบบเปิ ดและ
การแบ่งประเภทของคําถามตามระดับขั'นของการใช้ความคิ ดในพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain)
ตามแนวคิดของบลูม (Bloom)
ทิศนา แขมมณี (2548 : 400-408) ได้อธิ บายและยกตัวอย่างพฤติกรรมทีบ่งชี' ระดับการเรี ยนรู ้
ตามแนวคิดของบลูม และนํามาเป็ นแนวทางในการแบ่งประเภทของคําถาม ดังนี'
1. ถามความรู ้ (Knowledge) คําถามทีใช้มกั เป็ นคําถามทีถามถึงข้อมูล สาระ รายละเอียด
ของสิ งที เรี ยนรู ้ และให้นักเรี ยนแสดงพฤติ กรรมที บ่งชี' ว่าตนมี ความรู ้ ความจําในเรื องนั'นๆ เช่ น
ถามเพือให้นกั เรี ยนบอกเล่า ชี' ระบุ ท่อง ให้ความหมาย ให้คาํ นิ ยม รวบรวม เลือก จําแนก ประมวล
และจัดลําดับ เป็ นต้น
2. ถามความเข้าใจ (Comprehension) คําถามในระดับนี'มกั เป็ นคําถามทีช่วยให้นกั เรี ยน
แสดงพฤติกรรมทีบ่งชี' ถึงความเข้าใจของตนในเรื องนั'นๆ เช่น ถามเพือให้นกั เรี ยนอธิ บาย (โดยใช้
คําพูด) ขยายความ เปรี ยบเที ยบ ลงความเห็ น แปลความหมาย แสดงความคิ ดเห็ น ตี ความหมาย
คาดการณ์ คาดคะเน สรุ ป ย่อ ทํานาย บอกใจความสําคัญ และกะประมาณ เป็ นต้น
3. ถามการนําไปใช้ (Application) คําถามในระดับนี' มกั ประกอบด้วย สถานการณ์ทีนักเรี ยน
จะต้องดึ งความรู ้ ความเข้าใจมาใช้ในการหาคําตอบ เช่ น ถามเพือให้นักเรี ยนประยุกต์ ปรั บปรุ ง
จัด แก้ปัญหา เลือก ทํา ปฏิบตั ิ แสดง สาธิ ต ผลิต เป็ นต้น
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4. ถามการวิเคราะห์ (Analysis) ถามเพือให้นกั เรี ยนใช้ความคิดหาคําตอบจากการแยกแยะ
ข้อมูล และหาความสัม พันธ์ ข องข้อมูล ที แยกแยะนั'น หรื ออี ก นัย หนึ งก็คื อ ถามเพื อให้นัก เรี ย น
สามารถจับได้วา่ อะไรเป็ นสาเหตุ เหตุผล หรื อแรงจูงใจทีอยูเ่ บื'องหลังปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ ง
เช่น ถามให้นกั เรี ยนจําแนกแยกแยะ หาข้ออ้างอิง หาความสัมพันธ์ ตรวจสอบ หาข้อสรุ ป จัดกลุ่ม
หาหลักการ ระบุ ชี' เป็ นต้น
5. ถามการสังเคราะห์ (Synthesis) การเรี ยนรู ้ในระดับการสังเคราะห์ หมายถึง การเรี ยนรู ้
ทีอยูใ่ นระดับทีนักเรี ยนสามารถ
5.1 คิด ประดิษฐ์ สิ งใหม่ข' ึนมา ซึ งอาจอยูใ่ นรู ปของสิ งประดิษฐ์ ความคิดหรื อภาษา
5.2 ทํานายสถานการณ์ในอนาคตได้
5.3 คิดวิธีการแก้ปัญหาได้ (แต่แตกต่างจากการแก้ปัญหาในขั'นการนําไปใช้ ซึ งจะมี
คําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว แต่วธิ ี การแก้ปัญหาในขั'นนี'อาจมีคาํ ตอบได้หลายคําตอบ)
6. ถามการประเมินค่า (Evaluation) การเรี ยนรู ้ในระดับการประเมินค่า หมายถึง การเรี ยนรู ้
ในระดับที นักเรี ยนต้องใช้การตัดสิ นคุ ณค่า ซึ งก็หมายความว่า นักเรี ยนจะต้องสามารถตั'งเกณฑ์
ในการประเมินหรื อตัดสิ นคุ ณค่าต่างๆ ได้ และแสดงความคิดเห็ นในเรื องนั'นได้ ฉะนั'น การถาม
ในระดับนี' ก็เพือให้นักเรี ยนวิพากษ์วิจารณ์ ตัดสิ น ประเมิ นค่า ตี ค่า สรุ ป เปรี ยบเที ยบ จัดอันดับ
กําหนดเกณฑ์/กําหนดมาตรฐาน ตัดสิ นใจ แสดงความคิดเห็นให้เหตุผล และบอกหลักฐาน เป็ นต้น
ทฤษฎีของบลูม (Bloom's Theory of Learning) ทฤษฎีด' งั เดิมของบลูม (Bloom) คําถาม
พัฒนาการคิดสามารถนําไปใช้ใน 2 วิธี วิธีแรกคือ การใช้เป็ นคําถามในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ใช้เพือทบทวนหรื อเชื อมโยงประสบการณ์ เดิ ม กระตุ น้ ให้คิดหรื อเพือสรุ ปทบทวนสิ งที ได้เรี ยน
อีกวิธีหนึงคือ ใช้ในการออกข้อสอบมาตรฐาน หรื อข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ> การเรี ยนรู ้ ได้แบ่งความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ของคนเป็ น 6 ระดับ ดังนี'
ระดับที 1 ขั'นมีความรู ้พ'ืนฐาน (Knowledge)
ระดับที 2 ขั'นความเข้าใจ (Comprehension)
ระดับที 3 ขั'นนําไปใช้ Application)
ระดับที 4 ขั'นวิเคราะห์ความรู ้ (Analysis)
ระดับที 5 ขั'นสังเคราะห์ (Synthesis)
ระดับที 6 ขั'นประเมินผล (Evaluation)
ตามทฤษฎี น' ี สามารถนํา มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเด็ ก ที มี
ความสามารถต่างกันในห้องเรี ยนเดียวกันได้ โดยการสอนเรื องเดียวกันในหลายๆ ระดับ ตามความง่าย
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และยาก โดยจัดเป็ นขั'นตอนตามลําดับอาจแบ่งเป็ น ระดับ 1 - 2, ระดับ 3 - 4 และระดับ 5 - 6 ซึ งการสอน
เช่นนี'คงจะต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กพร้อมกับทําความเข้าใจเด็กเป็ นรายบุคคลด้วย
สรุ ปได้วา่ ประเภทของคําถามสามารถจําแนกได้หลายประเภท แบ่งเป็ นคําถามระดับต้น
คําถามระดับสู ง คําถามแบบปิ ด คํา ถามแบบเปิ ด และประเภทของคํา ถามตามแนวคิ ดของบลู ม
ในแต่ประเภทของคําถามจะมีเกณฑ์เพือวัดระดับพฤติกรรมของนักเรี ยน และในแต่ละระดับจะมีคาํ ถาม
ทีมีความยากง่ายแตกต่างกัน เพือให้นกั เรี ยนแสดงพฤติกรรมทีบ่งชี' ระดับความสามารถของนักเรี ยน
แต่ละบุคคล
วิทยาธร ท่อแก้ว (2543 : 1) ได้แบ่งประเภทของคําถามออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี'
1. คําถามเปิ ด เป็ นคําถามทีเปิ ดกว้างในการตอบ ผูต้ อบจะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
แล้วแต่การจัดลําดับความคิดของแต่ละคน
2. คําถามปิ ด เป็ นคําถามที จํากัดกรอบในการตอบให้ คํา ถามประเภทนี' เป็ นการถาม
ทีมุ่งประเด็นให้มีการเลือกตอบ
3. คําถามเปิ ดและปิ ด เป็ นคําถามที กําหนดกรอบให้ตอบ และเปิ ดกว้า งในการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเสรี ภายใต้กรอบทีกําหนดให้น' นั ในการตอบผูต้ อบจะตอบตามกรอบทั'งสี ด้าน
แต่จะตอบได้อย่างเสรี ในแต่ละด้าน
ธี ระพัฒน์ ฤทธิ> ทอง (2545 : 75-82) ได้ก ล่ า วถึ ง ประเภทของคํา ถามที พัฒ นามาจาก
กระทรวงศึกษาธิ การ รัฐวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย ซึงแบ่งคําถามออกเป็ น 7 ประเภท ดังนี'
1. คําถามปริ มาณ เป็ นการตั'งคําถาม เพือให้ผูเ้ รี ยนได้คิดถึ งปริ มาณของคน สัตว์ และ
สิ งของทีปรากฏในบทเรี ยนนั'นๆ
2. คําถามการเปลี ยนแปลง เป็ นการตั'งคําถาม เพือให้ผูเ้ รี ยนได้คิดถึ งการเปลี ยนแปลง
ทีจะเกิดขึ'น หากข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งในบทเรี ยนมีการเปลียนแปลง
3. คํา ถามการทํา นาย เป็ นการตั'ง คํา ถามที มี ก ารสมมุ ติ ว่ า ถ้ า เกิ ด เหตุ ก ารณ์ เ ช่ น นี'
แล้วจะเกิดอะไรขึ'นบ้าง เพือให้ผเู ้ รี ยนได้คิด และทํานายในสิ งทีน่าจะเกิดขึ'นและเป็ นไปได้
4. คําถามความคิ ดเห็ น เป็ นการตั'งคําถามเพือให้ผูเ้ รี ยนได้คิดและแสดงความคิ ดเห็ น
โดยอาศัยข้อมูล ความจริ งทีมีหลักการและเหตุผล
5. คํา ถามเกี ยวกับ ส่ วนตัว เป็ นคํา ถามที ถามความรู ้ สึ ก ส่ วนตัวของผูเ้ รี ย น ถ้า ผูเ้ รี ย น
เป็ นส่ วนใดส่ วนหนึ งของบทเรี ยนนั'น หรื ออยูใ่ นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ งในบทเรี ยนนั'นๆ ผูเ้ รี ยน
จะรู ้สึกอย่างไร
6. คําถามความสัมพันธ์เปรี ยบเทียบ เป็ นการตั'งคําถามเพือให้ผูเ้ รี ยนได้คิดเปรี ยบเทียบ
ระหว่างสิ งใดสิ งหนึง หรื อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงทีเกิดขึ'นในบทเรี ยนนั'น
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7. คําถามเกียวกับค่านิยม เป็ นการตั'งคําถามเพือให้ผเู ้ รี ยนได้คิดอย่างมีเหตุผล คิดในทางที
ถูกต้อง คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถตัดสิ นใจ วิเคราะห์วิจารณ์ ได้ว่า ค่านิ ยมใดดี หรื อไม่ดี
ค่านิยมใดควรปฏิบตั ิตามหรื อไม่ควรปฏิบตั ิตาม
สุ วทิ ย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 79) แบ่งประเภทของคําถามไว้ดงั นี'
1. คําถามระดับตําและระดับสู ง
1.1 คําถามระดับตํา เป็ นคําถามทีต้องการคําตอบระดับความจําของข้อมูล หรื อเรี ยกว่า
เป็ นคําถามทีต้องการวัดความจํา ใช้ในการทบทวนความรู ้พ'ืนฐานหรื อมโนทัศน์
1.2 คํา ถามระดับ สู ง เป็ นคํา ถามที ต้องการคํา ตอบระดับ การแปลผล การนํา ไปใช้
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า หรื อเรี ยกได้วา่ เป็ นคําตอบทีต้องการวัดความคิด ช่วยพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในด้านทักษะการคิดและการใช้เหตุผล
2. คําถามเกียวกับผล กระบวนการและความคิดเห็น
2.1 คําถามเกียวกับผล เป็ นคําถามทีต้องการคําตอบในรู ปของการสรุ ปผลขั'นสุ ดท้าย
2.2 คําถามเกียวกับกระบวนการ เป็ นคําถามทีต้องการให้ผเู ้ รี ยนอธิ บายถึงวิธีดาํ เนินการ
หรื อขั'นตอนทีนําไปสู่ ผลขั'นสุ ดท้าย
2.3 คําถามเกี ยวกับความคิดเห็ น เป็ นคําถามทีต้องการให้ผูเ้ รี ยนแสดงความคิดเห็ น
ตัดสิ นใจ หรื อประเมินสิ งใดสิ งหนึง
3. คําถามแบบปิ ดและเปิ ด
3.1 คําถามแบบปิ ด เป็ นคําถามทีมีคาํ ตอบเดียว มักใช้กบั ข้อมูลทีเป็ นความจํา
3.2 คําถามแบบเปิ ด เป็ นคําถามทีให้คาํ ตอบได้หลายอย่าง ใช้ถามเพือการสร้างข้อมูล
เพือให้เกิดการตอบสนองเฉพาะตัว และนําไปสู่ การอภิปราย และการถามในขั'นต่อไป
อาภรณ์ ใจเทียง (2546 : 185-186) กล่าวว่า ถ้าพิจารณาจากลักษณะของคําตอบสามารถ
แบ่งประเภทของคําถามได้ 2 ประเภท คือ
1. คําถามแบบปิ ด เป็ นคําถามทีมีคาํ ตอบเพียงอย่างเดียว หรื อให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ ง
เหมาะสมสํา หรั บ ข้อ มู ล เนื' อ หาสาระที เป็ นความรู ้ ลัก ษณะคํา ถามต้อ งใช้คาํ ว่า อะไร (What)
ทีไหน (Where) เมือไร (When) ใคร (Who) ใช่หรื อไม่ (Yes-No Question) เป็ นต้น
2. คําถามแบบเปิ ด เป็ นคําทีมีคาํ ตอบหลายอย่าง ผูต้ อบต้องใช้ความรู ้ ผนวกความคิ ด
ให้เหตุ ผ ลประกอบการอธิ บ าย ลัก ษณะของคํา ถามจะใช้คาํ ถามว่า ทํา ไม เพราะเหตุ ใ ด (Why)
อย่างไร (How) ถ้าไม่เป็ นอย่างนี'แล้วจะเป็ นไร เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ ประเภทของคําถาม คําถามแบบเปิ ด หรื อคําถามระดับสู ง เป็ นคําถามทีต้องการ
วัดความคิด เป็ นคําตอบระดับการแปลผล การนําไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
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ช่ วยพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านทักษะการคิดและการใช้เหตุ ผล ลักษณะคําถามจะเปิ ดกว้างในการตอบ
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ดังนั'นผูต้ อบต้องใช้ความรู ้ผนวกความคิด ให้เหตุผลประกอบ
การอธิ บาย ส่ วนคําถามปิ ด เป็ นคําถามทีจํากัดกรอบในการตอบ เหมาะสมสําหรับข้อมูลเนื'อหาสาระ
ทีเป็ นความรู ้ ความจํา และใช้ในการทบทวนความรู ้พ'นื ฐานหรื อมโนทัศน์
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2545 : 198-199) ได้กล่ าวถึ ง การจําแนกคําถามเป็ น 5 ประเภท
สรุ ปได้ดงั นี'
1. คําถามเพือนําไปสู่ การสังเกต เป็ นคําถามทีต้องการให้ผเู ้ รี ยนตอบโดยใช้ประสาทสัมผัส
ในการเรี ยนรู ้และตอบปั ญหา หรื อเป็ นการรวบรวมข้อมูลเพือวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา
2. คําถามนําไปสู่ การอธิ บาย เป็ นคําถามทีต้องการให้ผตู ้ อบใช้เหตุผลประกอบกับข้อมูล
ต่างๆ ทีรวบรวมได้จากการสังเกตข้อมูลและจากความรู ้เดิม ซึ งเป็ นคําถามทีส่ งเสริ มให้เกิดทักษะ
ในการแปลความหมายจ้อมูลและการสรุ ป รวมทั'งทักษะในการสื อความหมาย มักจะใช้คาํ ว่า เหตุใด
อย่างไร
3. คํา ถามนํา ไปสู่ ก ารตั'ง สมมุ ติ ฐ าน เป็ นคํา ถามที ช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ย นคาดคะเนคํา ตอบ
หรื อทํานายคําตอบ โดยอาศัยข้อมูลทีได้จากการศึกษาค้นคว้าและความรู ้เดิมทีมีอยูห่ รื อทํานายคําตอบ
ล่วงหน้า มักใช้คาํ ว่า ถ้า…
4. คําถามทีนําไปสู่ การออกแบบวิธีการศึกษาค้นคว้า หรื อออกแบบการทดลองเป็ นคําถาม
ทีให้ผเู ้ รี ยนอธิ บาย เพือนําไปสู่ การกําหนดวิธีการศึกษาหาความรู ้ ส่ วนใหญ่มกั ใช้คาํ ว่าเหตุใด ทําไม
อย่างไร
5. คํา ถามที นํา ไปสู่ การนํา ไปใช้ เป็ นคํา ถามที ต้ อ งการให้ ผู ้ ต อบนํา กฎเกณฑ์
หรื อความสัมพันธ์ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ใหม่ เป็ นคําถามทีมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิด
สร้างสรรค์
สุ วทิ ย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 74) ได้กล่าวถึง การจําแนกคําถามออกเป็ น 12 แบบ
ซึ งเป็ นลักษณะคําถามทีใช้เพือความมุ่งหมายต่างๆ กัน สรุ ปได้ดงั นี'
1. ถามเพือเปรี ย บเที ยบ เพือให้ผูต้ อบคิ ดเปรี ย บเที ย บความเหมื อนกับ ความแตกต่ า ง
ซึ งจะต้องคิดอย่างรอบคอบเสี ยก่อนจึงจะตอบได้
2. ถามเพือการตัดสิ นใจ ผูต้ อบจะต้องจําแนกและตัดสิ นใจให้แน่นอน
3. ถามเพือการนําความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็ นการถามเพือแก้ไขสถานการณ์
ในสภาวะต่างๆ โดยอาศัยความรู ้หรื อประสบการณ์ทีมีอยูแ่ ล้ว
4. ถามเพือการจําแนก เพือต้องการให้ผตู ้ อบคิดจําแนกหรื อจัดหมวดหมู่ หรื อจัดพวกใหม่
โดยอาศัยการเปรี ยบเทียบในด้านความแตกต่าง ความเหมือน ความสัมพันธ์และการจับกลุ่มใหม่
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5. ถามความสั ม พันธ์ ระหว่า งเหตุ ผ ล เป็ นคํา ถามที ให้ผูต้ อบสั ง เกตปรากฏการณ์ ว่า
เกิดขึ'นได้อย่างไร ผลทีเกิดขึ'นเป็ นอย่างไร
6. ถามเพือให้ทราบความมุ่งหมาย เป็ นการถามทีให้ผตู ้ อบบอกความหมายของเนื'อเรื อง
7. ถามเพือให้เกิดความคิดวิจารณ์ ถามเพือให้ผตู ้ อบคิดในเรื องความสมบรู ณ์ ความถูกต้อง
ซึ งก่อนทีจะตอบนั'นผูต้ อบจะต้องใคร่ ครวญเสี ยก่อน
8. ถามเพือให้แสดงความคิดเห็น เพือให้ผตู ้ อบเกิดการสรุ ปผล ตัดสิ นใจ โดยอาศัยข้อมูล
ความจริ ง หลักเกณฑ์
9. ถามเพื อเปิ ดการอภิ ป ราย เป็ นการถามเพื อให้ ไ ด้ก ารถกเถี ย ง การพิ นิ จ พิ จ ารณา
การตัดสิ นใจในเรื องใดเรื องหนึง
10. ถามเพือให้กาํ หนดนิ ยามหรื อให้อภิปราย เป็ นคําถามเพือให้สรุ ปความคิดรวบยอด
หรื อความหมาย คํานิยาม คําอธิ บายแต่ละคําหรื อวลี เพือให้เรื องราวนั'นกระจ่างขึ'น
11. ถามเพือให้สังเกต คําถามชนิดนี'ตอ้ งการให้หาคําตอบโดยวิธีการสังเกต
12. ถามเพือยัวยุให้เกิ ดคําถามใหม่ๆ อีก ระหว่างทีผูเ้ รี ยนกําลังคิด กําลังอ่านหรื อกําลัง
ปฏิบตั ิงานอยู่ ผูส้ อนอาจถามถึงงานทีเขากําลังคิด กําลังทํา ว่าพบปั ญหาอะไร หรื อไม่
สรุ ป ได้ว่า การจํา แนกประเภทของคํา ถามตามแนวคิ ดของบลู ม แบ่ ง เป็ น 6 ประเภท
เรี ยงลําดับจากระดับการคิ ดจากตําสุ ดไปหาสู งสุ ด แต่ละระดับบ่งชี' พฤติกรรมและความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน ส่ วนการจําแนกคําถามออกเป็ นคําถามแบบปิ ดและแบบเปิ ด คําถามแบบปิ ดเป็ นคําถาม
ที มี คาํ ตอบเพียงอย่างเดี ยว หรื อให้เลื อกอย่างใดอย่างหนึ ง คําถามแบบเปิ ดเป็ นคําถามทีมีคาํ ตอบ
หลายอย่าง ผูต้ อบต้องใช้ความรู ้ ผนวกความคิ ดให้เหตุ ผลประกอบการตอบ และการจําแนกตาม
ลักษะการคิ ด มี 3 ประเภท ได้แก่ คําถามที ใช้ในความคิ ดพื'นฐาน คํา ถามเพื อการคิ ดค้น คํา ถาม
ทีขยายความคิด
เทคนิคการใช้ คําถาม
การใช้คาํ ถามทีใช้เป็ นสื อเร้าเพือพัฒนาพฤติกรรมทีพึงประสงค์ และปรากฏความสามารถ
ของทั'งนักเรี ยนและครู ให้เห็ นได้หรื อทดสอบได้ มี ลกั ษณะหรื อองค์ประกอบของการใช้คาํ ถาม
ซึ งควรดําเนินการอย่างมีระบบระเบียบและเป็ นกระบวนการ ใช้คาํ ถามในหลายรู ปแบบ ซึ งมีนกั วิชาการ
ได้กล่าวถึงเทคนิคการใช้คาํ ถามไว้ ดังนี'
อินทิรา บุญยาทร (2542 : 221) ได้กล่าวว่า การใช้คาํ ถามทีดีเป็ นการสอนทีดี ซึ งการถามทีดี
ต้องน่าสนใจและกระตุน้ ให้คิด และควรได้รับการเตรี ยมมาก่อน เทคนิคทีน่าสนใจในการถาม มีดงั นี'
1. การถาม
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1.1 การถามให้ ต รงประเด็ น เมื อถามคํา ถามกว้า งๆ เพื อให้ นัก เรี ย นได้รั บ รู ้ แ นว
ของคําถามแล้ว ครู ควรถามเจาะจงลงไปในประเด็นทีต้องการให้ชดั เจนยิงขึ'น
1.2 การเรี ยกนักเรี ยนตอบ ครู ควรถามคําถามกันทั'งชั'น หยุดสักเล็กน้อยจึงเรี ยก นักเรี ยน
คนใดคนหนึงตอบ ไม่ควรเรี ยกชือก่อนจึงถาม
1.3 การกระจายคําถาม ครู ควรถามนักเรี ยนให้ทวถึ
ั ง แม้วา่ อาจจะใช้วิธีถามตัวแทน
ของกลุ่ม
1.4 การจัดให้มี ช่ วงเงี ย บ เพื อให้นัก เรี ย นทั'ง ชั'นคิ ดแล้วจึ ง เรี ย กให้ตอบ เทคนิ ค นี'
สําคัญมากเมือครู ถามคําถามทียากขึ'น
1.5 คําถามควรกระชับและชัดเจน
1.6 การถามปูพ'ืน เป็ นการถามเพือช่วยให้นกั เรี ยนหาคําตอบให้ได้ โดยถามให้แนวทาง
หรื อถามใหม่ แต่ใจความเดียวกันหรื อแบ่งคําถามออกเป็ นตอนๆ
1.7 การถามรุ ก คื อ การถามช่ ว ยให้ นัก เรี ย นคิ ด หาคํา ตอบที ดี ก ว่ า เช่ น ลึ ก กว่ า
หรื อมีเหตุผลกว่า คําตอบพื'นๆ ทีตอบครั'งแรก
2. การสนองต่อคําตอบของนักเรี ยน
2.1 ถ้านักเรี ยนตอบถูกควรมีการเสริ มแรง เช่น ทางวาจาหรื ออืนๆ
2.2 ถ้านักเรี ยนตอบถูกบางส่ วน ควรให้คาํ ชมในส่ วนทีถูก และถามปูพ'นื แนะแนวทาง
ให้นกั เรี ยนคิดต่อจนได้คาํ ตอบทีถูกต้อง
2.3 ถ้านักเรี ยนตอบผิด ไม่มีปฏิ กิริยาทางลบ เช่ น ตําหนิ แต่ใ ห้กาํ ลัง ใจที จะแก้ไ ข
คําตอบทีผิด
2.4 ถ้าไม่มีคาํ ตอบ ควรถามใหม่และทําให้ง่ายขึ'น หรื อเน้นจุดสําคัญเพือให้นกั เรี ยน
เข้าใจคําถาม
อาภรณ์ ใจเทียง (2546 : 186) กล่าวถึง เทคนิคการใช้คาํ ถาม ดังนี'
1. ในการถามไม่ควรเจาะจงผูต้ อบ หรื อถามนักเรี ยนตามลําดับ เพราะการรู้ ตวั ก่อนว่า
จะตอบเมือใดนั'น จะทําให้ผตู ้ อบไม่สนใจคําถามอืนๆ
2. ในการถามคํา ถามไม่ ค วรถามซํ'า นัก เรี ย นคนเดิ ม บ่ อ ยครั' ง เพราะการปฏิ บ ตั ิ ด ัง นี'
นักเรี ยนคนอืนๆ จะเกิดความน้อยใจทีครู ไม่เห็นความสําคัญของตน จึงทําให้ไม่สนใจบทเรี ยน
3. ในการถามคํา ถามไม่ ค วรเร่ งรั ด คํา ตอบจากนั ก เรี ยน เมื อถามคํา ถามไปแล้ ว
ควรเปิ ดโอกาสให้เด็กหยุดคิดค้นหาคําตอบบ้าง
4. การถามคําถามควรใช้น' าํ เสี ยงเร้าใจผูต้ อบ เป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนอยากตอบมาก
ยิงขึ'น
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5. ขณะที ผู ้ต อบหยุ ด คิ ด หรื อ ลัง เลในการตอบออกไป ครู ค วรให้ กาํ ลัง ใจส่ ง เสริ ม
ไม่ควรคาดคั'นคําตอบ หรื อแสดงความเบือหน่ าย หรื อเรี ยกนักเรี ยนอื นตอบแทน เพราะจะทําให้
นักเรี ยนเสี ยกําลังใจ
6. ในการตอบคําถามหนึ งๆ ครู ไม่ควรคิดว่าต้องให้เด็กคนเดียวตอบ ควรเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนหลายๆ คนได้ตอบ เพราะจะเป็ นการกระจายความคิดและทําให้มีขอ้ สรุ ปทีดี
7. ในการตอบคําถามของนักเรี ยนอาจได้คาํ ตอบทีไม่ตรงกับข้อเท็จจริ ง หรื อไม่ค่อยมี
เหตุผลนัก ครู ควรหาวิธีทีจะทําให้นกั เรี ยนเข้าใจ และสามารถหาคําตอบทีถูกต้องได้ ไม่ควรปล่อย
ให้นกั เรี ยนเข้าใจอย่างผิดๆ ต่อไป โดยอาจถามคําถามใหม่หรื ออธิ บายเพิมเติม
8. คุณค่าของการสอนโดยใช้คาํ ถามจะหมดไป ถ้าครู เป็ นผูถ้ ามเองตอบเองหรื อถามคําถาม
ในลักษณะทีทบทวนความจํานักเรี ยนมากเกินไป
9. สร้ างบรรยากาศที เป็ นกันเองในห้องเรี ยน เพือให้นักเรี ยนรู ้ สึกอยากจะมี ส่วนร่ วม
ในการตอบคําถาม
10. ในการตอบคําถามหนึงๆ ควรให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคําตอบในหลายๆ แนว ไม่ควรจํากัด
เฉพาะคําตอบเดียว
11. ใช้คาํ ถามทีนักเรี ยนมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอ
12. ควรวิเคราะห์คาํ ถามทีถามไปแล้ว เพือนํามาปรับแก้ไขเพือใช้ในโอกาสอืนๆ ต่อไป
ทิศนา แขมมณี (2548 : 407-408) ได้แนะนําเกียวกับเทคนิคการใช้คาํ ถามไว้ดงั นี'
1. ถามคําถามทีละคําถาม ไม่ควรถามหลายคําถามติดต่อกัน
2. คําถามแต่ละคําถาม ไม่ควรมีประเด็นถามมากเกินไป
3. คําถามควรชัดเจน ถ้าคําถามกว้างเกินไป นักเรี ยนตอบไม่ตรงประเด็น ควรปรับคําถาม
ให้เฉพาะเจาะจงมากขึ'น
4. คําถามไม่ควรยาวเกินไป นักเรี ยนหรื อผูต้ อบจะจับประเด็นไม่ได้ หรื ออาจจะหลงประเด็น
ไปได้
5. ควรใช้น' าํ เสี ยงและท่าทางทีเหมาะสมประกอบการถาม
6. เมือถามคําถามแล้วควรให้เวลานักเรี ยนคิด (Wait Time) พอสมควร
7. ไม่ควรทวนคําถาม และไม่ควรทวนคําตอบของนักเรี ยนบ่อยๆ
8. ครู ควรให้คาํ ชมแก่ นักเรี ยนบ้า ง แต่ไ ม่บ่อยเกิ นไป ควรเป็ นไปตามความต้องการ
ของนักเรี ยนแต่ละคน และควรพยายามค่อยๆ เปลี ยนการเสริ มแรงจากภายนอกไปสู่ การเสริ มแรง
จากภายใน
9. หลีกเลียงการชมประเภท ดี... แต่...
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10. การชมต้องมีฐานจากความเป็ นจริ ง และความจริ งใจ
11. ถามนักเรี ยนและให้โอกาสนักเรี ยนในการตอบอย่างทัวถึง ให้ความเสมอภาคแก่นกั เรี ยน
ทั'งชายและหญิง ทั'งเก่งและอ่อน ทั'งทีสนใจและไม่สนใจเรี ยน
12. เมื อถามคําถามแล้ว ครู ควรเรี ยกให้นกั เรี ยนตอบเป็ นรายบุ คคล ไม่ควรให้นกั เรี ยน
ตอบพร้อมกัน
13. เมือถามแล้วถ้าไม่มีผใู ้ ดตอบได้ ควรตั'งคําถามใหม่ โดยใช้คาํ ถามทีง่ายขึ'นหรื ออธิ บาย
ขยายความ หรื อให้แนวทางในการตอบ
สรุ ปได้วา่ เทคนิคการใช้คาํ ถาม เป็ นกลวิธีการสอนทีก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ทีสามารถพัฒนา
ทัก ษะทางภาษาและทัก ษะการคิ ด การใช้คาํ ถามเป็ นสื อเร้ า เพื อพัฒนาพฤติ ก รรมที พึ ง ประสงค์
การใช้คาํ ถามมีหลายรู ปแบบ ตามความคิดของนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ในแต่ละรู ปแบบ
สามารถนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยน ซึ งในแต่ละขั'นตอนของการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน มีคาํ ถามเพือให้นกั เรี ยนได้แสดงความสามารถ เป็ นตัวบ่งชี' พฤติกรรม
ของนักเรี ยน
ชุ ดกิจกรรม
ชุ ดกิจกรรม หรื อชุ ดการเรี ยน มาจากคําว่า Instruction Package หรื อ Learning Package
หรื อ Instruction Kite หรื อชุ ดกิจกรรม (Activity Packages) เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษา เป็ นสื อการสอน
ทีสามารถช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างนักเรี ยน หรื อระหว่างบุคคล และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนรู ้เต็มความสามารถ ซึ งมีผใู ้ ห้ความหมายของชุดกิจกรรม มีดงั นี'
บุ ญเกื' อ ควรหาเวช (2542 : 91) ได้ใ ห้ค วามหมายของชุ ดกิ จกรรมไว้ว่า ชุ ดกิ จกรรม
เป็ นสื อการสอนชนิ ดหนึ งซึ งเป็ นชุ ดของสื อประสม (Multi Media) ซึ งหมายถึง การใช้สือการสอน
ตั'งแต่สองชนิ ดขึ' นไปร่ วมกัน เพื อให้ผูเ้ รี ย นได้รับ ความรู ้ ตามที ต้องการ สื อที นํา มาใช้ร่วมกันนี'
จะช่ วย เสริ มประสบการณ์ ซึงกันและกันตามลําดับขั'นทีจัดเอาไว้ ทีจัดขึ'นสําหรับหน่ วยการเรี ยน
ตามหัวข้อ เนื'อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยทีต้องการจะให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 27) ได้ให้ความหมายของชุ ดการเรี ยนว่า เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ทีได้ออกแบบและจัดอย่างมีระบบ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย เนื' อหา และวัสดุอุปกรณ์ โดยกิจกรรม
ต่างๆ ดังกล่ าว ได้รับการรวบรวมไว้เป็ นระเบี ยบในกล่ อง เพื อเตรี ย มไว้ใ ห้ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษาจาก
ประสบการณ์ท' งั หมด
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ศิริลกั ษณ์ หนองเส (2545 : 12) ได้ให้ความหมายของชุ ดกิจกรรมว่า เป็ นสื อการเรี ยนการสอน
ทีสร้างขึ'น เพือใช้ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง
ตามศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคนโดยมีรูปแบบและขั'นตอนทีกําหนดไว้
สุ วิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 51) ได้ให้ความหมายของชุ ดกิจกรรมว่า เป็ นสื อ
การสอนชนิ ดหนึ งทีเป็ นลักษณะของสื อประสม และเป็ นการใช้สือตั'งแต่สองชนิ ดขึ' นไปร่ วมกัน
เพือให้นักเรี ยนได้รับ ความต้องการ โดยอาจจัดขึ' นสํา หรั บ หน่ วยการเรี ย นตามหัวข้อเรื อง และ
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยทีต้องการให้นกั เรี ยน ได้เรี ยนรู ้อาจจัดไว้เป็ นชุ ดในกล่อง ซองกระเป๋ า
ชุ ดกิจกรรมอาจประกอบด้วย เนื'อหาสาระ คําสัง ใบงาน ในการทํากิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
ความรู ้ เครื องมือ หรื อสื อจําเป็ นสําหรับกิจกรรมต่างๆ รวมทั'งแบบวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ระพิ นทร์ โพธิ> ศรี (2549 : 142) ได้ใ ห้ค วามหมายของชุ ด กิ จ กรรม คื อ สื อการสอน
ทีประกอบไปด้วย จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ทีสะท้อนถึงปั ญหาและความต้องการในการเรี ยนรู ้เนื'อหา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมประเมินผลการเรี ยนรู ้ทีนํามาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ
สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนได้มีประสิ ทธิ ภาพ
สรุ ปได้ว่า ชุ ดกิ จกรรม หมายถึ ง สื อการเรี ยนการสอนซึ งเป็ นนวัตกรรมทางการศึ กษา
ทีเอื'อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามขั'นตอนทีได้ระบุไว้ในชุ ดกิจกรรม ซึ งในความหมาย
ของชุดกิจกรรมทีมีลกั ษณะแตกต่างกันตามทีนักการศึกษากล่าวถึง ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดหลายแนวคิด
มาปรับใช้เป็ นชุ ดฝึ กทักษะภาษาอังกฤษเพือนํามาใช้ในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เพือสนับสนุ น
และพัฒนาให้นกั เรี ยนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู ้ เกิดการเปลี ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
และบรรลุ ต ามเป้ าหมาย หรื อ จุ ด มุ่ ง หมายอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผูเ้ รี ย นสามารถเกิ ด การเรี ย นรู ้
อย่างเป็ นอิสระตามความสามารถของแต่ละบุคคล
หลักการและทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องกับชุ ดกิจกรรม
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2544 : 199) ได้กล่าวถึงหลักการและทฤษฎีทีเกียวข้องกับชุดกิจกรรม
ดังนี'
1. ทฤษฎีทีเกียวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ชุ ดกิจกรรมทีเป็ นสื อกิจกรรมการเรี ยน
จัดทําขึ'นเพือสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทฤษฎีทีว่าด้วย
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงนํามาใช้เป็ นทฤษฎีพ'นื ฐานในจัดทําและการใช้
2. หลักเกียวกับสื อประสม ชุดกิจกรรมเป็ นสื อประสม ซึ งหมายถึง การใช้สือหลายๆ อย่าง
ทีเสริ มซึ งกันและกัน อย่างมีระบบ มาใช้เป็ นแนวทางการเรี ยนรู ้และกิจกรรมการเรี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้จากสื อได้อย่างเหมาะสม
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3. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ชุดกิจกรรมเป็ นสื อการเรี ยนทีมุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมอย่างแข็งขัน
และได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างฉับพลัน อีกทั'งได้ประสบการณ์แห่ งความสําเร็ จ หรื อการเสริ มแรง
มีการเรี ยนเป็ นขั'นๆ ตามความสามารถของผูเ้ รี ยน ดังนั'นชุ ดกิจกรรมจึงจัดทําขึ'นมาโดยอาศัยทฤษฎี
การเรี ยนรู ้
4. หลักการวิเคราะห์ ระบบ ชุ ดกิ จกรรมจัดทําขึ' นมาโดยอาศัย วิธี ก ารวิเคราะห์ ระบบ
มีการทดลองสอนปรับปรุ งแก้ไขจนเป็ นทีเชื อถือได้ จึงนําออกใช้เผยแพร่ กิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมได้อาศัยวิธีการระบบทั'งสิ' น ทั'งนี' เพือให้กิจกรรมการเรี ยนการสอนนั'นดําเนิ นไป
ได้อย่างสัมพันธ์กนั ทุกขั'นตอน
บุ ญเกื' อ ควรหาเวช (2542 : 92) ได้เสนอแนวคิ ดในการนําชุ ดกิ จกรรมมาใช้ใ นระบบ
การศึกษา ดังนี'
1. ต้องนําทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจะต้องคํานึ งถึงความต้องการ ความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2. ต้องเปลียนวิธีการสอนจากครู เป็ นสําคัญ ให้นกั เรี ยนเป็ นสําคัญ
3. ใช้สือการสอนทีทั'งครู และนักเรี ยนร่ วมกันผลิตขึ'นมา โดยมีแนวคิดว่าเปลียนจากสื อ
เพือช่วยครู สอนเป็ นสื อเพือช่วยผูเ้ รี ยน
4. เพิมการปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างครู กบั นัก เรี ย น เปลี ยนแนวการสอนจากทิ ศ ทางเดี ย ว
เป็ นหลากหลายทิศทาง รวมทั'งมีการระดมทรัพยากรจากชุ มชนท้องถินเข้ามาใช้ในกิจกรรม มาช่วย
ในการทํากิจกรรม และพยายามจัดกิจกรรมให้ออกนอกห้องเรี ยน
5. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกําหนดแนวทางในการเรี ยน การประเมินผล โดยใช้จุดมุ่งหมาย
ปลายทางทีต้องการพัฒนาเป็ นหลัก
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2548 : 124) ได้กล่าวถึงแนวคิดทีจะเป็ นแนวทางในการผลิตชุ ดกิจกรรม
ไว้ดงั นี'
1. การประยุกต์ทฤษฎี ความแตกต่างระหว่างบุ คคล นักการศึ กษาได้นาํ หลักจิ ตวิทยา
มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยคํานึ งถึงความต้องการ ความถนัด และความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2. ความพยายามทีจะเปลี ยนกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ทีมีครู เป็ นแหล่งความรู ้ มาเป็ น
ผูจ้ ดั ประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยใช้แหล่งความรู ้จากสื อการสอนแบบต่างๆ ประกอบด้วย วัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ โดยนิยมจัดในรู ปของชุดการสอนหรื อชุดกิจกรรม
3. แนวความคิดทีจะนําการใช้โสตทัศนูปกรณ์มาบูรณาการเป็ นแหล่งความรู ้เพือช่วยเหลือ
นักเรี ยน
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4. แนวคิ ดเกี ยวกับปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยน
กับสิ งแวดล้อม ในอดีตผูส้ อนจะเป็ นผูน้ าํ และผูเ้ รี ยนเป็ นผูต้ าม ทําให้ผเู ้ รี ยนไม่มีโอกาสในการแสดง
ความเห็นอย่างเสรี ในปั จจุบนั เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกันมากขึ'น
5. แนวคิดในการนําหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้มาจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ โดยจัดให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพือเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ให้ผเู ้ รี ยนทราบการทํางาน
หรื อการตัดสิ นของตนเองถูกหรื อผิดได้ทนั ที เป็ นการเสริ มแรงทางบวก และเป็ นการเรี ยนรู ้ทีละขั'นตอน
ตามความสามารถและความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยไม่มีใครบังคับ
บัทส์ (Butts. 1974 : 85) เสนอหลักการสร้างชุดกิจกรรมไว้ ดังนี'
1. ก่ อ นที จะสร้ า งต้อ งกํา หนดโครงร่ า งคร่ า วๆ ก่ อ น ว่า จะเขี ย นเกี ยวกับ เรื องอะไร
มีวตั ถุประสงค์อะไร
2. ศึกษางานด้านเชิงพฤติกรรมและเอกสารทีเกียวข้องกับเรื องทีจะทํา
3. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมออกเป็ นกิจกรรมย่อยๆ โดยคํานึ งถึงความเหมาะสม
ของผูเ้ รี ยน
4. แจ้งวัตถุประสงค์ทีจะใช้ในกิจกรรมแต่ละตอนให้เหมาะสมกับชุดฝึ ก
5. กําหนดอุปกรณ์ทีใช้ในกิจกรรมแต่ละตอนให้เหมาะสมกับชุดฝึ ก
6. กําหนดเวลาทีใช้ในชุดฝึ กแต่ละตอนให้เหมาะสม
7. กําหนดการประเมินว่าจะประเมินผลก่อนหรื อหลังเรี ยน
สรุ ปได้วา่ หลักการของชุดกิจกรรมเป็ นการใช้ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นแกนหลัก
ในการสร้างเปลียนแปลง จากการจัดการเรี ยนการสอนทีครู ผสู้ อนเป็ นหลักเปลียนเป็ นวิธีการทีสร้าง
และจัดประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยน โดยอาศัยการเรี ยนรู ้ จากภูมิทศั น์ แหล่งเรี ยนรู ้ ตลอดจนการรับรู ้
จากการสื อสารและสื อประสมหลายๆ อย่าง มาเป็ นวิธีการในการเรี ยนรู ้ และผูส้ อนควรมี ทกั ษะ
ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นระบบ เป็ นขั'นตอน ตลอดจนมีการพัฒนาและ
ปรับปรุ งให้เกิดประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ
ประเภทของชุ ดกิจกรรม
ประเภทของชุดกิจกรรมทีนักเรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อชุ ดกิจกรรมทีครู เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกับ นัก เรี ย น แบ่ ง ได้ห ลายประเภท ซึ งมี นัก การศึ ก ษาแบ่ ง ประเภท
ของชุดกิจกรรม ดังนี'
บุญเกื'อ ควรหาเวช (2542 : 94-97) ได้แบ่งชุดกิจกรรมออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี'
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1. ชุ ดกิ จกรรมประกอบคําบรรยาย เป็ นชุ ดกิ จกรรมสําหรับผูส้ อนใช้สอนผูเ้ รี ยนทีเป็ น
กลุ่มใหญ่ หรื อเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีต้องการปูพ'ืนฐานให้ผเู ้ รี ยนส่ วนใหญ่ได้รู้และเข้าใจ
ในเวลาเดียวกัน มุ่งเน้นการขยายเนื'อหาสาระให้ชดั เจนยิงขึ'น
2. ชุ ด กิ จ กรรมแบบกลุ่ ม กิ จ กรรม เป็ นชุ ด กิ จ กรรมสํา หรั บ ให้ ผู ้เ รี ย นเรี ย นร่ ว มกัน
เป็ นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5 - 7 คน โดยใช้สือการเรี ยนการสอนทีบรรจุไว้ในชุ ดกิ จกรรมแต่ละชุ ด
ทีจะฝึ กทักษะในเนื'อหาสาระทีเรี ยนและให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสทํางานร่ วมกัน
3. ชุ ดกิ จกรรมแบบรายบุคคล หรื อชุ ดกิ จกรรมตามเอกัตภาพ เป็ นชุ ดกิ จกรรมสําหรับ
ผูเ้ รี ยนเรี ยนด้วยตนเองเป็ นรายบุคคล คือ ผูเ้ รี ยนต้องศึกษาหาความรู ้ตามความสามารถและความสนใจ
ของตนเอง อาจเรี ยนทีโรงเรี ยนหรื อทีบ้านก็ได้ ส่ วนมากมักจะมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ทาํ ความเข้าใจ
ในเนื'อหาสาระทีเรี ยนเพิมเติม ผูเ้ รี ยนสามารถประเมินผลการเรี ยนด้วยตนเองได้
สุ วทิ ย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 52-53) ได้แบ่งประเภทของชุดการสอนไว้ 3 ประเภท
ดังนี'
1. ชุ ดการสอนประกอบคําบรรยายของครู เป็ นชุ ดการสอนสําหรับครู ใช้สอนนักเรี ยน
เป็ นกลุ่มใหญ่ หรื อเป็ นการสอนทีต้องการปูพ'ืนฐานให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่รู้และเข้าใจในเวลาเดียวกัน
มุ่งในการขยายเนื'อหาสาระให้ชดั เจนยิงขึ'น
2. ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็ นชุดการสอนสําหรับให้นกั เรี ยนร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ
ประมาณ 5 - 7 คน โดยใช้สือการสอนทีบรรจุไว้ในชุดการสอนแต่ละชุด มุ่งทีจะฝึ กทักษะในเนื'อหาวิชา
ทีเรี ยน และให้นกั เรี ยนมีโอกาสทํางานร่ วมกัน
3. ชุ ดการสอนแบบรายบุคคล หรื อชุ ดการสอนตามเอกัตภาพ เป็ นชุ ดการสอนสําหรับ
เรี ยนด้วยตนเองเป็ นรายบุคคล คือ นักเรี ยนจะต้องศึกษาหาความรู ้ตามความสามารถ และความสนใจ
ของตนเอง อาจจะเรี ยนทีโรงเรี ยนหรื อทีบ้านก็ได้ ส่ วนมากมักจะมุ่งให้นกั เรี ยนได้ทาํ ความเข้าใจ
ในเนื'อหาวิชาทีเรี ยนเพิมเติม นักเรี ยนสามารถประเมิลผลการเรี ยนด้วยตนเอง
วัชราภรณ์ เจริ ญสุ ข (2547 : 13) ได้แบ่งประเภทของชุดการสอนเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ชุดการสอนประกอบคําบรรยาย หรื อเรี ยกว่า ชุดการสอนสําหรับครู ผใู ้ ช้ คือ เป็ นการสอน
ทีกําหนดกิจกรรมและสื อการเรี ยน เพือให้ครู ใช้ประกอบการสอน การบรรยาย เพือเปลียนบทบาท
ของครู ให้นอ้ ยลง เน้นบทบาทของนักเรี ยนให้มากขึ'น
2. ชุดการสอนสําหรับกิจกรรมกลุ่ม ชุดการสอนแบบนี'เน้นทีตัวนักเรี ยนได้ประกอบกิจกรรม
ร่ วมกัน และอาจจัดในรู ปแบบของศูนย์การเรี ยน แต่ละศูนย์มีสือการเรี ย นหรื อบทเรี ย นครบชุ ด
ตามจํานวนนักเรี ยนในศูนย์กิจกรรมนั'นให้นกั เรี ยนได้หมุนทํากิจกรรมจนครบทุกศูนย์
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3. ชุ ดการสอนรายบุ ค คล เป็ นชุ ดการสอนที ผลิ ตขึ' นสํา หรั บ นัก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล
นักเรี ยนศึ กษาด้วยตนเองตามความสามารถของตนเอง และประเมินความก้า วหน้า ของตนเอง
จากทีกล่าวมาสรุ ปได้ว่า ชุ ดกิ จกรรมนั'นสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลักได้ คือ ชุ ดกิ จกรรม
ประกอบคําบรรยาย ชุดกิจกรรมกลุ่ม และชุดกิจกรรมรายบุคคล
สรุ ปได้ ว่ า ประเภทของชุ ด กิ จ กรรม คื อ ชุ ด การสอนประกอบคํา บรรยายของครู
เป็ นชุ ด การสอนสํา หรั บ นัก เรี ย นร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม เล็ ก ๆ ประมาณ 5 - 7 คน มุ่ ง ที จะฝึ กทัก ษะ
ในเนื' อหาวิช าที เรี ย นและให้นัก เรี ย นมี โอกาสทํา งานร่ ว มกัน ส่ ว นชุ ด การสอนแบบรายบุ ค คล
หรื อชุ ดการสอนตามเอกัตภาพ เป็ นชุ ดการสอนสําหรับเรี ยนด้วยตนเองเป็ นรายบุคคล คือ นักเรี ยน
จะต้องศึกษาหาความรู ้ ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง และสามารถประเมิลผลการเรี ยน
ด้วยตนเอง
องค์ ประกอบของชุ ดกิจกรรม
กรรณิ การ์ ไผทฉันท์ (2541 : 83-84) ได้กล่าวถึงชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ ดังนี'
1. ชือกิจกรรม เป็ นส่ วนทีระบุชือเนื'อหาการเรี ยน
2. คําชี'แจง เป็ นส่ วนทีอธิ บายการใช้ชุดกิจกรรมเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีวางไว้
3. จุดประสงค์ของกิจกรรม เป็ นส่ วนทีระบุเป้ าหมายทีนักเรี ยนต้องทําให้บรรลุผล
4. เวลาทีใช้ เป็ นส่ วนทีระบุในการเรี ยนชุดกิจกรรมนั'น
5. สื อ เป็ นส่ วนทีระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการดําเนินการกับชุดกิจกรรมนั'น
6. เนื'อหา เป็ นรายละเอียดทีต้องการให้นกั เรี ยนทราบ
7. กิจกรรม เป็ นส่ วนทีนักเรี ยนปฏิบตั ิตามขั'นตอนทีกําหนดไว้ในชุดกิจกรรม
บุญเกื'อ ควรหาเวช (2542 : 95-97) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของชุ ดกิจกรรมจําแนกออกเป็ น
4 ส่ วน ดังนี'
1. คู่ มื อ ครู เป็ นคู่ มื อ และแผนการสอน สํา หรั บ ผู ส้ อนหรื อ ผู เ้ รี ย น ตามแต่ ล ะชนิ ด
ของชุดกิจกรรม
2. บัตรคําสังหรื อคําแนะนํา เป็ นส่ วนทีบอกให้ผเู ้ รี ยนดําเนินการเรี ยนหรื อประกอบกิจกรรม
แต่ละอย่างตามขั'นตอนทีกําหนดไว้
3. เนื' อหาสาระและสื อ เป็ นสื อการสอนต่า งๆ ที บรรจุ อยู่ใ นชุ ดกิ จกรรมตามบัตรคํา
ทีกําหนดไว้
4. แบบประเมิ นผล เป็ นแบบประเมิ นผลที อยู่ใ นชุ ดกิ จกรรม อาจจะเป็ นแบบฝึ กหัด
ให้เติมคําในช่องว่าง เลือกคําตอบทีถูก จับคู่ ดูผลจากการทดลองหรื อให้ทาํ กิจกรรม เป็ นต้น
ชลสี ต์ จันทาสี (2543 : 50) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบชุดกิจกรรม มีดงั นี'
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1. ชือกิจกรรม เป็ นชือทีจะศึกษาในชุดกิจกรรมนั'น
2. คําชี'แจง เป็ นส่ วนทีอธิ บายการใช้ชุดกิจกรรมเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีวางไว้
3. จุดประสงค์ของกิจกรรม เป็ นส่ วนทีระบุเป้ าหมายทีนักเรี ยนต้องทําให้บรรลุผล
4. เวลาทีใช้ เป็ นส่ วนระบุเวลาในการเรี ยนชุดกิจกรรมนั'น
5. สื อ เป็ นส่ วนทีระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรม
6. เนื'อหา เป็ นรายละเอียดทีต้องการให้นกั เรี ยนทราบ
7. สถานการณ์ เป็ นส่ วนทีระบุสถานการณ์ทีเป็ นการบรรยาย รู ปภาพ หรื อการทดลอง
8. กิจกรรม เป็ นส่ วนทีให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิทีกําหนดไว้ในชุดกิจกรรม
9. คําถามท้ายกิจกรรม เป็ นส่ วนทีระบุขอ้ คําถามการปฏิบตั ิกิจกรรม
10. คําเฉลยกิจกรรม เป็ นส่ วนทีระบุถึงคําตอบในคําถามท้ายกิจกรรม
สุ วิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 52) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุ ดกิจกรรมไว้
ดังนี'
1. คู่มือการใช้ชุดการสอน เป็ นคู่มือและแผนการสอนสําหรับครู หรื อนักเรี ยนตามแต่ชนิ ด
ของชุดการสอน ภายในคู่มือจะชี'แจงถึงวิธีการใช้ชุดการสอน อาจทําเป็ นเล่มหรื อแผ่นพับก็ได้
2. บัตรคําสังหรื อคําแนะนํา จะเป็ นส่ วนทีบอกให้นกั เรี ยนดําเนิ นการเรี ยนหรื อประกอบ
กิจกรรมแต่ละอย่าง ตามขั'นตอนทีกําหนดไว้ มักจะอยูใ่ นรู ปของกระดาษแข็ง ซึ งจะประกอบด้วย
2.1 คําอธิ บายในเรื องทีจะศึกษา
2.2 คําสังให้นกั เรี ยนดําเนินกิจกรรม
2.3 การสรุ ปบทเรี ยน
3. เนื'อหาสาระและสื อ จะบรรจุไว้ในรู ปของสื อต่างๆ อาจประกอบด้วย บทเรี ยนโปรแกรม
สไลด์ เทปบันทึกเสี ยง วีดีโอ แผ่นภาพโปร่ งใส วัสดุกราฟิ ก หุ่ นจําลองของตัวอย่าง รู ปภาพ เป็ นต้น
นักเรี ยนจะศึกษาจากสื อการสอนต่างๆ ทีบรรจุในชุดการสอนตามบัตรคําทีกําหนดไว้ให้
4. แบบประเมินผล นักเรี ยนจะทําการประเมินผลความรู ้ดว้ ยตนเองก่อนและหลังเรี ยน
แบบประเมินผลทีอยูใ่ นชุดการสอน อาจจะเป็ นแบบฝึ กหัดให้เติมคําลงในช่องว่าง เลือกคําตอบทีถูก
จับคู่ดูผลจากการทดลอง หรื อให้ทาํ กิจกรรมส่ วนประกอบข้างต้นนี' จะบรรจุอยูใ่ นกล่อง หรื อซอง
จัดเอาไว้เป็ นหมวดหมู่เพือสะดวกแก่การใช้ นิยมแยกออกเป็ นส่ วนต่างๆ ดังนี'
4.1 กล่อง
4.2 สื อการสอนและบัตรบอกชนิดของสื อการสอนเรี ยงตามการใช้
4.3 บันทึกการสอน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี'
4.3.1 รายละเอียดเกียวกับวิชาและหน่วยการสอน
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4.3.2 รายละเอียดเกียวกับนักเรี ยน
4.3.3 เวลา จํานวนชัวโมง
4.3.4 วัตถุประสงค์ทวไป
ั
4.3.5 วัตถุประสงค์เฉพาะ
4.3.6 เนื'อหาวิชาและประสบการณ์
4.3.7 กิจกรรมและสื อการสอนประกอบวิธีสอน
4.3.8 การประเมินผล วัดผล การทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
วัชราภรณ์ เจริ ญสุ ข (2547 : 16) กล่าวถึงองค์ประกอบของชุ ดกิจกรรมว่ามีส่วนประกอบ
ดังนี'
1. ชือกิจกรรม
2. คําชี'แจง
3. จุดประสงค์ของกิจกรรม
4. เวลาทีใช้ในกิจกรรม
5. สื อ อุปกรณ์
6. เนื'อหาสาระ
7. กิจกรรม
8. การประเมินผล
คาร์ ดาเรลลี (Cardarelli. 1973 : 150) ได้กล่าวไว้วา่ ชุดกิจกรรมประกอบด้วย
1. หัวข้อ
2. หัวข้อย่อย
3. จุดมุ่งหมายหรื อเหตุผล
4. จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
5. การทดสอบก่อนเรี ยน
6. กิจกรรมและการประเมินตนเอง
7. การทดสอบย่อย
8. การทดสอบขั'นสุ ดท้าย
สรุ ปได้ว่า ชุ ดกิ จกรรมมี องค์ประกอบหลัก คื อ ชื อชุ ดกิ จกรรม คู่มือการใช้ทีมี คาํ ชี' แจง
วิธีการใช้ คําแนะนํา หรื อบัตรคําสังสําหรับผูเ้ รี ยน เป็ นคู่มือสําหรับผูส้ อน และแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ให้ผสู ้ อนได้ศึกษา มีเนื'อหาสาระในรู ปแบบของสื อการเรี ยนการสอนทีเอื'อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
และการวัด ประเมินผลก่อนและหลังเรี ยนทีมีหลากหลายรู ปแบบ
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ขั#นตอนในการสร้ างชุ ดกิจกรรม
สุ วทิ ย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 53-55) ได้เสนอขั'นตอนในการสร้างชุ ดกิจกรรม
ดังนี'
1. กําหนดเรื องเพือทําชุดการสอน อาจจะแบ่งย่อยหัวข้อเป็ นหัวข้อย่อย ขึ'นอยูก่ บั ลักษณะ
ของเนื'อหาและลักษณะของการใช้ชุดกิจกรรม
2. กําหนดหมวดหมู่เนื'อหาและประสบการณ์ อาจมีการกําหนดเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
หรื อบูรณาการให้เหมาะสมตามวัย
3. จัดหน่วยการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม ว่าจะมีการแบ่งเป็ นกีหน่วย หัวข้อย่อยอะไรบ้าง
ใช้เวลานานเท่าไรให้พิจารณาให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั'น
4. กําหนดหัวข้อเรื อง เพือสะดวกแก่นกั เรี ยนว่า แต่ละหน่วยประกอบด้วยหัวข้อใดบ้าง
5. กํา หนดความคิ ด รวบยอดหรื อ หลัก การ ต้อ งมี ก ารกํา หนดให้ ชัด เจนว่า นัก เรี ย น
เกิดความคิดรวบยอดหรื อหลักการใดบ้าง
6. กํา หนดจุ ดประสงค์ก ารสอน หมายถึ ง จุ ดประสงค์ที แสดงพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้
หรื อจุดประสงค์ทวไป
ั รวมทั'งเกณฑ์การตัดสิ นผลสัมฤทธิ>ทางการเรี ยน
7. กําหนดกิ จกรรมการเรี ยนต้องกําหนดให้ส อดคล้องกับ จุ ดประสงค์เชิ ง พฤติ ก รรม
เพือเป็ นแนวทางการผลิตสื อการเรี ยน กิจกรรมการเรี ยน การออกแบบทดสอบ
8. กําหนดแบบประเมินผล ต้องออกแบบประเมินให้ตรงกับจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม
เพือทราบความเป็ นไปของนักเรี ยนว่ามีความก้าวหน้าทางการเรี ยนเป็ นอย่างไร
9. เลือกและผลิตสื อการสอน ควรมีสือการสอนในแต่ละหัวเรื องให้เรี ยบร้อย ควรจัดสื อ
การสอนเหล่ า นั'นออกเป็ นหมวดหมู่ ในกล่ องหรื อแฟ้ มที เตรี ย มไว้ก่ อนนํา ไปหาประสิ ท ธิ ภาพ
เพือหาความตรง ความเทียงก่อนนําไปใช้
10. สร้างข้อทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ควรสร้างให้ครอบคลุมเนื'อหา และกิจกรรม
ทีกําหนดให้เกิดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เป็ นสําคัญ
11. การหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอน เมือสร้างชุดการสอนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ต้องนํา
ชุดการสอนไปทดสอบโดยวิธีการต่างๆ ก่อนนําไปใช้จริ ง จากการศึกษาการสร้างชุ ดกิจกรรมในการ
สร้ างชุ ดกิจกรรมจะต้องศึกษาเนื'อหาของรายวิชา เพือนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ผลการเรี ยนรู ้ ทีคาดหวัง เลื อกใช้สือที เหมาะสม จัดกิ จกรรมอย่างหลากหลายและนําชุ ดกิ จกรรม
ไปทดลองใช้เพือหาประสิ ทธิ ภาพก่อนนําไปใช้จริ ง
จันทร์ จิรา รัตนไพบูลย์ (2549 : 48) ได้กล่าวว่า การสร้างชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ต้องรู ้จกั
การสร้างชุดกิจกรรมว่ามีการดําเนินการอย่างไร ซึ งขั'นตอนมีดงั นี'
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ขั'นที 1 วิเคราะห์เนื'อหา ได้แก่ การกําหนดหน่วย หัวเรื อง และมโนมติ
ขั'นที 2 การวางแผน วางแผนล่วงหน้า กําหนดรายละเอียด
ขั'นที 3 การผลิตสื อการเรี ยนเป็ นการผลิตสื อประเภทต่างๆ ทีกําหนดไว้ในแผน
ขั'นที 4 หาประสิ ทธิ ภาพเป็ นการประเมินคุ ณภาพของชุ ดการสอน โดยนําไปทดลองใช้
ปรับปรุ งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้
ฮีทเทอร์ (Heathers. 1964 : 342-344) ได้จดั ขั'นตอนชองชุดกิจกรรม ดังนี'
1. ศึ ก ษาหลัก สู ตร ตัดสิ นใจเลื อกสิ งที จะให้ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษาแล้วจัดลํา ดับ ขั'นเนื' อ หา
ให้ต่อเนืองจากง่ายไปหายาก
2. ประเมินความรู ้พ'ืนฐานประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
3. เลื อกกิจกรรมการเรี ยนการสอน เทคนิ ควิธีการสอน และสื อการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน โดยคํานึงถึงความพร้อมและความต้องการของผูเ้ รี ยน
4. กําหนดรู ปแบบของการเรี ยน
5. กําหนดหน้าทีของผูป้ ระสานงาน หรื อผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยน
6. สร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ>ทางการเรี ยน
สรุ ปได้ว่า ขั'นตอนในการผลิ ตชุ ดการสอน คือ กําหนดเรื องเพือทําชุ ดการสอน กําหนด
หมวดหมู่เนื' อหาและประสบการณ์ จัดหน่ วยการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม กําหนดหัวข้อเรื อง
กําหนดความคิ ดรวบยอดหรื อหลักการ กํา หนดจุ ดประสงค์ก ารสอน กํา หนดกิ จกรรมการเรี ย น
กําหนดแบบประเมินผล เลือกและผลิตสื อการสอน
ประโยชน์ ของชุ ดกิจกรรม
บุญเกื'อ ควรหาเวช (2542 : 32-33) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุ ดกิจกรรมทีมีต่อการเรี ยน
การสอนไว้ดงั นี'
1. ช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้
2. ช่วยลดภาระของครู ผสู ้ อน
3. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนจํานวนมากได้รับความรู ้แนวเดียวกัน
4. ช่วยให้ครู สามารถดําเนินการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ดว้ ยความมันใจ
5. ช่วยให้กิจกรรมการเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ
6. ช่วยให้ครู วดั ผลเด็กได้ตามวัตถุประสงค์
7. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที
8. ช่วยสร้างเสริ มการเรี ยนอย่างต่อเนือง
เนื'อทอง นายี (2544 : 22) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี'
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1. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนใช้ความสามารถของตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ช่วยให้ทุกคนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ ตามความสามารถของผูเ้ รี ยน
3. ช่วยฝึ กการตัดสิ นใจแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
4. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื'อหาได้ง่ายขึ'น
6. ช่วยสร้างความพร้อมและความมันใจให้กบั ผูส้ อน
7. เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนไม่ทาํ ให้เกิดความเบือหน่ายในการสอน
8. ส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกๆ ด้าน
อภิญญา เคนบุปผา (2546 : 26) กล่าวถึงประโยชน์ของชุ ดกิจกรรมว่า ช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ในการสอนของครู และส่ งเสริ มการเรี ยนของนักเรี ยน ให้เกิดการเปลียนแปลง พฤติกรรมการเรี ยนรู ้
โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาและปฏิ บตั ิกิจกรรมจากชุ ดกิ จกรรมด้วยตนเอง ซึ งเป็ นการเรี ยน
โดยยึ ด ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ ผูเ้ รี ย นจะมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมต่ า งๆ ตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล ทําให้นกั เรี ยนไม่เบือหน่ายทีจะเรี ยน แต่มีความกระตือรื อร้นทีจะค้นคว้าหาคําตอบ
ด้วยตนเอง ทําให้นกั เรี ยนมีโอกาสในการฝึ กทักษะปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ได้
ธงชัย ต้นทัพไทย (2548 : 15) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุ ดกิจกรรมไว้วา่ เป็ นสื อการสอน
ทีมีคุณภาพ เพือช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของผูส้ อน และส่ งเสริ มพัฒนา
ให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิและแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะ
การสื อสารทางวิทยาศาสตร์ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มความสามารถ โดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ เพือให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะสมบูรณ์ท' งั ด้านความรู ้ เป็ นคนดี และมีความสุ ข เสริ มสร้าง
มนุษยสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรกับผูอ้ ืน
สรุ ปได้วา่ ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ คือ ช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู เปิ ดโอกาส
ให้ ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษาด้ว ยตนเองเต็ ม ศัก ยภาพ สนองความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ได้ฝึ กทัก ษะ
กระบวนการคิด การปฏิบตั ิการแก้ปัญหา ลดบทบาทของครู ผสู ้ อนและสะดวกต่อการนําไปใช้
ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาถึ ง ความหมาย ประเภท องค์ป ระกอบ ประโยชน์ หลัก การและทฤษฎี
ในเรื องชุ ดกิ จกรรมของนักการศึกษาแต่ละท่านแล้วเห็ นว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิง เห็ นควรนํามา
ผสมผสานกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ หลักการ แนวคิดของนักการศึกษาแต่ละท่านมาประยุกต์เป็ นชุดฝึ กทักษะ
ภาษาอังกฤษเพือใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6
เนื องจากแต่ละแนวคิดของนักการศึกษาทีได้ศึกษาเอื'อประโยชน์ต่อนักเรี ยนได้ฝึกทักษะทางภาษา
ตามระดับความสามารถ ความสนใจและความต้องการของนักเรี ยน เป็ นสื อทีมุ่งให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
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ในกิ จกรรมการเรี ย นการสอน โดยผูว้ ิจยั ปรั บ เปลี ยนแนวปฏิ บ ตั ิ และวิธี ก าร จัด ประสบการณ์
ในสาระเนื'อหาให้กระชับ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวติ ของนักเรี ยน
ผลสั มฤทธิ;ทางการเรียน
ความหมายของผลสั มฤทธิ;ทางการเรียน
นักจิตวิทยา และนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี'
ศิริชยั กาญจนวาสี (2544 : 124-125) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยน คือ
ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ เมื อได้มี ก ารเปลี ยนแปลงปริ ม าณ หรื อคุ ณ ภาพของความรู ้ ความสามารถ
พฤติกรรมหรื อลักษณะทางจิตใจ ถ้าการเปลียนแปลงเป็ นไปในทิศทางทีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย
อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์การเรี ยนการสอนทีครู ผสู ้ อนอาจจัดขึ'นเพือการเรี ยนรู ้น' นั สิ งทีมุ่งวัด
จึงเป็ นสิ งทีผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภายใต้สถานการณ์ทีกําหนดขึ'น ซึ งอาจเป็ นความรู ้หรื อทักษะบางอย่าง
(ส่ วนใหญ่จะเน้นทักษะทางสมอง หรื อความคิด) อันบ่งบอกถึ งสถานภาพของการเรี ยนที ผ่านมา
หรื อสภาพการเรี ยนรู ้ทีบุคคลนั'นได้รับ
อัมเรศ เนตาสิ ทธิ> (2545 : 19) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนเป็ นวิธีการหนึ งทีแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาของบุคคล เด็กทีมีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาดี
ส่ วนใหญ่แล้วย่อมมีผลการเรี ยนทีดีดว้ ย เนื องจากผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนมีสาเหตุจากการทดสอบ
บุ คคลในด้านความรู ้ ทักษะ และศักยภาพของสมองด้านต่างๆ แต่ในบางครั' งเด็กที มี ผลสัมฤทธิ>
ทางการเรี ยนตํา ก็ไม่ได้มีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาตํา การที มี ผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนตํานั'น
อาจมี สามาเหตุ จากสิ งแวดล้อมต่า งๆ ที อยู่รอบตัวเด็ก ซึ งเป็ นอุ ป สรรคขัดขวางการเรี ย นรู ้ เช่ น
ความวิตกกังวล ความเบื อหน่ าย หรื อความเครี ยดจากทางบ้า น ขาดการเอาใจใส่ จากผูป้ กครอง
เนืองจากพ่อแม่แยกทางกัน ขาดความรับผิดชอบในการเรี ยนเนืองจากทางบ้านตามใจมาก เป็ นต้น
จิ รากุ ล พิ พ ฒ
ั นตันติ ศ กั ดิ> (2546 : 14) ได้ใ ห้ค วามหมายว่า ผลสั ม ฤทธิ> ทางการเรี ย น
เป็ นผลสะท้อนของความรอบรู ้และการเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดขึ'น ในระหว่างทีทักษะและความรู ้
กําลังพัฒนา
วิบูลศรี กิงแก้ว (2552 : 35) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนเป็ นความสามารถของบุคคล
อันเกิ ดจากการเรี ย นรู ้ แล้วเกิ ดการเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรม ซึ งประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ เ กิ ด จาก
การฝึ กอบรมหรื อ จากการสอน การวัด ผลสั ม ฤทธิ> จึ ง เป็ นการตรวจสอบระดับ ความสามารถ
หรื อความสัมฤทธิ> ของบุ ค คลว่า เรี ย นรู ้ เท่า ไร มี ค วามสามารถชนิ ดใด ซึ งสามารถวัดได้ 2 แบบ
ตามจุดหมายและลักษณะวิชาทีสอน ดังนี'
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1. การวัดด้วยการปฏิบตั ิ เป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบตั ิหรื อทักษะ
ของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนได้แสดงความสามารถดังกล่าวในรู ปการกระทําจริ งให้ออกมาเป็ นผลงาน
2. การวัดด้า นเนื' อหา เป็ นการตรวจสอบความสามารถเกี ยวกับ เนื' อ หาวิช า ซึ งเป็ น
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน รวมถึงการตรวจสอบความสามารถในด้านต่างๆ สามารถวัดได้
โดยใช้ขอ้ สอบผลสัมฤทธิ>
กู๊ด (Good. 1973 : 103) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนในสถานศึ กษา
โดยปกติวดั จากคะแนนทีครู เป็ นผูใ้ ห้หรื อจากแบบทดสอบ หรื ออาจรวมทั'งคะแนนทีครู เป็ นผูใ้ ห้
และคะแนนทีได้จากแบบทดสอบ
สรุ ปได้ว่า ผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยน หมายถึ ง คุ ณลักษณะ ความสามารถของการเรี ยนรู ้
ทีเกิ ดจากการฝึ กฝน อบรม หรื อเกิ ดการการสอน สามารถตรวจวัดได้ และเป็ นดัชนี ช' ี วดั ที สําคัญ
อย่างหนึง ทีจะชี'ให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา
องค์ ประกอบทีมีอทิ ธิพลต่ อผลสั มฤทธิ;ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีหรื อไม่ ขึ'นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายอย่าง
เช่น ความพร้อมของผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อน สัมพันธภาพระหว่างครู และผูเ้ รี ยน รวมทั'งสิ งแวดล้อมต่างๆ
ทีอยูร่ อบตัว องค์ประกอบทีมีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยน มีดงั นี' (อัมเรศ เนตาสิ ทธิ>. 2545 : 22)
1. คุ ณ ลัก ษณะของผูเ้ รี ย น ได้แก่ ความพร้ อมด้า นสมอง ความพร้ อมด้า นสติ ปั ญ ญา
ความพร้ อมด้า นร่ า งกาย และความพร้ อมด้า นทัก ษะของร่ า งกาย คุ ณ ลัก ษณะทางจิ ต ใจ ได้แ ก่
ความสนใจ ความเข้าใจตนเอง
2. คุ ณ ลัก ษณะของผูส้ อน ได้แก่ สติ ปั ญญา ความรู ้ ใ นวิช าที สอน การพัฒนาความรู ้
ทักษะร่ างกาย และคุณลักษณะทางจิตใจ สุ ขภาพ
3. พฤติกรรมระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ได้แก่ ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างการดําเนิ นการสอน
ทั'งหลาย ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ความคิด
4. คุณลักษณะของกลุ่ม ได้แก่ โครงสร้าง เจตคติ ความสามัคคี และการเป็ นผูน้ าํ
5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ได้แก่ การตอบสนอง เครื องมือ และอุปกรณ์
สรุ ป ได้ว่ า องค์ ป ระกอบที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ> ทางการเรี ย นมี ห ลายอย่ า ง เช่ น
1) คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนในด้านสมอง สติปัญญา ร่ างกาย ทักษะของร่ างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ
2) คุ ณลักษณะของผูส้ อนในด้านสติปัญญา ความรู ้ ในวิชาทีสอน การพัฒนาความรู ้ ทักษะร่ างกาย
และคุณลักษณะทางจิตใจ สุ ขภาพ 3) พฤติกรรมระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู ้ ความคิด 4) คุณลักษณะของกลุ่ม ได้แก่ โครงสร้าง เจตคติ ความสามัคคี การเป็ นผูน้ าํ และ
5) คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ได้แก่ การตอบสนอง เครื องมือ และอุปกรณ์
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ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสั มฤทธิ;ทางการเรียน
แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คื อ (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ. 2543 : 291-192)
1. แบบทดสอบที ครู สร้ างขึ'นเอง (Teacher Made Test) เป็ นแบบทดสอบที สร้ า งขึ' น
เฉพาะคราว เพือใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ> และวัดระดับความสามารถทางวิชาการของผูเ้ รี ยน เพือแก้ไข
เช่ น ซ่ อมเสริ ม หรื อใช้วดั ความพร้ อมก่อนเริ มหน่ วยการเรี ยนใหม่ ใช้ทวไปในสถาบั
ั
นการศึกษา
จะสอบใหม่ก็ถึงสร้ างขึ' นใหม่ หรื อนํามาเปลี ยนแปลงโดยไม่มีวิธีการหรื อหลักในการปรั บ ปรุ ง
ไม่มีการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็ นแบบทดสอบทีสร้างขึ'นจากผูเ้ ชี ยวชาญ
ในแต่ละสาขาวิชา หรื อจากครู ผสู ้ อนวิชานั'นๆ มีกระบวนการ วิธีการทีซับซ้อนมากกว่าแบบทดสอบ
ทีครู สร้างขึ'นเอง เมือสร้างเสร็ จมีการนําไปทดลองสอบ แล้วนําผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ
หลายครั'งหลายหน เพือปรับปรุ งให้มีคุณภาพดี มีความเป็ นมาตรฐาน ซึ งแบบทดสอบมาตรฐานนี'
มีความเป็ นมาตรฐานใน 2 ประการ คือ
2.1 มาตรฐานในการดําเนินการสอบ หมายถึง แบบทดสอบนี'ไม่วา่ จะนําไปใช้ทีไหน
เมือไหร่ คําชี' แจง คําบรรยาย การดําเนิ นการสอบจะเหมือนกันทุกครั'ง มีการควบคุมตัวแปรทีจะทํา
ให้คะแนนคลาดเคลือน เช่น ผูค้ ุมสอบ การจัดชั'นเรี ยน การใช้คาํ สัง เป็ นต้น แบบทดสอบประเภทนี'
จึงต้องมีคาํ ชี'แจงในการใช้ขอ้ สอบ
2.2 มาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนน ไม่ว่า เป็ นการสอบที ใด เมื อใด
ต้องแปลคะแนนได้เหมือนกัน ดังนั'นแบบทดสอบประเภทนี' จึงต้องมีเกณฑ์ปกติ สําหรับเปรี ยบเทียบ
ให้เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน มี วีก ารสร้ า งข้อคํา ถามเหมื อนเป็ นคํา ถามที วัดเนื' อหาและพฤติ ก รรม
ทีสอนไปแล้วจะเป็ นพฤติกรรมทีสามารถตั'งคําถามวัดได้ ซึ งควรจัดให้ครอบคลุมพฤติกรรม ดังนี'
1) ความรู ้ ค วามจํา 2) ความเข้า ใจ 3) การนํา ไปใช้ 4) การวิ เ คราะห์ 5) การสั ง เคราะห์ และ
6) การประเมินค่า
สรุ ป ได้ว่า แบบทดสอบการวัดผลสั ม ฤทธิ> ทางการเรี ย นแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ
1) แบบทดสอบทีครู สร้ างขึ'นเอง ทีสร้ างขึ'นเฉพาะคราว เพือใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ> และวัดระดับ
ความสามารถทางวิชาการของผูเ้ รี ยนไม่มีวิธีการหรื อหลักในการปรับปรุ ง และไม่ผา่ นการวิเคราะห์
ข้อสอบ 2) แบบทดสอบมาตรฐาน ทีสร้างขึ'นจากผูเ้ ชี ยวชาญ มีกระบวนการทีซับซ้อน มีการนําไป
ทดลองสอบ นําผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติหลายครั'ง เพือปรับปรุ งให้มีคุณภาพดี มีความเป็ น
มาตรฐาน

62

หลักเกณฑ์ เบือ# งต้ นในการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ;ทางการเรียน
หลัก เกณฑ์เบื' องต้นที ควรพิ จารณาประกอบในการสร้ า งแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ>
ทางการเรี ยน มีดงั นี' (วิบูลศรี กิงแก้ว. 2552 : 37)
1. วัดตรงตามตัวชี'วดั และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ซึ งกระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดตัวชี' วดั
และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในทุกรายวิชา ครู ควรวัดตามตัวชี'วดั ทุกตัวของแต่ละรายวิชา และต้องมันใจ
ได้วา่ สิ งทีต้องการวัดจะวัดได้จริ ง
2. การวัดผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนวัด เพือดู พฒั นาการของผูเ้ รี ย นว่า มี ค วามก้า วหน้า
ตามเป้ าหมายทีวางไว้หรื อไม่ ครู ควรวัดเพือดูพ'ืนฐานความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยน
3. การวัดผลเป็ นการวัดทางอ้อม เป็ นการยากทีจะใช้ขอ้ สอบแบบเขียนตอบวัดพฤติกรรม
ทีจะสอบวัด ครู ควรทําอย่างรอบคอบและถูกต้อง
4. การวัดผลการศึกษาเป็ นการวัดทีไม่สมบูรณ์ เป็ นการยากทีจะวัดทุกสิ งทุกอย่างทีสอน
ในเวลาทีจํากัด สิ งทีวัดได้เป็ นเพียงตัวแทนของพฤติกรรมเท่านั'น ดังนั'นครู ตอ้ งมันใจว่าสิ งทีสอบวัดนั'น
เป็ นตัวแทนทีแท้จริ งได้
5. การวัด ผลสั ม ฤทธิ> ทางการเรี ย นนั'น มิ ใ ช่ เ พี ย งเพื อจะให้ เ กรดเท่ า นั'น การวัด ผล
เป็ นเครื องช่วยในการพัฒนาการสอนของครู พัฒนาการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
6. กระบวนการสอนของครู เป็ นสิ งสําคัญ ทีทําให้การศึกษาสมบูรณ์ ไม่ได้อยูท่ ีการทดสอบ
เพียงอย่างเดียว
7. การวัดผล อาจมีความผิดพลาด ทฤษฎีการวัดผลเชื อว่าคะแนนทีสอบได้ = คะแนนจริ ง
+ ความผิดพลาดในการวัด
8. ควรเน้นการวัดความสามารถในการใช้ความรู ้ให้เป็ นประโยชน์ หรื อการนําความรู ้ไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ๆ
9. ควรคํานึงถึงขีดจํากัดของเครื องมือทีใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยน ทีส่ วนใหญ่
ใช้แบบทดสอบ ขี ดจํากัดของข้อสอบ ได้แก่ การเลื อกตัวแทนของเนื' อหา เพื อมาเขี ย นข้อสอบ
ความเชือถือได้ของคะแนน และการตีความหมายของคะแนน เป็ นต้น
10. ใช้ชนิดของแบบทดสอบหรื อใช้คาํ ถามทีสอดคล้องกับเนื'อหาทีต้องการวัด
11. สภาพแวดล้อมมีผลต่อคะแนนของผูเ้ รี ยน
12. ข้อสอบมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เช่น ระดับความยากง่าย เวลาในการสอบ
สรุ ปได้ว่า การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยน มีหลักเกณฑ์พิจารณา เช่ น
วัดตรงตามตัวชี' วดั และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ เป็ นการวัดเพือดู พฒั นาการทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
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พัฒนาการสอนของครู เป็ นการวัดผลทางอ้อม ไม่สามารถวัดทุกอย่างได้ ควรวัดเพือนําความรู ้ไปใช้
และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนให้มากทีสุ ด
กระบวนการสร้ างแบบทดสอบการวัดผลสั มฤทธิ;ทางการเรียน
กระบวนการสร้ างแบบทดสอบการวัดผลสัม ฤทธิ> ทางการเรี ย น มี ลาํ ดับ ขั'นตอน ดัง นี'
(วิบูลศรี กิงแก้ว. 2552 : 38-39)
1. ขั'นทีหนึง การวางแผนสร้างแบบทดสอบ ควรพิจารณา ดังนี'
1.1 กําหนดจุดประสงค์ของการนําแบบทดสอบไปใช้ วางแผนสร้างแบบทดสอบว่า
จะสร้างแบบทดสอบอย่างไร หรื อทราบจุดประสงค์ของการนําแบบทดสอบความรู ้ก่อนทําการเรี ยน
การสอน เพือทีผูส้ อนจะสามารถนํามาปรับวิธีการสอน อาจจําแนกได้ 4 จุดประสงค์ คือ 1) ใช้ตรวจสอบ
ความรู ้ เดิ ม 2) ใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับการเรี ยนเปลี ยนการสอน 3) ใช้วินิจฉัยผูเ้ รี ยน
และ 4) ใช้สรุ ปบทเรี ยน
1.2 กํา หนดเนื' อ หาและพฤติ ก รรมที ต้ อ งการวัด ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร
ซึ งมี 2 แบบ คือ 1) การวิเคราะห์เนื'อหา และ 2) การวิเคราะห์จุดประสงค์
2. ขั'นทีสอง การเตรี ยมงานและเขียนข้อสอบ
3. ขั'นทีสาม การทดสองสอบ
4. ขั'นทีสี การประเมินผลแบบทดสอบ ตรวจสอบว่าแบบทดสอบมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะ
ของแบบทดสอบทีดี ดังนี'
4.1 ความตรง หรื อความเทียง
4.2 ความเชือมัน
4.3 อํานาจจําแนก
4.4 ความเป็ นปรนัย
4.5 ความเฉพาะเจาะจง
4.6 ประสิ ทธิ ภาพ
4.7 ความสมดุล
4.8 ความยุติธรรม
4.9 ความเหมาะสมของเวลา
สรุ ปได้วา่ กระบวนการสร้างแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ>ทางการเรี ยน มีลาํ ดับขั'นตอน
คือ 1) การวางแผนสร้างแบบทดสอบ โดยพิจารณากําหนดจุดประสงค์ของการนําแบบทดสอบไปใช้
และกําหนดเนื' อหาและพฤติกรรมทีต้องการวัด ด้วยการวิเคราะห์หลักสู ตร 2) การเตรี ยมงานและ
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เขียนข้อสอบ 3) การทดสองสอบ และ 4) การประเมินผลแบบทดสอบ เพือตรวจสอบว่าแบบทดสอบ
มีคุณภาพหรื อไม่
ความพึงพอใจ
ความพึ ง พอใจ (Satisfaction) เป็ นปั จจัย ที สํา คัญประการหนึ ง ที มี ผ ลต่ อ ความสํา เร็ จ
ของงานที บรรลุ เป้ าหมายที วางไว้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ อันเป็ นผลจากการได้รับ การตอบสนอง
ต่อแรงจูงใจ หรื อความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางทีเขาประสงค์
ความหมายของความพึงพอใจ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 775) ได้ให้ความหมายของคําว่า ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ
ชอบใจ
อดุลย์ศกั ดิ> สุ นทรโรจน์ (2546 : 19) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกทีชอบ
หรื อพอใจ ทีมีต่อองค์ประกอบและสิ งจูงใจในด้านต่างๆ ของงาน และผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ซึ งจะมีผลทําให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานนั'นๆ มีการเสี ยสละอุทิศแรงกายแรงใจและสติปัญญา
ให้แก่งานอย่างเต็มความสามารถ
นารี รัตน์ กว้างขวาง (2547 : 24) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู ้สึก
ที เกิ ดขึ' นเมื อได้รับ ผลสํา เร็ จ ตามความมุ่ ง หมาย ความพึ ง พอใจ เป็ นกระบวนการทางจิ ต วิท ยา
ไม่สามารถมองเห็ นได้ชัดเจน แต่ส ามารถคาดคะเนได้ว่า มี หรื อไม่มี จากการสัง เกตพฤติ ก รรม
ของคนเท่านั'น การทีจะทําให้เกิ ดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปั จจัยและองค์ประกอบทีเป็ นสาเหตุ
แห่งความพึงพอใจ
วอลแมน (Wolman. 1973 : 304) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในความหมายของพจนานุ กรม
ทางด้านพฤติกรรม ได้ให้ความจํากัดความไว้วา่ หมายถึง ความรู ้สึกทีดี มีความสุ ข เมือคนเราได้รับ
ผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Need) หรื อแรงจูงใจ (Motivation)
เชอร์ เมอร์ ฮอร์ น (Schermerhorn. 1984 : 230) ได้แสดงความคิดเห็นไว้วา่ ความพึงพอใจ
เป็ นระดับหรื อขั'นของความรู ้สึก ในด้านบวกหรื อลบของคนทีมีต่อลักษณะต่างๆ ของงาน รวมทั'ง
งานที ได้รับมอบหมาย การจัดระบบงาน และความสัม พันธ์ ก บั เพื อนร่ วมงาน สิ งที มาเกี ยวข้อง
เป็ นทัศนคติอย่างหนึงทีมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรู ปร่ างได้ เป็ นความรู ้สึกส่ วนตัว
ทีเป็ นสุ ข เมือได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตน ในสิ งทีขาดหายไป และเป็ นสิ งทีกําหนด
พฤติกรรม ในการแสดงออกของบุคคลทีมีผลต่อการเลือกทีจะปฏิบตั ิในกิจกรรมนั'น
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สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู ้ สึกทีเกิ ดขึ'นเมือได้รับผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย
เกียวข้องกับอารมณ์ ความรู ้สึก และเจตคติของบุคคลทีมาจากสิ งเร้าและแรงจูงใจ ซึ งจะปรากฏออกมา
ทางพฤติกรรมและเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญในการทํากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล
แนวความคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) ทฤษฎีน' ีเขาได้เสนอความต้องการ
ในด้า นต่ า งๆ กัน ของมนุ ษ ย์ เรี ย งลํา ดับ จากความต้องการขั'นพื' นฐาน เพื อการอยู่รอดไปจนถึ ง
ความต้องการทางสังคมและความต้องการยอมรับนับถือจากกลุ่มว่าตนมีคุณค่า และการพัฒนาตนเอง
ให้ ก้า วหน้า ยิ งขึ' น มาสโลว์ถื อ ว่า การเรี ย งลํา ดับ ความต้อ งการนี' มี ค วามสํา คัญ โดยมนุ ษ ย์จ ะมี
ความต้อ งการในระดับ สู ง ๆ ได้ ก็ ต่ อ เมื อความต้อ งการขั'น พื' น ฐานได้รั บ การตอบสนองแล้ว
ส่ วนกระทรวงศึกษาธิ การ (2550 : 148-149) กล่าวถึง ทฤษฎีระดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow)
เป็ นนักจิตวิทยาทีได้ศึกษาเรื องความต้องการของมนุ ษย์ในทฤษฎีความต้องการ โดยแบ่งออกเป็ น
5 ประเภท ดังนี'
1. ความต้องการทางสรี ระ (Physiological Needs) หมายถึ ง ความต้องการพื' นฐาน
ของร่ างกาย เช่น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศและการพักผ่อน เป็ นต้น ความต้องการ
เหล่านี' เป็ นความต้องการทีจําเป็ นสําหรับการมีชีวติ อยู่ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการทางสรี ระอยูเ่ สมอ
จะขาดเสี ยไม่ได้
2. ความต้องการความมันคงปลอดภัยหรื อสวัสดิภาพ (Safety Needs) หมายถึง ความต้องการ
ความมันคงปลอดภัยทางด้านร่ างกายและจิตใจ เป็ นอิสระจากความกลัว ขู่เข็ญบังคับจากผูอ้ ืนและ
สิ งแวดล้อม เป็ นความต้องการทีจะได้รับการปกป้ องคุม้ กัน ความต้องการประเภทนี' เริ มตั'งแต่วยั ทารก
จนกระทังวัยชรา ความต้องการที จะมี งานทําเป็ นหลักแหล่ ง ก็เป็ นความต้องการเพือสวัส ดิ ภาพ
ของผูใ้ หญ่อย่างหนึง
3. ความต้องการความรักหรื อความเป็ นส่ วนหนึ งของกลุ่ม (Love and Belonging Needs)
มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เป็ นทีรักของผูอ้ ืน ต้องการมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน และเป็ นส่ วนหนึง
ของกลุ่ ม ต้องการให้ทุกคนยอมรั บตนเป็ นสมาชิ ก คนที รู ้ สึกเหงาไม่มีเพือน มี ชีวิตที ไม่สมบูรณ์
เป็ นผูท้ ีต้องการเพือน จะต้องทําให้รู้สึกว่าตนเป็ นทีรักและยอมรับของกลุ่ม เพือให้ เป็ นทีสมปรารถนา
ในความต้องการความรักและเป็ นส่ วนหนึงของกลุ่ม
4. ความต้องการทีจะรู ้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) ความต้องการนี' ประกอบด้วย
ความต้องการทีจะประสบความสําเร็ จ มีความสามารถ ต้องการทีจะให้เห็ นว่าตนมีความสามารถ
มี คุ ณ ค่ า และมี เ กี ย รติ ต้อ งการได้ รั บ ความยกย่ อ งนั บ ถื อ จากผู ้อื น ผู ้ที มี ค วามสมปรารถนา
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ในความต้องการนี' จะเป็ นผูม้ ี ความมันใจในตนเอง เป็ นคนมี ประโยชน์ และมี ค่า ตรงข้า มกับ ผูท้ ี
ขาดความต้องการประเภทนี' จะรู ้สึกว่าตนไม่มีความสามารถและมีปมด้อยมองโลกในแง่ร้าย
5. ความต้องการรู ้จกั ตนเองอย่างแท้จริ งและพัฒนาตนเต็มทีตามศักยภาพของตน (Self
Actualization Needs) เป็ นความต้องการทีจะรู ้จกั ตนเองตามสภาพทีแท้จริ งของตน กล้าทีจะตัดสิ นใจ
เลื อกทางเดิ นของชี วิต รู ้ จกั ค่านิ ยมของตนเอง มี ความจริ งใจต่อตนเอง ความรู ้ สึกยอมรั บ ตนเอง
ทั'งส่ วนดีและส่ วนเสี ยของตนทีสําคัญทีสุ ดก็คือ การมีสติทีจะยอมรับว่า ตนใช้กลไกในการป้ องกันตน
ในการปรับตัวและพยายามทีจะเลิ กใช้ เปิ ดโอกาสให้ตนเองเผชิ ญกับความจริ งของชี วิต เผชิ ญกับ
สิ งแวดล้อมใหม่ๆ โดยคิดว่าเป็ นสิ งทีท้าทาย น่าตืนเต้นและมีความหมาย กระบวนการทีจะพัฒนา
ตนเอง เต็มทีตามศักยภาพของตน เป็ นกระบวนการทีไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาทีมีชีวิตอยู่ มนุ ษย์ทุกคน
มีความต้องการทีจะพัฒนาตนเองเต็มทีตามศักยภาพของตน
สก๊อตต์ (Scott. 1970 : 124) ได้เสนอแนวคิดในการจูงใจต่อการทํางานทีจะเกิดผลเชิงปฏิบตั ิ
มีลกั ษณะ ดังนี'
1. งานควรมีส่วนสําคัญกับความปรารถนาส่ วนตัว งานนั'นจะมีความหมายสําหรับผูท้ าํ
2. งานนั'นต้องมีการวางแผนและวัดความสําเร็ จได้ โดยใช้ระบบการทํางานและการควบคุม
ทีมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพือให้ได้ผลในการสร้างสิ งจูงใจภายในเป้ าหมายของงานจะต้องมีลกั ษณะ ดังนี'
3.1 คนทํางานมีส่วนในการตั'งเป้ าหมาย
3.2 ผูป้ ฏิบตั ิได้รับทราบผลสําเร็ จในการทํางานโดยตรง
3.3 งานนั'นสามารถทําให้สาํ เร็ จได้
จากแนวคิดนี'มาประยุกต์ใช้กบั การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนมีส่วนเลือกเรี ยน
ตามความสนใจ และมีโอกาสร่ วมกันตั'งจุดประสงค์ หรื อความมุ่งหมายในการทํากิจกรรม ได้เลือก
วิธีแสวงหาความรู ้ดว้ ยวิธีทีผูเ้ รี ยนถนัดและสามารถค้นหาคําตอบได้
ศุภสิ ริ โสมาเกตุ (2544 : 155) ได้ให้แนวคิดว่า ในการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนนั'น
ความพึงพอใจเป็ นสิ งสําคัญทีจะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนทํา ทีได้รับมอบหมายหรื อต้องการปฏิบตั ิกิจกรรม
ให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ครู ผู ้ส อนซึ งในสภาพปั จ จุ บ ัน เป็ นเพี ย งผู ้อาํ นวยความสะดวก
หรื อให้คาํ แนะนําปรึ กษา จึงต้องคํานึงถึงความพึงพอใจในการเรี ยน การทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจ
ในการเรี ยนหรื อการปฏิบตั ิงาน มีแนวคิดพื'นฐานทีต่างกัน 2 ลักษณะ คือ
1. ความพึงพอใจนําไปสู่ การปฏิบตั ิงาน การตอบสนองความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน
จนเกิดความพึงพอใจ จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานทีสู งกว่าผูไ้ ม่ได้รับ
การตอบสนอง จากแนวคิดนี' ครู ผสู ้ อนทีต้องการให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้บรรลุผลสําเร็ จ จึงต้องคํานึ งถึง
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การจัดบรรยากาศและสถานการณ์ รวมทั'งสื อ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนทีเอื'ออํานวยต่อการเรี ยนรู ้
เพือตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ให้มีแรงจูงใจในการทํากิ จกรรมจนบรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ของหลักสู ตร
2. ผลของการปฏิบตั ิงานทีนําไปสู่ ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
และผลการปฏิ บตั ิงานจะถูกเชื อมโยงด้วยปั จจัยอืนๆ ผลการปฏิ บตั ิงานทีดี จะนําไปสู่ ผลตอบแทน
ที เหมาะสม ซึ งในที สุ ด จะนํา ไปสู่ ก ารตอบสนองความพึ ง พอใจ ผลการปฏิ บ ัติ ง านย่อ มได้รั บ
การตอบสนองในรู ปของรางวัล หรื อผลตอบแทน ซึ งแบ่งออกเป็ น ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic
Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่านการรับรู ้เกี ยวกับความยุติธรรม
ของผลตอบแทน ซึ งเป็ นตัวบ่งชี' ปริ มาณของผลตอบแทนทีผูป้ ฏิบตั ิทีได้รับ นันคือ ความพึงพอใจ
ของผูป้ ฏิ บตั ิงานจะถูกกําหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนทีเกิ ดขึ' น และการรับรู ้ เรื อง
เกียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนทีรับรู ้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ'น
ทฤษฎี การคาดหวังของ วรู ม (Vroom. 1990 : 106) ได้เสนอแนวคิ ดเกี ยวกับ แรงจูง ใจ
ในการทํางานของบุคคล จะประเมินความเป็ นไปได้ของผลทีจะบังเกิดขึ'น แล้วจึงดําเนิ นการปฏิบตั ิ
ที ตนคาดหวังไว้ การจูง ใจขึ' นอยู่ก บั การคาดหวัง ของมนุ ษ ย์ต่อผลที เกิ ดขึ' น ทฤษฎี ก ารคาดหวัง
ของวรู มนี' ทํานายว่าบุคคลจะร่ วมกิจกรรมทีเขาคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลหรื อสิ งต่างๆ ทีเขาปรารถนา
สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกของบุคคลทีเกิดขึ'น เมือได้รับในสิ งทีต้องการตามความคาดหวัง
หรื อเป็ นสภาพความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลทีมีต่อการให้บริ การตามทีคาดหวัง มากกว่าทีคาดหวัง
หรื อน้อยกว่าทีคาดหวัง อาจเปลียนแปลงได้โดยขึ'นกับระยะเวลาหรื อสภาพแวดล้อม
สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติทีเกียวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู ้สึกทีบุคคลมีต่อสิ งใด
สิ งหนึ ง ไม่ ส ามารถมองเห็ นรู ป ร่ า งได้ เป็ นความรู ้ สึ ก ด้า นบวกของบุ ค คลที มี ต่ อ สิ งใดสิ งหนึ ง
ซึ งความพึงพอใจที เกิ ดขึ' นสามารถเปลี ยนแปลงได้ ตามค่านิ ยมและประสบการณ์ ข องตัวบุ ค คล
จะเกิดความพึงพอใจต่อสิ งใดๆ มากน้อย ขึ'นอยูก่ บั สิ งจูงใจ ดังนั'นในการดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ผูเ้ รี ยนจะเกิ ดความพึงพอใจในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะต้องมีแรงจูงใจทีอยากเรี ยน ซึ งผูส้ อน
ต้องคํานึงถึงสิ งทีก่อให้เกิดแรงจูงใจหลายๆ ด้าน เช่น การจัดบรรยากาศ สถานการณ์ เทคนิ คการสอน
สื อการเรี ยนการสอน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล การทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
การได้รับการยอมรับจากผูอ้ ืน มีผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนทีดี จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยน
มากยิงขึ'น
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยต่ างประเทศ
มีคส์ (Meek. 1972 : 4296-A) ได้วจิ ยั เรื อง การเปรี ยบเทียบวิธีการสอนแบบใช้ชุดการสอน
วิธีการสอนแบบธรรมดา โดยมีจุดมุ่งหมายเพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนรู ้ จากการใช้
ชุดการสอนแบบธรรมดา สําหรับสอนนักศึกษาครู ผลการวิจยั พบว่า วิธีการสอนโดยใช้ชุดการสอน
มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมดาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
คิงส์ (King. 1995 : 65) ได้ออกแบบการจําลองการสื บสวนทีใช้คาํ ถามในการกระตุน้ ความคิด
อย่างมีวิจารณญาณในการเรี ยนวิชาจิตวิทยาทางการศึกษา ในมหาวิทยาลัยของมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย
พบว่า การใช้แกนคําถามสามารถฝึ กให้นกั เรี ยนสร้างคําถาม ทีผูต้ อบจําต้องแสดงถึงการคิดอย่างมี
วิจารณญาณออกมา โดยให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิต' งั คําถามด้วยตัวของนักเรี ยนเอง และแลกเปลียนความคิด
แบบตัวต่อตัวและเป็ นกลุ่ ม ทําให้นัก เรี ย นได้เรี ย นรู ้ ท กั ษะอย่า งรวดเร็ วและยัง เป็ นการส่ ง เสริ ม
ให้เกิ ดการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ ซึ งจะเกิ ดขึ' นหลังจากการเข้า ร่ วมปฏิ สัม พันธ์ และการโต้แย้ง
ทางความคิด
โลเปซ (Lopez. 2005 : 6683-B) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบกลวิธีในการอ่าน เพือความเข้าใจ
โดยใช้เทคนิคการถามตัวเอง จุดประสงค์ของการวิจยั คือ ต้องการศึกษาว่าความรู ้ระดับเมทตาคอกนิ ชนั
จะสอนอย่างไร โดยใช้การเรี ยนรู ้ แบบกลุ่ มร่ วมมื อเป็ นตัวแปรสําคัญ เพือศึ กษาว่า 1) การเรี ยนรู ้
ด้วยกลุ่มร่ วมมือจะทําให้กระบวนการอ่านเพือความเข้าใจง่ายขึ'นหรื อไม่ 2) วิธีการสอนด้วยกลุ่มร่ วมมือ
เป็ นวิธการสอนและเทคนิ คทีเหมาะสมหรื อไม่ 3) ความรู ้ระดับเมทตาคอกนิ ชนจะถู
ั
กถ่ายโอนดีข' ึน
หรื อไม่ ผลการศึกษาพบว่า วิธีน' ีจะมีบทบาทสําคัญในการเรี ยนรู ้ดว้ ยยุทธวิธีเมทตาคอกนิชนั
งานวิจัยในประเทศ
ณัฐกานต์ ตันทิพย์ (2547 : 64) ได้วิจยั เรื อง การพัฒนาชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
เพือการสื อสาร สําหรั บนักเรี ยนชั'นประถมศึ ก ษาปี ที 6 ผลการวิจยั พบว่า นัก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ>
ทางการเรี ยนหลังการเรี ยนชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษเพือการสื อสารสู งกว่าเกณฑ์ทีตั'งไว้
เท่ากับ 17.25 เฉลียร้อยละ 86.25 และความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
เพือการสื อสารอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
สุ พตั รา กองทรัพย์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื อง การพัฒนาชุ ดกิ จกรรมภาษาอังกฤษ
เพือการสื อสาร โดยใช้กิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบตั ิของนักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 1 ผลการวิจยั พบว่า
การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร โดยใช้กิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบตั ิของนักเรี ยน
ชั'นมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีสร้างขึ'นมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 96.90 - 98.87 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้คือ
80/80 ผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างการใช้ชุดการสอนและหลังการใช้ชุดการสอน
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สําหรับนักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 1 ถึงเกณฑ์ร้อยละ 80/80 ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อชุ ดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร โดยใช้กิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบตั ิของนักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 1
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
วราพร ไชยเขียว (2550 : 108) ได้วิจยั เรื อง การพัฒนาชุ ดกิ จกรรมเพือฝึ กทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 5 ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรม
เพือฝึ กทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 5 ทีผูว้ ิจยั สร้างขึ'นทั'ง 3 ชุ ด
มี ประสิ ทธิ ภาพ 99.11/90.59, 98.32/88.64 และ 96.63/86.15 ตามลํา ดับ มี ระดับ ความพึง พอใจ
ของผูเ้ รี ยนทีมีต่อบรรยากาศการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดกิจกรรมทีผูว้ ิจยั สร้างขึ'น
ทั'ง 5 ด้าน คือ ด้านเนื'อหาทีเรี ยน ด้านครู ผสู ้ อน ด้านวิธีการสอนของครู ด้านสื อและอุปกรณ์ทีใช้สอน
และด้านวิธีการวัดผลประเมินผล มีคะแนนความพึงพอใจรวมเท่ากับ 4.37
ชุ ตินาฏ ชมศิ ลป์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื อง การพัฒนาชุ ดกิ จกรรมภาษาอัง กฤษ
เพือการสื อสาร โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ เรื อง National Thai Food สําหรับนักเรี ยน
ชั'นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 ผลการวิจยั พบว่า ผลสั ม ฤทธิ> ระหว่า งการใช้และหลัง การใช้ชุ ด กิ จ กรรม
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เรื อง National Thai Food สําหรับ
นักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 1 คิดเป็ นคะแนนร้อยละ 80.23/80.25 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีตั'งไว้ และนักเรี ยน
มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
วิมลพรรณ ดาวดาษ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ข้าวล้มตอซัง สําหรับนักเรี ยน
ชั'นมัธยมศึ กษาปี ที 1 ผลการวิจยั พบว่า ชุ ดกิ จกรรมมี คุณภาพอยู่ในระดับ ดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
87.67/84.93 ผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังใช้ชุดกิจกรรมสู งกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม และ
ความพึงพอใจของการชุดกิจกรรมของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมาก
สลิลา พันชนะ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง กลวิธีเน้นการตั'งคําถามเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 4
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิ งสร้างสรรค์เพิมขึ'น หลังจาก
ที ได้เรี ยนโดยใช้กลวิธีทีเน้นการตั'งคําถาม และมี ความสามารถในการแก้ปั ญหาเชิ ง สร้ า งสรรค์
ในระดับมาก
วารุ ณี พิมพ์วงศ์ทอง (2547 : 72) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ผลการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้
โดยการใช้คาํ ถามตามรู ปแบบของบลูม (Bloom) สําหรับนักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 3 ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู ้ โดยการใช้คาํ ถามตามแนวคิดของบลูม หลังเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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กัญญา สิ ทธิ ศุภเศรษฐ์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ผลการใช้กิจกรรมการตั'งคําถาม
ทีมีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 3 ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยน
ทีได้รับการสอนจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการใช้กิจกรรมการตั'งคําถาม มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์สูงขึ'น
ทยกร กระมุท (2549 : 57) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ผลการสอนอ่านด้วยกลวิธีการตั'งคําถาม
ผูเ้ รี ยนทีมีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ สําหรับนักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 6 ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีการตั'งคําถามผูเ้ ขียน ทําคะแนนการอ่านได้สูง
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .001 มี ค วามสามารถในการสรุ ป ความ การอ่า นภาษาอัง กฤษ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001 และมีเจตคติต่อการสอนอ่านด้วยกลวิธีการตั'งคําถามผูเ้ รี ยน
อยูใ่ นระดับสู ง
อัญชลี โทกุล (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การศึกษาพฤติกรรมและความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สําหรับนักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 1 ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยน หลังเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรี ยนหลังเรี ยนที เรี ยนด้วยวิธีการใช้คาํ ถามผสมผสานกับการอภิ ปรายและการแก้ปั ญหา
โดยภาพรวมมี ค ะแนนเฉลี ยอยู่ใ นระดับ ดี สู ง และความสามารถในการคิ ด อย่า งมี วิจ ารณญาณ
มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยน
จากการศึกษาทฤษฎีและหลักการ เอกสารและงานวิจยั ทั'งในและต่างประเทศดังกล่าวแล้ว
ผูว้ ิจยั สนใจสร้ างชุ ดกิ จกรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษ โดยเทคนิ ค การใช้คาํ ถาม สํา หรับ นัก เรี ย น
ชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ได้นาํ เทคนิคการใช้คาํ ถามจากหลายแนวทาง ใช้แนวคําถามตามแนวคิดของบลูม
เป็ นแนวทางหลักและใช้คาํ ถามเพื อใช้ใ นการเรี ย นการสอนภาษา เช่ น คํา ถามแบบปิ ดและเปิ ด
เช่นใคร ทําอะไร ทีไหน อย่างไร พัฒนาต่อยอดใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษเป็ นนวัตกรรมสื อ
ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื'นฐาน
เพือศึกษาผลสัมฤทธิ> ทางการเรี ยน ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ซึ งผลทีได้จากการศึกษาวิจยั ในครั'งนี'
จะเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืนต่อไป

