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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4โดย ใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร

ภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 2) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้

สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้ิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ง 

4/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   จาํนวน 24 คน  โรงเรียนโกวิทธาํรงโดยการคดัเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1)แผนการจดัการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ จํานวน 8 แผน  แผนละ 2 ชั่วโมง  

2)แบบทดสอบวดัทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียน 3) แบบสอบถามความ

พึงพอใจของนักเ รียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี   4 ท่ี มี ต่อการเ รียนรู้การส่ือสารภาษาอังกฤษ 

โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และ ค่าทางสถิติ (Paired t-test)  ผลการวิจยัพบว่า  1) ผลการศึกษาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ

โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนโกวิทธํารง  

พบว่า คะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับเท่ากับ .05  

และเ ม่ือพิจารณาเกณฑ์การประเมินทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเป็นรายด้าน  พบว่า  

านความเขา้ใจง่าย   ( X  = 4.51 S.D. = 0.62) ดา้นความคล่องแคล่ว ( X = 4.49 S.D. = 0.67)  

ดา้นคุณภาพของการส่ือสาร ( X = 4.47 S.D. = 0.65) และดา้นปริมาณการส่ือสาร ( X = 4.39  

S.D. = 0.66)  2) ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 

การเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโกวิทธาํรง ในภาพรวมของความพึงพอใจอยู ่

ในระดับมาก ( X = 4.39 S.D. = 0.29)  เม่ือพิจารณาเรียงลาํดับค่าเฉล่ียเป็นรายด้านจากมาก 
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ไปหานอ้ย พบว่า ดา้นเจตคติต่อการเรียนโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

( X = 4.42 S.D. = 0.11) รองลงมา คือ ดา้นพฒันาการเรียนของนกัเรียน ( X  = 4.40 S.D. = 0.29) 

และดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  = 4.35 S.D. = 0.41) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
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ABSTRACT 
 

This study is an experimental research. The purpose of this research were to 1) 
enhance communication skills of Prathomsuksa 4 students using Situation Based learning 2) 
explore students’ satisfactory level towards Situation Based learning. The sample group was 24 
students in Prathomsuksa 4, Class4/1, Kovittumrong School, 1st  semester, year 2016. The 24 
students were selected by purposive sampling. Tools used in the research were 1) 8 Lesson plans 
using Situation Based learning; 2) Speaking Tests (before and after the treatment) 3) Satisfactory 
evaluation sheet. The statistics used in the analysis were Mean ( X ), Standard Deviation (S.D), 
Alpha Coefficient, and Paired t-test. 

This study found that:  
1) The students’ score in the speaking post-test could gain statistically significance at 

.05 ; the students’ score in each criteria of speaking assessment shown that Comprehensibility 
was a highest score ( X =4.51 S.D. = 0.62) followed by Fluency ( X = 4.49 S.D. = 0.67), Quality 
of communication ( X = 4.47 S.D. = 0.65), and  Amount of communication ( X = 4.39 S.D. = 
0.66) respectively. Moreover, all criteria of in speaking post-test could gain statistically 
significance at .05.  

2) The overview result of students’ satisfactory level was in a high level ( X =4.39 
S.D. = 0.29). 
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แสงจันทร์ ท่ีเมตตาเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้ให้คาํปรึกษาพร้อมทั้ งช้ีแนะ
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ 
ณ ท่ีน้ีดว้ยความเคารพยิง่ 
 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยด์ร. ธัญธัช วิภติัภูมิประเทศ อาจารยด์ร. จนัทร์พา 
ทดัภูธร  และคุณครูเตือนใจ จ่างโต ท่ีเมตตาตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจยั ในคร้ังน้ี 
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ศาสตราจารย ์ดร. อญัชลี ทองเอม ท่ีใหก้าํลงัใจและอาํนวยความสะดวกตั้งแต่ตน้เสมอมา ตลอดทั้ง
เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมิไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี  

ขอขอบคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนโกวิทธาํรง ท่ีอนุญาตให้ผูว้ิจยั
ดาํเนินการวิจยัจนทาํใหง้านวิจยัเสร็จส้ินในเวลาอนัจาํกดั 
 ขอขอบพระคุณพ่อแม่ ญาติพี่น้อง รวมทั้งเพ่ือน ๆ ท่ีเป็นกาํลงัใจมาโดยตลอดการทาํ
วิทยานิพนธ์คร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะแก่คุณบิดา
มารดา ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีกรุณาวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัของปัญหาการวจัิย 

สภาวการณ์ในปัจจุบนัทัว่โลกกาํลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม 
การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีกา้วไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือ
กาํลงัพฒันา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนมีความแตกต่างกนัมากข้ึน ผูค้นจาํนวนมาก หลากหลายเช้ือ
ชาติยา้ยขา้มประเทศ ขา้มภาษาและขา้มวฒันธรรม มาอาศยัอยูร่่วมกนัและทาํงานร่วมกนั ก่อใหเ้กิด
เป็นสังคมพหุวฒันธรรม  ในดา้นทางการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  
โดยตอ้งจดัการศึกษาให้ทนักบัสถานการณ์โลกท่ีเตม็ไปดว้ยความรู้และขอ้มูลท่ีเพิ่มข้ึน ตอ้งพฒันา
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนไดมี้โอกาสรับรู้ เพิ่มพนูความรู้และ
ประสบการณ์ ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดทั้งในการแกปั้ญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และกา้วทนั
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

การจดักระบวนการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 กาํหนดให้วิชาภาษาองักฤษจดัอยูใ่นหมวดของวิชาภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนั
ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจําวัน  ด้วยเป็นเคร่ืองมือ 
ในการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลในหลายๆประเทศ การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ และ
การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรม  วิสัยทัศน์ของชุมชนโลก  และความหลากหลาย 
ทางวฒันธรรม   

ดังนั้ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงไม่เพียงแต่สร้างความแข็งแกร่ง 
ในการใช้ภาษาต่างประเทศเท่านั้ น หากยงัมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ   
(สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  นอกจากน้ีกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยัง มุ่งเน้นให้ผู ้เ รียน  ฝึกทักษะการคิด  การจัดการ  การเผชิญ  
และการประยุกต์ความรู้มาใช้  การมีทักษะดังกล่าวน้ีถือเป็นปัจจัยสําคญัในการพฒันาทักษะ 
การส่ือสารภาษาต่างประเทศดว้ย  

การจะพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ การจดัการ
เรียนการสอนจึงควรมีลกัษณะท่ีผูส้อนจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและส่ิงอาํนวย
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ความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และความรอบรู้  นอกจากน้ีการจดักระบวนการสอนยงัควร
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง และการเรียนภาษาจึงควรประกอบไปดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ทั้งกิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษา ซ่ึงกิจกรรมควรฝึกให้ควบคู่กบัการเรียนรู้ท่ีไปสู่การเรียนท่ีพึ่ง
ตัวเองได้ (Learner–Independence) และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
(กรมวิชาการ, 2544) อนันาํไปสู่การใชภ้าษาให้ถูกตอ้งคล่องแคล่ว  เหมาะสม และใชไ้ดจ้ริงมาก
ท่ีสุด  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัปัญหานักเรียนขาดทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ รวมถึง 
ขาดความมัน่ใจในตนเอง อนัเน่ืองมาจากบุคลิกภาพส่วนตวั  ความกลวัจะพูดเพราะสําเนียงไม่ดี  
ขาดความรู้เร่ืองไวยากรณ์ หรือการใชค้าํในบริบท รวมถึงขาดคลงัคาํท่ีมากพอ  

การจะแกปั้ญหาน้ีได ้การจดักระบวนการเรียนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
จริง ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ และผ่อนคลาย โดยกิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะทางภาษา เสริมสร้างความมัน่ใจ และรู้วิธีการเรียนภาษาต่างประเทศ  

วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมจึง ได้แก่ การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม  
เป็นวิ ธีการเรียนแบบหน่ึงท่ีเหมาะสมซ่ึงเป็นวิ ธีการสอนท่ีแบ่งผู ้เ รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ  
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนในกลุ่มไดท้าํงานร่วมกนั ภายในแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัโดยจะมีการแสดงความคิดเห็นและการสนทนา
ร่วมกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทาํงานกลุ่ม มีการช่วยเหลือพึ่งพากนั มีความรับผิดชอบ
ร่วมกนั ทั้งในส่วนของตนเองและสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้นอกจากน้ีการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มไม่ไดมี้เฉพาะกลุ่มผูเ้รียนเท่านั้นแต่เป็นการ
ปฏิบติัร่วมกนัระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง ส่วนผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัและ
นาํประสบการณ์มาแบ่งปันกนั ซ่ึงมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัการเรียนรู้ท่ีเรียนโดยลาํพงั หรือการ
เรียนรู้ท่ีเนน้การแข่งขนั (Thousand, 2002 อา้งถึงใน ณมน จีรังสุวรรณ, 2555) จากแนวคิดของการ
เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนทาํงานร่วมกนั ทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ภายในกลุ่มสมาชิก มีการสร้างความคิดใหม่ๆ มีกลยุทธ์ และวิธีการแกปั้ญหามากกว่าการทาํงาน
รายบุคคล มีการนาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั มาออกแบบใหเ้หมาะสมกบัวิธีการเรียนการ
สอนแบบกลุ่ม โดยตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อส่งเสริมให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน และเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการส่ือสารระหว่างบุคคลและความร่วมมือกนั
ภายในกลุ่ม  

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูศึ้กษาคน้ควา้มีความสนใจในการนาํเอาเทคนิคการสอน
โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation Based Learning) มาจดักิจกรรมการเรียนรู้  
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ซ่ึงการเรียนรู้แบบสถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ เป็นการสร้างสถานการณ์ข้ึนมาให้ใกลเ้คียงกบั
สภาพความเป็นจริงท่ีผูเ้รียนอาจประสบในภายหลงัการเรียนดว้ยสถานการณ์ จะช่วยใหเ้กิดการถ่าย
โยงความรู้ ผูเ้รียนจะไดคิ้ดแกปั้ญหาจากสถานการณ์ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ อีกทั้งจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
การกระตือรือร้นในการส่ือสารภาษาองักฤษจากสถานการณ์ท่ีผูส้อนจาํลองข้ึน การสอนโดยใช้
สถานการณ์เป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของ
นักเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน สถานการณ์จะทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ ในสถานการณ์ และใช้
ขอ้มูลท่ีมีสภาพแวดลอ้มคลา้ยกบัขอ้มูลในความเป็นจริงในสถานการณ์การตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี
หลกัการและการตดัสินใจ ในสถานการณ์จะส่งผลกบัผูร่้วมกิจกรรมเหมือนในสถานการณ์จริง และ
เปิดโอกาสให้นักเรียนไดใ้ชท้กัษะทั้ง 4 ทกัษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
ในลกัษณะการผสมผสานกนัในสถานการณ์ นอกจากนั้นยงันาํความรู้ในวชิาชีพของตนประกอบกบั
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษต่าง  ๆ  ทําให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  
(สุมิตรา องัวฒันกลุ, 2540, น.151)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ีผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษจึงสนใจท่ีจะพฒันา
ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโกวิทธํารง  
โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (situation based) ซ่ึงเป็นวิธีการสอนอย่างหน่ึงท่ีสามารถ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจและให้ประสบการณ์ดา้นการตดัสินใจการแกปั้ญหา การวางแผนแก่ผูเ้รียน 
นอกจากนั้นผูเ้รียนยงัไดฝึ้กทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนการส่ือสาร
ภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
 
1.3  สมมติฐานการวจัิย 

1. นักเรียนท่ีเรียนการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้  
จะมีการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบัเท่ากบั .05 

2. นักเรียนท่ีเรียนทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้  
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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1.4  ขอบเขตการวจัิย 
1.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/1 ปี
การศึกษา 2559   จาํนวน 24 คน  โรงเรียนโกวิทธาํรง เขตราชเทวีสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เพราะผูว้ิจยัสอนเพียง 1 
หอ้งเรียน 
2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรตน้  
การเรียนรู้ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
ตวัแปรตาม  
1. พฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4ท่ีมีต่อการเรียนการส่ือสาร

ภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
3.  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้พิจารณาจากคู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเลือกมา 8 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 2 ชัว่โมง รวมเวลา 16 ชัว่โมง ดงัน้ี 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 Giving directions 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 At the market  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 Clothes shop 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 Restaurant  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  Make an Appointment 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 Cooking 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 Telephone 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 Birthday Party 

4.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 
ระยะเวลาท่ีใชท้ดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  ดาํเนินการสอนจาํนวน  8 

สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2วนั วนัละ1 ชัว่โมง รวมเป็นระยะเวลา 16 ชัว่โมง 
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1.5 นิยามศัพท์ 
การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ หมายถึง การเสริมสร้างความเขา้ใจและ

ความสามารถ ในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและสนทนาในชีวิตประจาํวนัของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จดัการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์ ความสามารถในการส่ือสารในรูปของการ
สนทนาและการพดูโตต้อบของนกัเรียนกบับุคคลอ่ืนตามสถานการณ์ท่ีจดัใหใ้นชั้นเรียนเพื่อใหเ้กิด
ความเข้าใจในสาระเน้ือหาของการสนทนา  รวมทั้ งการแสดงออกตามสถานการณ์นั้ น  ๆ  
โดยประเมินความสามารถในการส่ือสารจากองคป์ระกอบดงัน้ี 

1.  ความคล่องแคล่ว (Fluency)  คือ ความต่อเน่ืองและความเป็นธรรมชาติของการพดู 
2.  ความเข้าใจง่าย (Comprehensibility) คือ ผู ้ฟังสามารถเข้าใจส่ิงท่ีผู ้พูดส่ือสาร  

การจะทาํใหก้ารพดูเขา้ใจง่าย ผูพ้ดูจะตอ้งมีการออกเสียงไดถู้กตอ้ง 
3.  ปริมาณการส่ือสาร (Amount of communication) คือมีเน้ือหาท่ีเหมาะสมเก่ียวขอ้ง

กบัเน้ือเร่ืองหรือหวัขอ้สนทนา 
4.  คุณภาพของการส่ือสาร (Quality of communication) ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของ

ไวยากรณ์ การเลือกใชค้าํไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
ความคล่องในการพูด หมายถึง ความต่อเน่ือง ความราบร่ืน และมีความเป็นธรรมชาติ

ในการพดู สามารถใชภ้าษาองักฤษในการพดูตามสถานการณ์และบทบาทท่ีกาํหนดให ้และสามารถ
พดูใหผู้อ่ื้นเขา้ใจในส่ิงท่ีผูพ้ดูส่ือสารออกมา 

นักเรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโกวิทธาํรง 
เขตราชเทวีสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาคน้ควา้การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐาน

การเรียนรู้ (Situation Based Learning) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 คร้ังน้ี ผูศึ้กษาคน้ควา้ได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ โดยสรุปเป็นประเด็นสําคญัและเสนอ
เน้ือหาตามลาํดบั ดงัน้ี 
2.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
2.2  การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 
2.3  การใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation Based Learning ) 
2.4  ความพึงพอใจ 
2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จดัทาํข้ึนสาํหรับจดัการ
เรียน การสอนเพ่ือพฒันาเดก็และเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมี้คุณภาพดา้น
ความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้ 
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และมีสาระการเรียนรู้เป็นตัวกําหนดองค์ความรู้  
ท่ีเป็นเน้ือหาสาระครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 12 ปี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.3)   
ซ่ึงมีองคป์ระกอบตามทฤษฎีของหลกัสูตร ดงัองคป์ระกอบต่อไปน้ี  

1)  หลกัการ  
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  มีหลกัการท่ีสาํคญั  ดงัน้ี
(กระทรวงศึกษาธิการม, 2551, น.3)  
 1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม  
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล  
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2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา  
อยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 
 3.   เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมใน 
การจดัการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
 4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทางดา้นเวลาและสาระการเรียนรู้  
 5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  

2)  สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  
 ในการพัฒนาผู ้เ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งให้ผูเ้ รียน 
 เกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.3-4)  
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมใน
การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้ ง  
การเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสาร 
ดว้ยหลกัเหตุผลและ ความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึง 
ถึง ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม  
 2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้าง 
องคค์วามรู้  หรือสารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
ต่าง ๆท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรม และขอ้มูลสารสนเทศ 
เขา้ใจ ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้ มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึง 
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
 4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ 
ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทาํงานและ 
การอยูร่่วมกนัในสังคม ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น  
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5.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยี
ด้านต่าง  ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่ อการพัฒนาตนเองและสังคม  
ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสารการทาํงาน การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 

3)  การจดัการเรียนรู้  
 การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการสาํคญัในการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั ซ่ึงหลกัสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนในการพฒันา
ผู ้เ รียนให้มีคุณสมบัติ  ตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู ้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้  
จดัการเรียนรู้โดยช่วยให้ผูเ้รียน  เรียนรู้ผา่นสาระท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
รวมทั้งปลูกฝัง  เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะสาํคญั
ให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.20 - 22) โดยมีองคป์ระกอบสาํคญั 
ดงัน้ี  
 1.  หลกัการจดัการเรียนรู้ ในการจดัการเรียนรู้เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยดึหลกัวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถ 
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริม  
ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
และพฒันาการทางสมอง เนน้ใหค้วามสาํคญัทั้งความรู้และคุณธรรม  
 2.  กระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญันั้น ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยั 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะนําพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวน 
การ สร้างความรู้ กระบวนการคิดกระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แกปั้ญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการปฏิบติั ลงมือทาํจริง กระบวนการ
จัดการ กระบวนการวิจัย  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
กระบวนการเหล่าน้ี เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝนพฒันา เพราะจะ
สามารถช่วยใหผู้เ้รียน  เกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันั้น ผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้ง
ศึกษาทาํความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใชใ้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 3.  การออกแบบการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาให้เขา้ใจถึง 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสาระการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยเลือกใชว้ิธีสอนและ
เทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 
 4.  บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย  
ของหลกัสูตร ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาท ดงัน้ี  
 4.1  บทบาทของผูส้อน  
 4.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้นาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผน 
การจดัการเรียนรู้ ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน  
 4.1.2 กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะ 
กระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลกัการและความสมัพนัธ์รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 4.1.3 ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพฒันาการทางสมอง เพื่อนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  
 4.1.4 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิด 
การเรียนรู้  
 4.1.5 จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อให้เหมาะสมกบักิจกรรม นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน  
 4.1.6 ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบั
ธรรมชาติของวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  
 4.1.7 วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน  
รวมทั้ง ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง  
 4.2  บทบาทของผูเ้รียน  
 4.2.1 กาํหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง  
 4.2.2 เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ขอ้ความรู้ ตั้งคาํถาม คิดหาคาํตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่างๆ  
 4.2.3 ลงมือปฏิบติัจริง สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนําความรู้ไป
ประยกุตใ์ช ้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 4.2.4  มีปฏิสมัพนัธ์ ทาํงาน ทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู  
 4.2.5  ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
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4)  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศกัราช 2557)  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพ่ือให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ในการส่ือสาร  
ในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด 
ความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกไดอ้ย่างสร้างสรรค ์ซ่ึงประกอบดว้ย 4 สาระ ดงัน้ี 
(สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, น.2)  
 สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  
 มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน ต 1.3 นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ในเร่ือง 
ต่าง ๆ โดยการพดูและการเขียน  
 สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม  
 มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และ
นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ  
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มาตรฐาน ต 2.2 เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่าง ระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทยและนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 สาระท่ี 3 ภาษากบัความสมัพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
 มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
และเป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน  
 สาระท่ี 4 ภาษากบัความสมัพนัธ์กบัชุมชนและโลก  
 มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
สงัคม  
 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  
การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก  
 
2.2  การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 

-  ความหมายของการส่ือสาร 
 การส่ือสารภาษาอังกฤษนั้ น การพูดเป็นทักษะท่ีจําเป็นอย่างยิ่งท่ีผูพู้ดจะต้องใช ้
ความสามารถทางดา้นภาษาหลายดา้นประกอบกนั เพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจโดยจะตอ้งถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิดออกมาเป็นคาํพูดเพื่อให้ผูฟั้งสามารถฟังอย่างเข้าใจ มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายเก่ียวกบัการส่ือสารไว ้ดงัน้ี 
 สมิตรา องัวฒันกุล (2540, น.167) ได้ให้ความหมายไวว้่า เป็นการพูดเพื่อถ่ายทอด 
ความรู้สึกนึกคิด ความเขา้ใจใหผู้ฟั้งไดรั้บรู้ และเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูพ้ดู โดยใชก้ลวิธีในการพูด
ท่ีทาํใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ 
 ชยัยา เปรมภกัด์ิ (2543, น.18) กล่าวว่า  เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ข่าวสารโดย
ใช้ถ้อยคาํ นํ้ าเสียงหรือกิริยาอาการ โดยผูพู้ดจะต้องมีความรู้ในเร่ืองเสียง คาํศัพท์ วยากรณ์  
รวมถึงวฒันธรรม ผูพ้ดูจะตอ้งใชว้ิธีการพดูท่ีทาํใหก้ารส่ือสารเกิดประสิทธิภาพ 
 อวยชยั ผกามาศ (2542, น.1-2) กล่าววา่ เป็นการส่ือสารทางความคิด ประสบการณ์ และ
ความต้องการของผูพู้ดไปสู่ผูฟั้ง เพื่อส่ือความหมายให้ผูฟั้งเกิดความเข้าใจ โดยใช้นํ้ าเสียง  
ภาษา และกิริยาท่าทาง อย่างมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามจรรยามารยาทและประเพณีนิยมของ
สงัคมใหผู้ฟั้งรับรู้และเกิดการตอบสนอง 

สรุปได้ว่าการส่ือสาร หมายถึง การใช้ความสามารถด้านภาษาในการแลกเปล่ียน
ข่าวสารขอ้มูลระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป การส่ือสารให้มีประสิทธิภาพนั้นผูพู้ดจะตอ้ง
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เลือกใชถ้อ้ยคาํ นํ้ าเสียง รวมถึงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมถูกตอ้งกบัโอกาสและมารยาทในการพูด 
ท่ีถูกตอ้งตามวฒันธรรมและประเพณีของสงัคม 

-  แนวคิดการสอนการส่ือสารภาษาองักฤษ 
นักการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศหลายท่านได้ให้ความหมายเก่ียวกับการสอน 

การส่ือสารไว ้ดงัน้ี 
ออลไรท ์(Alwright, 1987, p.231) ไดแ้สดงคาวมคิดเห็นไวว้่า ถา้จุดมุ่งหมายสําคญั 

ในการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารคือการใหผู้เ้รียนมีความสารถในการใชภ้าษาเพื่อส่ือสารได ้ผูส้อน
ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในแบบต่างๆ ในช่วงการเรียนภาษาใหม้ากท่ีสุด 

บรัมฟิท (Brumfit, 2532, p.58) กล่าวว่า การเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  
จะคาํนึงถึงความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Fluency) มากกวา่ความถูกตอ้งของภาษา (Accuracy) 

สุมิตรา องัวฒัยนกลุ (2540, น.34) ใหค้วามหมายไวว้า่ เป็นการเรียนการสอนท่ีไม่ไดใ้ห้
ผูเ้รียนเรียนรู้เฉพาะรูปแบบหรือดครงสร้างทางภาษาเท่านั้น แต่เป็นการมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถ 
นาํความรู้ไปใชไ้ดจ้ริงตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั 

สมยศ เม่นแยม้ (2543, น.26) ไดก้ล่าวว่า การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร เป็นการสอน 
ท่ีเนน้การใชภ้าษาของผูเ้รียนเป็นหลกั โดยอาศยัหลกัการของภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics) 
ซ่ึงว่าดว้ยเน้ือบริบท (Context) ภาษาและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละชุมชนอาจมีการใชภ้าษา
ท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2544, น.132) ไดก้ล่าวว่าการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสารเป็นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ 
จดัลาํดบัการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใชค้วามคิดของผูเ้รียน โดยเร่ิมจากการฟังไปสู่ 
การพดู การอ่าน การจบัใจความสาํคญั ทาํความเขา้ใจ จดจาํแลว้นาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช ้

จากแนวคิดของการสอนการส่ือสาร มีเป้าหมายใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการส่ือสาร
ไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนท่ีมุ่งเน้นผูเ้รียน
เป็นสาํคญั วิธีการสอนภาษาจะเนน้พฒันาการความสามารถของผูเ้รียนในการใชภ้าษา ท่ีใกลเ้คียง
กับสถานการณ์ท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด แม้จะให้ความสําคัญแก่ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 
(Fluency) แต่มิไดล้ะเลยเร่ืองคาวมถูกตอ้งของภาษา (Accuracy) 
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-  หลกัการในการสอนการส่ือสาร 
ลกัษณะเด่นของแนวคิดการสอนการส่ือสาร คือการส่งเสริมและพฒันาความสามารถ

ของผูเ้รียน คือ การนาํภาษาไปใชใ้นการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ดงันั้นผูส้อนจึงควรมีแนวทาง
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ซ่ึงมีนักการศึกษา
หลายท่านไดเ้สนอแนะหลกัในการสอนการส่ือสารไวด้งัน้ี 

มอลโรว ์(Morrow, 1981, p.59-66) กล่าวถึงหลกัในการสอนการส่ือสารไวด้งัน้ี 
1.  ตอ้งให้ผูเ้รียนรู้ว่ากาํลงัทาํอะไร เพื่ออะไร ให้ผูเ้รียนรู้จุดมุ่งหมายของการเรียนและ

ฝึกใชภ้าษาวา่เม่ือจบแลว้จะสามารถนาํภาษาไปใชใ้นการส่ือสารไดอ้ยา่งไร 
2.  การสอนภาษาโดยแยกภาษาออกเป็นส่วนๆ ไม่ช่วยใหผู้เ้รียนใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร

ไดดี้เท่ากบัการสอนในลกัษณะบูรณาการในชีวิตประจาํวนั การใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารตอ้งใชห้ลาย
ทกัษะรวมกัน และบางคร้ังก็ตอ้งอาศยักริยาท่าทางประกอบ ดังนั้นผูเ้รียนภาษาก็ควรจะได้ทาํ
พฤติกรรมเช่นเดียวกบัในชีวิตจริง ผูเ้รียนควรจะไดฝึ้กและใชภ้าษาในลกัษณะของทกัษะรวมตั้งแต่
เร่ิมตน้ 

3.  ตอ้งใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรมการใชภ้าษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัในชีวิตประจาํวนัให้
มากท่ีสุด เพื่อใหผู้เ้รียนนาํภาษาไปใชไ้ดจ้ริง และควรใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือกใชข้อ้ความท่ีเหมาะสม
กบับทบาทและสถานการณ์ดว้ย โดยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความมหมายของสาํนวนภาษาในรูปแบบ
ต่างๆ 

4.  ตอ้งใหผูเ้รียนมีโอกาสฝึกใชภ้าษาในกิจกรรมต่างๆ ใฝห้มากท่ีสุด เช่น การแสดง
บทบาทสมมติ  (Role Play) การแกปั้ญหา (Problem Solving) ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีลว้นเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการพฒันาความสามารถในการส่ือสารของผูเ้รียน 

5.  ผูเ้รียนตอ้งไม่กลวัวา่จะใชภ้าษาผดิ แนวการเรียนการสอนการส่ือสารใหค้วามสาํคญั
กบัการใชภ้าษา (Use) มากกวา่วิธีการใชภ้าษา (Usage) ผูส้อนจึงไม่ควรแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของผูเ้รียน
ทุกคร้ัง ควรแกไ้ขเฉพาะท่ีจาํเป็นเท่านั้น เพราะการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนอาจะทาํให้ผูเ้รียน
ขาดความมัน่ใจและไม่กลา้ใชภ้าษาในการทาํกิกรรมต่างๆ นอกจากน้ีการสอนการส่ือสาร ควรให้
ความสาํคญัในเร่ืองความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Fluency) เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงภาษาท่ีใชอ้าจไม่
ถูกตอ้งนกัแต่สามารถท่ีจะส่ือความได ้ส่วนความถูกตอ้งของการใชภ้าษา (Accuracy) ก็ควรคาํนึงถึง
เช่นกนั 
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ฟินอคเยโร และ โบโนมี (Finocchiaro and Bonome, 1973, p.24-25) ไดก้ล่าวถึงแนว
การจดัการเรียนการสอนการส่ือสารไวด้งัน้ี 

1.  ผูเ้รียนควรจะไดรั้บการฝึกฝนความรู้ในดา้นต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมเรียนผูส้อนควรแสดงให้
ผูเ้รียนเห็นว่ารูปแบบภาษาท่ีสอนนั้นจะใชใ้นสถานการณ์ท่ีมีความหมายและสามารถนาํความรู้นั้น
ไปส่ือสารไดจ้ริง ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษามากข้ึน 

2.  การใหค้วามรู้ดา้นความสามารถในการส่ือสาร รวมถึงกฎเกณฑไ์วยากรณ์ทางภาษา 
ผูส้อนควรจดัใหพ้อเพียงท่ีผูเ้รียนจะสามารถนาํภาษานั้นไปใชส่ื้อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3.  การจดักิจกรรมการเรียน ผูส้อนควรจดักิจกรรมท่ีมีความหมายและสภาพใกลเ้คียง
กบัในชีวิตจริงใหม้ากท่ีสุด 

พิตรวลัย ์โกวิทวที (2550, น.25-26) ไดใ้หแ้นวคิดการสอนการส่ือสารไวด้งัน้ี 
1.  เป็นการสอนให้ผู ้เ รียนมีความสามารถใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง  ไม่ว่าจะให

สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จาํลอง ปริมาณเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเรียนไม่สาํคญัเท่ากบัความสามารถ
ในการใชภ้าษา ให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดี เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาองักฤษ กิจกรรมการเรียนการ
สอนดาํเนินไปอยา่งมีชีวิตชีวาและสนุกสนาน 

2.  เป็นการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั คาํนึงถึงความตอ้งการของผูเ้รียนว่าตอ้งการเรียน
เพื่อวตัถุประสงคใ์ด คาํนึงคาวมแตกต่างระหว่างบุคคล คาวมสามารถ ความถนดั ความสนใจ ความ
ตั้งใจตลอดจนความรู้และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 

3.  ในการดาํเนินการสอน การใชกิ้จกรรมทางภาษาถือเป็นหวัใจสาํคญัในการสอน เนน้
กิจกรรมของผูเ้รียนมากกว่ากิจกรรมของครู ให้ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกใชภ้าษาเพ่ือส่ือความหมายใน
สถานการณ์ต่างๆ  ฝึกใช้ความคิด  สติปัญญา  ความกล้าในการใช้ภาษาซ่ึงมีผลให้ผู ้เ รียนมี
ประสบการณ์ทางภาษาเพิ่มข้ึน ตลอดจนส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนแต่ละคนดว้ย 

สรุปไดว้่า หลกัการสาํคญัตามแนวคิดการสอนการส่ือสาร เป็นหลกัการสอนภาษาท่ีผู ้
เรียนรู้เป้าหมายของการเรียนว่าจะนาํภาษาไปใชใ้นการส่ือสารไดอ้ยา่งไร ผูส้อนจะตอ้งจดักิกจกร
รมการสอนท่ีสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนฝึก
ใชภ้าษาในลกัษณะกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ใหม้ากท่ีสุด 

-  ขั้นตอนการสอนการส่ือสาร 
การลาํดบัขั้นตอนการสอนภาษาเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีมีผลเช่ือมโยงถึงสถานการณ์

การสอน เทคนิคการสอน ส่ืออุปกรณ์และเน้ือหาท่ีสอนดว้ย ดงันั้นผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งทาํความ
เขา้ใจในขั้นตอนการสอนใหช้ดัเจน เพื่อจะไดจ้ดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

DPU



15 
 
 ลิตเติลวดู (Littlewood, 1983, p.45-49) ไดเ้สนอขั้นตอนท่ีสาํคญัในการจดัการเรียนการ
สอนการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกนัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ขั้นนาํเสนอเน้ือหา (Presentation or Introducing New Language) ในขั้นตอนน้ี
ผูส้อนเป็นผูใ้หข้อ้มูลทางภาษาแก่ผูเ้รียน ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้และเป็นการฝึกใชภ้าษา
ในลาํดบัต่อไป จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาไดต้ามวตุัประสงคท่ี์ตั้งไว ้ในการนาํเสนอเน้ือหา
จะเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและวิธีการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการออกเสียง 
ความหมาย คาํศพัทแ์ละโครงสร้างไวยากรณ์ ในการนาํเสนอเน้ือหาอาจทาํไดด้งัน้ี 
 1.1  ผูส้อนเสนอบริบทหรือสถานการ์แกผู้เ้รียน โดยอาจใชรู้ปภาพ การเล่าเร่ืองให้
ฟังหรืออ่าน ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองราวหรือบทสนทนาแต่ไม่ควรเป็นประโยคเด่ียวๆ ในดา้นของเน้ือหา
นอกจากจะมีคาํศพัทห์รือรูปแบบของภาษาท่ีตอ้งการนาํเสนอแลว้ ก็ควรจะมีคาํศพัทห์รือรูปแบบ
ภาษาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาบา้งแลว้ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจเร่ืองราวท่ีฟังหร่ืออ่านได ้
 1.2  กระตุน้การเรียนรู้ (Elicitation) โดยตรวจสอบดูว่าผูเ้รียนเขา้ใจเร่ืองท่ีฟังหรือ
อ่านเพียงใด เช่นถามคาํถามใหต้อบหรือกระตุน้ใหผู้เ้รียนพดู ถา้ผูเ้รียนสามารถตอบไดห้รือสามารถ
ใชภ้าษาไดก้็ไม่จาํเป็นตอ้งเสียเวลาในการนาํเสนอเน้ือหามากนกั ทั้งน้ีเพราะผูเ้รียนอาจเคยรู้เน้ือหา
ดงักล่าวมาบา้งแลว้ แต่ถา้ผูเ้รียนตอบไดบ้า้งหรือไม่ไดเ้ลย ผูส้อนตอ้งตระหนกัว่าจาํเป็นตอ้งสอน
หรืออธิบายเน้ือหาทางภาษาดงักล่าวให้นกัเรียนเขา้ใจ และในการสอนผูส้อนตอ้งอธิบายและแสดง
ใหผู้เ้รียนเห็นวา่เน้ือหาทางภาษานั้นมีรูปแบบ วิธีการใชแ้ละมีความหมายอยา่งไร และถา้จาํเป็นอาจ
ใชภ้าษาแม่ในการอธิบายกไ็ด ้

2.  ขั้นฝึก (Practice / Controlled practice) เป็นขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนฝึกใชภ้าษาท่ี 
เพิ่งเรียนรู้ใหม่ในลกัษณะของการฝึกแบบควบคุมหรือช้ีนาํ (Controlled practice) โดยมีผูส้อนเป็น
ผูน้าํในการฝึก โดยทัว่ไปการฝึกในขั้นน้ีมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนจดจาํรูปแบบของภาษาได ้จึงเน้น 
ท่ีความถูกตอ้งของภาษาเป็นหลกั แต่มีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนจดจาํรนูปแบบของภาษาไดจึ้งเน้นท่ี
ความถูกตอ้งของภาษาเป็นหลกั แต่มีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและ
วิธีการใชรู้ปแบบภาษานั้นๆ ดว้ยเช่นกนั การฝึกควบคุมน้ีในขั้นเร่ิมแรกมกัใชว้ิธีการฝึกแบบกลไก 
(Mechanical Drill) หรือบางคร้ังเรียกวา่ การฝึกซํ้าๆ (Repetition Dill) คือเป็นการใหน้กัเรียนฝึกซํ้ าๆ 
ตามตวัอย่าง จนกระทัง่สามารถจาํไดแ้ละใชรู้ปแบบภาษานั้นได ้แต่ยงัไม่เน้นในดา้นความหมาย 
ดงันั้น ในการฝึกแบบน้ีนกัเรียนอาจจะเขา้ใจหรือไม่เขา้ใจความหมายของรูปภาษาท่ีฝึกกไ็ด ้อยา่งไร
ก็ตาม เออ (Ur, 1996, p.83) กล่าวว่า ในขั้นการฝึกนั้น นอกจากผูเ้รียนจะได้รับการฝึกใน 
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ดา้นรูปแบบของภาษาแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกทั้งในดา้นความหมายของภาษาอีกดว้ย ในการฝึกในขั้น
น้ีอาจทาํตามขั้นตอนในการฝึกดงัน้ี 
 2.1  ให้นักเรียนฟังตวัอย่างภาษาจากเทปหรือครูผูส้อนประมาณ 2-3 คร้ัง ในกรณี 
ท่ีผูส้อนเป็นผูพ้ดูใหฟั้ง จะตอ้งออกเสียงพดูอยา่งเป็นธรรมชาติดว้ยความเร็วปกติ 
 2.2  ให้นกัเรียนฝึกพูดหรืออกเสียงพร้อมกนัตามตวัอยา่ง อาจจะให้ผูเ้รียนฝึกพร้อม
กนัทั้งห้อง หรือแบ่งฝึกทีละคร่ึงห้องตามความเหมาะสม การฝึกฝในลกัษณะน้ีจะทาํให้ทุกคน 
มีโอกาสฝึกดว้ยตนเองพร้อมๆ กบัการไดเ้รียนรู้การออกเสียงหรือการพดูจากเพื่อคนอ่ืนดว้ย 
 2.3  หลงัจากฝึกพร้อมๆ กนั ผูส้อนสุ่มเรียกผูเ้รียนให้ฝึกทีละคน ในขณะเดียวกนั 
ให้ผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ท่ีเหลือมีส่วนช่วยผ๔ท่ีถูกเรียนให้ฝึกเด่ียวได ้ถา้ผูเ้รียนนั้นมีปัญหาในการฝึก 
ทั้งน้ีเพื่อให้ร่วมกิจกรรม แมจ้ะเป็นการฝึกทีละคนก็ตาม นอกจากน้ีผูส้อนตอ้งให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
แก่ผูเ้รียนแต่ละคนดว้ย เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วา่ตนใชภ้าษาถูกตอ้งหรือไม่ 
 2.4  ตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียนในดา้นความหมายไดด้ดยถามดว้ยคาํถาม
ง่ายๆ ใหผู้เ้รียนตอบสั้นๆ วา่ใช่ – ไม่ใช่ หรือ ถูก –ผดิ เป็นตน้ 

3.  ขั้นการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร (production / Free Practice) เป็นการเช่ือมโยง 
การเรียนรู้ภาษาในหอ้งเรียนกบัการนาํภาษาไปใชจ้ริงนอกหอ้งเรียน การฝึกใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร 
โดยทัว่ไปมีจุดมุ่งหมายให้นกัเรียนสามารถใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองโดยผูส้อน
เป็นผูแ้นะแนวทางเท่านั้น การฝึกใชภ้าษาในลกัษณะน้ีมีประโยชน์ในแง่ท่ีช่วยทั้งผูส้อนและผูเ้รียน
ไดรู้้ว่าผูเ้รียนเขา้ใจและเรียนรู้ภาษาไปแลว้มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงการท่ีจะถือว่าผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แลว้
อยา่งแทจ้ริงกคื็อการท่ีผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาไดเ้องโดยอิสระ 
 สรุปไดว้า่ ขั้นตอนการสอนการส่ือสารโดยทัว่ไป มีขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 3 ขั้นตอน คือขั้นนาํเสนอเน้ือหา (Presentation or Introducing New Language) ขั้นการฝึก
(Practice / Controlled practice) และขั้นการใชภ้าษา(production / Free Practice) มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์และกาลเทศะในสงัคม  

-  การวดัและประเมินผลทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 
 การวดัและประเมินผลการส่ือสารภาษาองักฤษเป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถ
ของนกัเรียน สามารถทาํไดห้ลายวิธีและสามารถดาํเนินการไดท้ั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงั
เรียน ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีเรียนดว้ย มีนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอไว ้ดงัน้ี 

เทเลอร์ (Taylor, 1996:132) แบ่งความสามารถในการส่ือออกเป็น 4 ดา้น กาํหนดใหแ้ต่
ละดา้น มีคะแนนสูงสุดเป็น 8 คะแนน จากนั้นรวมคะแนนเพื่อใหค้ะแนนแก่ผูส้อบในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
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1. ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา จงัหวะ และความเร็วเป็นธรรมชาติมีความสัมพนัธ์
ของขอ้ความ แปละการหยดุระหวา่งพดู 

2.  ความถูกตอ้ง ความถูกตอ้งตามโครงสร้างทางไวยากรณ์และคาํศพัท ์
3.  ขอบเขต มีวงคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์พอเพียงสาํหรับท่ีดาํเนินการส่ือสารจนจบ 
4.  การออกเสียง มีการควบคุมการลงเสียงหนกัเบา จงัหวะในการพดู การใชเ้สียงสูงตํ่า 

และระดบัเสียงในภาษาแม่ของผูพ้ดูนั้นอาจเกิดข้ึนได ้แต่ตอ้งไม่มีผลต่อการส่ือสาร 
แคร์รอล (Carroll, 1982: 53-55,134-139)ไดใ้ห้แนวทางการให้คะแนนการส่ือสารไว้

ดงัน้ี 
5 คะแนน สาํหรับผูท่ี้ฟังคาํถามแลว้ตอบไดถู้กตอ้งใหร้ายละเอียดไดไ้ม่ติดขดั 
4 คะแนน สาํหรับผูท่ี้ฟังคาํถามแลว้ตอบไดถู้กตอ้งใหร้ายละเอียดไดเ้ม่ือถามต่อ 
3 คะแนน สาํหรับผูท่ี้ฟังคาํถามแลว้ตอบมีความลงัเล ไม่ตอบทนัที 
2 คะแนน สาํหรับผูท่ี้ฟังคาํถามแลว้ตอบผดิในคร้ังแรก แต่แกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้
1 คะแนน สาํหรับผูท่ี้ฟังคาํถามแลว้ตอบผดิและตะกกุตะกกัแต่แกไ้ขไดบ้า้ง 
0 คะแนน สาํหรับผูท่ี้ฟังคาํถามแลว้ไม่เขา้ใจคาํถาม และไม่พดูเลย 
ออลเลอร์ (Oller, 1979, p.320-323)ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมินทกัษะในการส่ือสารไว ้

5 ประการ รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.1 
 

ตารางที ่2.1 เกณฑก์ารประเมินทกัษะในการส่ือสาร 
 

การประเมิน คะแนน ระดับความสารถ 

ความคล่องในการพดู 

4 
3 
2 
1 
0 

พดูไดร้าบร่ืนใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษา 
พดูชา้ หยดุพดูบา้งเป็นบางคร้ังแต่เขา้ใจทั้งหมด 
พดูชา้ ๆ หยดุพดูเป็นบางคร้ังทาํใหเ้ขา้ใจยาก 
พดูหยดุระยะนานมาก ไม่สามารถพดูต่อเน่ืองได ้
พดูตะกกุตะกกัจนไม่สามารถเขา้ใจได ้

การออกเสียง พยญัชนะ
ได้ชัด เ จน ถูกต้อ ง ใน
คาํศพัทห์รือขอ้ความ 

4 
3 
2 
1 
0 

ออกเสียง ถูกตอ้งเกือบทั้งหมดส่ือความถูกตอ้ง 
ออกเสียงชดัเจน ฟังง่าย ส่ือความไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 
ออกเสียงชดัเจนพอท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจได ้ออกเสียง 
ไม่ชดัเจนจนแทบฟังไม่รู้เร่ือง 
ออกเสียงคาํศพัทไ์ม่ถูกตอ้งฟังไม่เขา้ใจ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

 

พูดได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ 

4 
3 
2 
1 
0 

พดูไดถู้กตอ้งตามโครงสร้างประโยค 
พดูไดถู้กตอ้งบางคาํ บางประโยค 
พดูไดถู้กตอ้งบางส่วน 
พดูไดท้ั้งคาํและโครงสร้างประโยคแต่ถูกตอ้ง 
พดูไม่ถูกตอ้งตามโครงสร้างประโยค 

การออกเสียงหนัก เบา 
ใชร้ะดบัเสียง สูง ตํ่า ได้
ถูกตอ้ง 

4 
3 
2 
1 
0 

ออกเสียงไดถู้กตอ้งชดัเจน มีการเนน้หนกัคาํและประโยค 
ออกเสียงไดถู้กตอ้ง แต่ไม่มีการเนน้หนกั 
ออกเสียงผดิบ่อยคร้ัง 
ออกเสียงถูกนอ้ยมาก 
ออกเสียงไม่ถูกเลย 

การพดูส่ือความหมาย 

4 
3 
2 
1 
0 

พดูส่ือความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
พดูส่ือสารไดดี้เป็นธรรมชาติ 
พดูส่ือสารไดดี้ปานกลางเป็นธรรมชาติ 
พดูส่ือสารไดน้อ้ยมากเป็นธรรมชาติ 
พดูส่ือสารไม่ได ้

 
ฮิลส์ดอน (Hilsdon, 1991, p.190-191) ไดเ้สนอวิธีการวดัและประเมินผลการส่ือสารว่า 

ควรมีผูใ้หค้ะแนน 2 คน จากนั้นนาํคะแนนมารวมกนั การใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ 
ระดบั 5 (ดีเยีย่ม) หมายถึง สามารถสนทนาไดค้ล่อง พดูผดิหลกัไวยากรณ์เพียงเลก็นอ้ย 
ระดบั 4 (ดีมาก) หมายถึง สามารถสนทนาไดค้ล่องแมว้า่จะพดูผดิหลกัไวยากรณ์กต็าม 
ระดบั 3 (พอใช)้ หมายถึง สามารถสนทนาไดดี้พอสมควร แต่มีความยุ่งยากในการพูด

บ่อยคร้ัง 
ระดบั 2 (ผา่น) หมายถึง สนทนาไดแ้ต่ไม่คล่อง 
ระดบั 1 (อ่อนมาก) หมายถึง ไม่สามารถสนทนาใหเ้ขา้ใจได ้
ระดบั 0 (ใชไ้ม่ได)้ หมายถึง ไม่สามารถส่ือสารไดเ้ลย 
คลาค  (Clark, 1972)  เ ป็นระบบการให้คะแนนท่ีใช้กับนัก เ รียนเ ม่ือวัดระดับ

ความสามารถของนกัเรียนโดยประมาณแบ่งเป็น 4 ระดบั จากระดบั 1 ซ่ึงเป็นระดบัเร่ิมเรียนจนถึง
ระดบั 4 ซ่ึงเป็นระดบัส่ือสาร ไวด้งัน้ี 
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การออกเสียง 
1. ยงัพดูไม่ไดแ้ละโตต้อบไม่ได ้
2. ออกเสียงผดิๆ พดูแลว้เขา้ใจยาก 
3. ออกเสียงผดิเป็นคร้ังคราว แต่โดยทัว่ไปแลว้เขา้ใจได ้
4. ออกเสียงถูกตอ้งและพดูไดเ้ป็นท่ีเขา้ใจ 
คาํศพัท ์
1. ใชค้าํศพัทผ์ดิและโตต้อบไม่ได ้
2. ใชค้าํศพัทผ์ดิบ่อยๆ แต่ใชศ้พัทใ์นเหตุการณ์นั้นได ้
3. ส่ือความหมายไดเ้ป็นส่วนใหญ่ ใชค้าํศพัทไ์ดเ้หมาะสม 
4. ใชค้าํศพัทไ์ดเ้หมาะสมในทุกสถานการณ์ 
ไวยากรณ์ 
1. โครงสร้างไวยากรณ์ผดิ ไม่สามารถส่ือสารได ้
2. ใชไ้วยากรณ์เบ้ืองตน้ผดิ ใชว้ลีถูกตอ้งบา้ง 
3. ใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ไดถู้กตอ้ง มีขอ้ผดิเลก็นอ้ย 
4. ไม่มีขอ้ผดิทั้งในการใชศ้พัทห์รือโครงสร้าง 
ความคล่อง 
1. พดูแลว้ตอ้งหยดุนานๆ พดูไม่จบประโยคหรือโตต้อบไม่ได ้
2. พดูๆแลว้พดูต่อไปไม่ได ้พยายามพดูต่อไปโดยเร่ิมตน้ใหม่ 
3. บทสนทนาเป็นธรรมชาติและต่อเน่ือง บางคร้ังยงัติดตะกกุตะกกั 
4. บทสนทนาเป็นธรรมชาติ หยดุบา้งเช่นเดียวกบัเจา้ของภาษา 
เพญ็แข วงศสุ์ริยา ( 2546, น.15) กล่าวถึงการประเมินผลการส่ือสาร มีจุดประสงคเ์ชิง

พฤติกรรมหลกัหรือพฤติกรรมท่ีตอ้งการคือพูดภาษาองักฤษในระดับส่ือสารได้ เคร่ืองมือท่ีใช้
ประเมินมีหลายรูปแบบ เช่น การถาม-ตอบ การสัมภาษณ์ การอภิปราย การสังเกต เป็นตน้ โดยตอ้ง
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นหลกัการประเมิน 

วาเล็ตท์ (Valette, 1977) ไดแ้นะนาํวิธีการทดสอบทกัษะการส่ือสารไว ้2 ลกัษณะคือ 
การพูดท่ีมีการควบคุม สามารถทดสอบไดโ้ดยการให้ตวัแนะท่ีสามารถมองเห็นได ้เช่น มีรูปภาพ
เป็นส่ือ การให้ตวัแนะท่ีเป็นคาํพูด เช่น ผูส้อนพูดประโยคแลว้แสดงคาํตอบดว้ยสีหนา้ท่าทางและ
ให้ผูเ้รียนตอบตามลกัษณะท่าทางนั้นอาจจะให้ผูเ้รียนพูดเปล่ียนประโยคตามท่ีกาํหนด ให้บทบาท
และคาํแนะนาํเก่ียวกบัชนิดของการสนทนาท่ีผูเ้รียนตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ย ให้ฟังบทสนทนา
แลว้พดูรายงานเร่ืองท่ีฟัง ใหแ้สดงเป็นผูส้มัภาษณ์แลว้จดบนัทึกขอ้มูลจากการพดูสัมภาษณ์ ส่วนอีก
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ลกัษณะหน่ึงเป็นการพูดแบบอิสระในสถานการณ์การส่ือสารอย่างแทจ้ริง โดยให้ผูเ้รียนบรรยาย
เหตุการณ์ในภาพชุด ให้พูดตามหัวขอ้ท่ีกาํหนด ให้พูดบรรยายวตัถุอย่างหน่ึงโดยใชภ้าษาท่ีเรียน 
การสนทนาและการสมัภาษณ์เป็นวิธีท่ีเหมาะสม นิยมใชแ้ละเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด 

อจัฉรา วงศโ์สธร (2539, น.80) กล่าวถึงหลกัการประเมินผลการส่ือสารภาษาองักฤษว่า 
จะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงเหล่าน้ี คือ 

1. การออกเสียงชดัเจน รวมทั้งความถูกตอ้งในการลงเสียงหนกัเบา การใชเ้สียงข้ึนลง
การเวน้จงัหวะในการพดู 

2. ท่วงที สีหนา้ การสบตากบัผูฟั้งว่าสอดคลอ้งเหมาะสมกบัการแสดงออกทางการพูด
และผูพ้ดูสามารถพดูอยา่งไดมี้ประสิทธิภาพ 

3. ศพัทส์าํนวนท่ีใชเ้หมาะสมและความหมายถูกตอ้ง 
4. โครงสร้างประโยคท่ีใชถู้กตอ้ง 
5. การพดูตอ้งมีใจความสาํคญัท่ีจะส่ือความหมาย 
6. การพดูมีรายละเอียดสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้พร้อมทั้งการใหเ้หตุผล 
7. การสรุปประเดน็ท่ีพดูสามารถส่ือความหมายได ้
8. การรักษาสมัพนัธภาพกบัผูท่ี้พดูดว้ยโดยการใชป้ฏิสมัพนัธ์ทางภาษาท่ีเหมาะสม 
ลินเดอร์ (Linder, 1977) ไดเ้สนอวิธีการวดัและการประมินผลการส่ือสาร รายละเอียด

ดงัตารางท่ี 2.2 
 

ตารางที ่2.2 วิธีการวดัและการประมินผลการส่ือสาร 
 

การประเมิน คะแนน ระดับความสามารถ 
ความคล่องแคล่ว 
(Fluency)   

1 
2 
 
3 
4 
5 

 
6 

พดูไม่เป็นธรรมชาติ หยดุชะงกับ่อย ตะกกุตะกกัจนไม่สามารถเขา้ใจได ้
พดูค่อนขา้งไม่เป็นธรรมชาติ หยดุชะงกับ่อย ตะกกุตะกกัไม่สามารถพดู
ต่อเน่ืองได ้
พดูเป็นธรรมชาติเลก็นอ้ย หยดุชะงกัและตะกกุตะกกัเป็นบางคร้ัง 
พดูค่อนขา้งเป็นธรรมชาติ มีความราบร่ืน สามารถเขา้ใจได ้
พดูเป็นธรรมชาติ มีความราบร่ืน สามารถเขา้ใจได ้ แต่ไม่ใกลเ้คียงกบั
เจา้ของภาษา 
พดูเป็นธรรมชาติ มีความราบร่ืน สามารถเขา้ใจไดง่้าย และใกลเ้คียงกบั
เจา้ของภาษา 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 
ความเขา้ใจง่าย 
(Comprehensibility) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ไม่สามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีพดูได ้
เขา้ใจเป็นบางคาํ ไม่สามารถปะติดปะต่อได ้
เขา้ใจเป็นบางวลี หรือกลุ่มคาํ 
เขา้ใจเป็นประโยคสั้นๆ ง่ายๆ 
เขา้ใจเกือบทั้งหมดท่ีผูพ้ดูกล่าวถึง 
เขา้ใจทั้งหมดท่ีผูพ้ดูกล่าวถึง 

ปริมาณการส่ือสาร 
(Amount of 
communication) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ไม่สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งได ้
สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดน้อ้ยมาก 
สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นบางคร้ัง 
สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดพ้อประมาณ 
สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้กือบทั้งหมด 
สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ั้งหมด 

คุณภาพของการ
ส่ือสาร (Quality of 
communication) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ส่ือสารไม่ถูกตอ้งตามโครงสร้างประโยค 
ส่ือสารตามโครงสร้างประโยคไดน้อ้ยมาก 
ส่ือสารไดถู้กตอ้งตามโครงสร้างประโยคเป็นบางส่วน  
ส่ือสารไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่ มีผดิบา้งเลก็นอ้ย 
ส่ือสารไดถู้กตอ้งตามโครงสร้างประโยคเกือบทั้งหมด 
ส่ือสารถูกตอ้งตามโครงสร้างประโยคทั้งหมด 

 
สรุปว่า วิธีการวดัและประเมินผลการส่ือสารภาษาองักฤษนั้นสามารถประเมินไดห้ลาย

วิธีโดยประเมินจากลกัษณะพฤติกรรมของผูเ้รียนในดา้นต่างๆและผูส้อนควรคาํนึงถึงการกาํหนด
เกณฑก์ารประเมินตอ้งเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน และควรประเมินในสภาพจริงเพื่อใหท้ราบถึง
ประสิทธิภาพของการสอน หรือวิธีการสอนท่ีนาํใชใ้นชั้นเรียน สามารถทาํให้ผูเ้รียนมีการพฒันา
มากนอ้ยเพียงใดเพื่อนาํมาพฒันาและปรับปรุงการสอนของครูผูส้อนสืบต่อไป 
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2.3  การใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation Based Learning) 

-  ความหมายของสถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation Based Learning ) 
กิจกรรมสถานการณ์เป็นทางเลือกท่ีจะพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ย่าง

เป็นรูปธรรม เพราะสถานการณ์เป็นการเรียนแบบท่ีผูเ้รียนลงมือกระทาํดว้ยตนเอง (Learning by 
doing) ทกัษะท่ีใช้สามารถนาํไปใช้ไดง่้ายกบัสถานการณ์จริง นาํผูเ้รียนจากห้องเรียนสู่โลกแห่ง
ความเป็นจริง Crookle & Oxford (1990, p.20) มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้โดย
ใชส้ถานการณ์ดงัน้ี 

เลฟ (Lave, 1991) เป็นการเรียนรู้ท่ีใชก้ารปฏิบติัท่ีเหมือนกบัการใชใ้นสถานการณ์จริง 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการเรียนรู้โดยการจูงใจผูเ้รียน และการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ ท่ีเน้นบริบทและนําความรู้ไปใช้มากกว่าการจดจาํ ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้สภาพจริง 
(Authentic learning environment) ถือว่าเป็นสภาพท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง ทฤษฎีน้ีเนน้
ปฏิกิริยาทางสังคมและการเรียนรู้จากสภาพจริง ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม
และการปฏิบติั เพื่อสร้างความเขา้ใจ และพฒันาการใชเ้คร่ืองมือทางปัญญาในการเรียนรู้ นอกจากน้ี
ยงัเนน้การพฒันาความสามารถและการลงมือปฏิบติัซ่ึงถือไดว้่าเป็นการเรียนรู้ท่ีสาํคญั และการลง
มือปฏิบติัไม่ไดเ้ป็นเพียงเคร่ืองมือสาํหรับการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยงัเป็นการเรียนรู้ถึงความหมายและ
บริบทของการปฏิบติัดว้ย ผูเ้รียนจะได้ลงมือปฏิบติัในการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ท่ีคลา้ยกับ
สถานการณ์จริง  

สเตอร์ทริดจ ์(Sturtridge, 1987, p.1) กล่าวว่ากิจกรรมสถานการณ์ คือ การจดัการเรียน
การสอนให้มีสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยผูเ้รียนซ่ึง
เรียกว่าผูร่้วมสถานการณ์ (participants) จะมีปฏิสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์และบุคคลต่างๆ ผูเ้รียนจะใช้
ภาษาในการส่ือสารของตัวเองในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถตัดสินใจได้โดยอิสระอย่าง
เหมาะสมกบับทบาทของตวัเอง และบทบาทของผูท่ี้มีปฏิสมัพนัธ์ดว้ย  

โจนส์ (Leo Jones, 1983, p.1) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนโดยใชส้ถานการณ์ว่า 
สถานการณ์เป็นตวัแทนของเหตุการณ์ในชีวิตจริง หอ้งเรียนเป็นตวัแทนของสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ 
บทบาทของผูเ้รียนนั้นดาํเนินไปโดยไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของครูความสาํเร็จหรือลม้เหลวจะ
เป็นผลมาจากการตดัสินใจของผูเ้รียนเอง สถานการณ์จาํลองไม่ใช่เกมท่ีจะมีแต่ความสนุกสนาน
และพยายามเอาชนะการแข่งขนัแต่ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้สึกว่าเขาตอ้งทาํบทบาทนั้นเพราะตอ้ง
รับผิดชอบในการตดัสินใจและการกระทาํของเขาเอง ซ่ึงเหมือนกบัชีวิตจริงตรงท่ีไม่มีคาํตอบถูก
หรือผดิโดยส้ินเชิง 

DPU



23 
 

ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ (2536, น.9) สรุปว่าวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์นั้น เป็นการ
สมมุติสถานการณ์ให้คลา้ยกบัเหตุการณ์จริงในชีวิตประจาํวนั ทั้งสภาพแวดลอ้มและปฏิสัมพนัธ์
โดยมีการวางตวัผูแ้สดงให้มีบทบาทหนา้ท่ีในการแกปั้ญหา และรับผิดชอบในการดาํเนินกิจกรรม
ตามสถานการณ์ท่ีจดัข้ึนเป็นเทคนิคในการจดักิจกรรมวิธีหน่ึงท่ีทาํใหผู้เ้รียนมีโอกาสแสดงบทบาท
ในสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกับความเป็นจริง ซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอดและมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเลือกใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ และมี
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษมากข้ึน 

สุมิตรา องัวฒันกุล (2537, น.151) อธิบายว่าการเรียนโดยใชส้ถานการณ์เป็นการสอน
โดยการจาํลองสถานการณ์ข้ึนใหเ้หมือนจริงหรือใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด และให้ผูเ้รียนเขา้
ไปสู่สถานการณ์นั้น ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่นสถานการณ์นั้น และให้ขอ้มูลท่ีคลา้ย
กบัขอ้มูลจริงในสถานการณ์นั้นในการตดัสิน และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยการตดัสินใจนั้นจะ
ส่งผลถึงผูแ้สดงในลกัษณะเดียวกนักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง 

ทิศนา แขมมณี (2552, น.370-373) ไดใ้หค้วามหมายว่า วิธีสอนโดยการใชส้ถานการณ์ 
คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยให้
ผูเ้รียนลงไปเล่นในสถานการณ์ท่ีมีบทบาท ขอ้มูลและกติกาการเล่น ท่ีสะทอ้นความเป็นจริง และมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่นสถานการณ์นั้นๆ โดยใชข้อ้มูลท่ีมีสภาพคลา้ยกบัขอ้มูลในความเป็น
จริง ในการตดัสินใจและแกปั้ญหาต่างๆ ซ่ึงการตดัสินใจนั้นจะส่งผลถึงผูเ้ล่นในลกัษณะเดียวกนัท่ี
เกิดข้ึนในสถานการณ์จริง 

จากความหมายของการเรียนโดยใชส้ถานการณ์ท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้่า สถานการณ์ 
(situation based) หมายถึง การจาํลองสภาพแวดลอ้มเลียนแบบสภาพจริงในสังคมให้เหมือนจริง
มากท่ีสุด ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์จาํลอง เพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ นกัเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมคิดวิธีแกไ้ขดว้ยตนเอง และสามารถนาํไปเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ชีวิตประจาํวนั 

-  ลกัษณะของการใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
ลีโอ โจนส์ (Leo Jones, 1983) ไดส้รุปลกัษณะสาํคญัของการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์

ไวด้งัน้ี 
-  การเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนซ่ึงจาํลอง
เหตุการณ์จากชีวิตจริง ดงันั้น ห้องเรียนจึงกลายเป็นสถานท่ีจาํลองของสถานการณ์ท่ี
เกิดเหตุการณ์จริง และผูร่้วมแสดง สถานกาณ์จึงเป็นตวัแทนของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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เหตุการณ์จริงนั้น ขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับสถานการณ์จาํลองจะเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปของ
เอกสารการบนัทึกและตาํรา 
- การแสดงบทบาทในสถานการณ์ ผูแ้สดงมิใช่เพียงแสดงบทบาทเท่านั้นแต่จะตอ้งมี

การใชป้ระสบการณ์ของตนเอง มีการตดัสินใจและการแกปั้ญหาและการทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

- การเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์มีลกัษณะเหมือนชีวิตจริง คือ ไม่มีคาํตอบท่ีถูกตอ้ง
สาํหรับปัญหาท่ีผูแ้สดงบทบาทตอ้งแก ้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จาํลองเป็นส่ิงท่ี
ไม่อาจทาํนายได ้เพราะข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูแ้สดงแต่ละคน 

เกลดเลอร์ (1992, p.119-120) กล่าวถึงลกัษณะของการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์ท่ีใชใ้น
การฝึกทกัษะทางภาษาไวด้งัน้ี 

- สถานการณ์ท่ีสร้างควรเป็นสถานการณ์ท่ีทาํใหผู้เ้รียนสนใจและอยากสวมบทบาท
เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

- เป็นสถานการณ์ท่ีเนน้การใชภ้าษาสาํหรับผูเ้รียนแต่ละคนท่ีมีส่วนในแต่ละบทบาท 
- เป็นสถานการณ์ท่ีมีความหลากหลายข้ึนอยู่กบัวิธีการท่ีผูเ้รียนจะเลือกใชใ้นการ

ดาํเนินการ 
- เป็นสถานการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกใชภ้าษาในการแกปั้ญหา และหา

ขอ้สรุปในการแสดงสถานการณ์ดว้ยตนเอง และผูเ้รียนจะตอ้งไม่ถูกประเมินในจุด
ของการแสดงบทบาทแต่จะเน้นถึงความสามารถในการเลือกใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกตอ้งตามหนา้ท่ีของภาษา 

ครูเคิลและออกฟอร์ด (Crookall & Oxford, 1990, p.14) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการ
เรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์ดงัน้ี 

- การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์สถานการณ์ เสริมสร้างแรงจูงใจและให้ความ
สนุกสนาน 

- เหมาะสมและเข้ากันได้กับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการเรียนแบบครูเป็น
ศูนยก์ลาง 

- เหมือนชีวิตจริงมากกวา่การเรียนแบบเก่าท่ีมีอยูแ่ต่ในหอ้งหอ้ง 
- ใหผ้ลลพัธ์ในแง่บวก เช่น ผูเ้รียนมีส่วนร่วม การแสดงออกดีข้ึน จาํไดแ้ม่น และเขา้

ใจความซบัซอ้นไดดี้ 
เยาวลกัษณ์ ลอยลิบ (2547, น.9-10) ไดส้รุปลกัษณะของการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์ท่ี

ใชใ้นการฝึกทกัษะภาษาไวด้งัน้ี 
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- สถานการณ์ท่ีทาํใหผู้เ้รียนสนใจ และอยากสวมบทบาท 
- สถานการณ์ท่ีเนน้การใชภ้าษาสาํหรับผูเ้รียน 
- สถานการณ์ท่ีมีความหลากหลายท่ีใหผู้เ้รียนเลือกใชว้ิธีการดาํเนินการ 
- สถานการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เลือกใช้ภาษาในการแกไ้ขปัญหา และหา

ขอ้สรุปในการแสดงสถานการ์ดว้ยตนเอง 
จากความหมายของลกัษณะของการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์ท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้่า 

เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีจุดเด่น คือ สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนมีการจาํลองท่ีเหมือน
สภาพท่ีเป็นจริง ซ่ึงผูเ้รียนอาจจะตอ้งพบเจอในชีวิตประจาํวนั นอกจากน้ีสถานการณ์จาํลองเป็น
กิจกรรมท่ีมีความสนุกสนานและเกิดแรงจูงใจใหผู้เ้รียนสนใจในการเรียนมากยิง่ข้ึน 

-  ขั้นตอนการสอนโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
มีนกัการศึกษาหลายไดเ้สนอขั้นตอนในการสอนโดยใชส้ถานการณ์ไวด้งัน้ี 
ทิศนา แขมมณี (2552, น.370-373) กล่าวไวด้งัน้ี ผูส้อนเตรียมสถานการณ์ท่ีจะใชส้อน 

โดยอาจสร้างข้ึนเองหรืออาจเลือกสถานการณ์ท่ีมีผูส้ร้างไวแ้ลว้ ทั้งน้ีให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ท่ีกาํหนด เม่ือมีสถานการณ์จาํลองแลว้ ผูส้อนจะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในสถานการณ์จาํลอง
นั้นและควรลงเล่นดว้ยตนเอง เพื่อจะไดท้ราบถึงอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ในการเล่น จะไดจ้ดั
เตรียมการป้องกนัหรือแกไ้ขไวใ้หพ้ร้อม 

การนาํเสนอการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์ เน่ืองจากสถานการณ์ส่วนใหญ่ จะมีความ
ซบัซ้อนพอสมควรไปถึงระดบัมากการนาํเสนอสถานการณ์ บทบาท และกติกา จาํเป็นตอ้งมีการ
เตรียมการอยา่งดี ควรนาํเสนออยา่งเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน ไม่สับสน และควรจดัขอ้มูลทุกอยา่ง
ไว้ให้พร้อมควรเร่ิมด้วยการบอกเหตุผลและวัตถุประสงค์กว้างๆ แก่ผู ้เ รียนว่า การเล่นใน
สถานการณ์จาํลองน้ีจะให้อะไรและเหตุใดจึงมาเล่นกนั ต่อไปจึงค่อยให้ภาพรวมของสถานการณ์
ทั้งหมด แลว้จึงให้รายละเอียดท่ีจาํเป็น เช่น กติกา บทบาท เม่ือทุกคนเขา้ใจพอสมควรแลว้ จึงให้
เล่นได ้

การเลือกบทบาท เม่ือผูเ้รียนเขา้ใจภาพรวมและกติกาแลว้ ผูเ้รียนทุกคนควรได้รับ
บทบาทในการเล่น ซ่ึงผูเ้รียนอาจเป็นผูเ้ลือกเอง หรือในบางกรณีผูส้อนอาจกาํหนดบทบาทให้
ผูเ้รียน 

การเล่นในสถานการณ์ ในขณะท่ีผูเ้รียนกาํลงัเล่นในสถานการณ์นั้น ผูส้อนควรติดตาม
อยา่งใกลชิ้ด เพื่อสงัเกตพฤติกรรมการเล่นของผูเ้รียนและจดบนัทึกขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
การเรียนเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหค้าํปรึกษาตามความจาํเป็น รวมทั้งแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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การอภิปราย  ควรมุ่งประเด็นไปท่ีการเรียนรู้ความเป็นจริงว่า ในความเป็นจริง
สถานการณ์เป็นอยา่งไรและอะไรเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์นั้นๆ ซ่ึงผูเ้รียนมกัไดเ้รียนรู้
จากการเล่นของตนในสถานการณ์นั้น จึงทาํให้เกิดความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง เม่ือไดเ้รียนรู้ความเป็น
จริงแลว้ การอภิปรายขยายต่อไปว่า เราควรจะให้สถานการณ์นั้นคงอยู่ หรือ เปล่ียนแปลงไปเป็น
อยา่งไร และจะทาํอยา่งไรจึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนได ้

กรมวิชาการ (2525, น.261-269) ไดเ้สนอแนะขั้นตอนการสอนโดยใชส้ถานการณ์ดงัน้ี  
1. ครูพบนักเรียนเพื่ออธิบายถึงการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เช่น หนังสือสําหรับการคน้ควา้ 

หนงัสือพิมพ ์บทความจากวรสาร เอกสารต่างๆ ซ่ึงควรเป็นปัจจุบนั และทนัต่อเหตุการณ์ ครูช้ีแจง 
แนะนาํแหล่งขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด ครูบอกรายช่ือหนงัสือท่ีใชใ้นการอา้งอิง ภาพยนตร์ หรือบุคคลท่ี
เช่ียวชาญในเร่ืองต่างๆ  

2. ใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลต่างๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีครูแนะนาํ 
3.  ครูแนะนาํวิธีการเรียน โดยใชส้ถานการณ์จาํลองโดยเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง

สั้นๆ และมอบบทบาทซ่ึงจะบอกบทบาทเพียง 3-4 ประโยคสั้นๆ เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงๆ 
เลียนแบบใคร มีจุดมุ่งหมายอะไร และบอกถึงประวติั อุปนิสัยของบุคคลท่ีเลียนแบบในเร่ืองพอ
สงัเขป 

4. ให้นกัเรียนแบ่งกลุ่ม และให้ผูท่ี้รับอาสาแสดงบทบาทเลือกบทบาทแลว้แยกยา้ยไป
ฝึกซอ้ม เพื่อใหก้ารแสดงเป็นไปอยา่งสมจริง 

5. ให้นักเรียนดูการแสดงบทบาท และสมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายให้
ขอ้คิดเห็นโดยนําเอาความรู้ท่ีได้จากการศึกษาขอ้มูล มาประกอบการตดัสินใจและร่วมกันทาํ
ขอ้สรุป 

6. ครูและนกัเรียนทั้งหมดร่วมกนัสรุปปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุในสถานการณ์จาํลอง 
เพื่อนาํมาอภิปรายอนัจะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในสงัคมยิง่ข้ึน 

จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการสอนโดยใช้
สถานการณ์นั้น ครูผูส้อนตอ้งเตรียมการก่อนการสอนเป็นอย่างดี ตอ้งมีการวางแผนกิจกรรมและ
เลือกสถานการณ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในแต่ละระดบัชั้น  

-  ประโยชน์ของการสอนโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
มีนกัการศึกษาหลายไดก้ล่าวถึงประโยชน์ในการสอนโดยใชส้ถานการณ์ไวด้งัน้ี 
ทิศนา  แขมมณี  (2552, น.370-373) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้

สถานการณ์ว่า เป็นวิธีสอนท่ีผู ้เ รียนมีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการต่างๆจํานวนมาก เช่น 
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กระบวนการปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น กระบวนการส่ือสาร กระบวนการตดัสินใจ กระบวนการแกปั้ญหา 
และ กระบวนการคิด เป็นตน้ 

สุภา กิจจาทร (2519, น.196) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของสถานการณ์ลาํลองไวด้งัน้ี 
1. ช่วยใหผู้เ้รียนเผชิญกบัปัญหามากมายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
2. ช่วยใหผู้เ้รียนต่ืนตวัใหค้วามร่วมมือ และกลา้แสดงความคิดเห็น 
3. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความร่วมมือไม่คิดถึงการแข่งขนั 
4. ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้บกบัสถานการณ์ก่อนท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตจริง 
5. มีประโยชน์ต่อการใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินปัญหาต่อๆ ไป 

ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ (2536, น.37-38) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการใชส้ถานการณ์ในการเรียน
การสอนไวด้งัน้ี 

1. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษยซ่ึ์งแสดงออก
ภายใตส้ถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

2. จากการปฏิบติัการของผูเ้รียนในสถานการณ์จาํลอง จะสามารถบอกไดว้่าเขา
ไดน้าํหลกัการหรือทฤษฎีต่างๆ ท่ีไดเ้รียนมาแลว้นาํมาใชแ้ค่ไหน อยา่งไร 

3. เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดป้ระสบเฉพาะความเป็นจริงท่ีเลือกสรรแลว้ 
ซ่ึงมีระดบัความยากง่าย และความสลบัซบัซอ้นท่ีเหมาะกบัพื้นฐานของผูเ้รียน 

สรุป ประโยชน์ของการใชส้ถานการณ์ในการเรียนการสอน คือ ผูเ้รียนมีแรงจูงใจใน
การเรียน สามารถแสดงความสามารถและถ่ายทอดบทบาทตามท่ีตวัเองได้รับในบรรยากาศท่ี
สนุกสนาน ทาํให้ผูเ้รียนไม่เกิดความตึงเครียดและไดร่้วมกิจกรรมท่ีนกัเรียนสามารถมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา  และส่งเสริมจินตนาการของผู ้เ รียน  พร้อมท่ีจะเผชิญกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงได ้

 
2.4 ความพงึพอใจ 

-  ความหมายของความพึงพอใจ 
    ความพึงพอใจเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความสําเร็จของงานท่ีบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  อนัเป็นผลจากการไดรั้บการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือ
ความตอ้งการของแต่ละบุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงค ์ ความพึงพอใจโดยทัว่ไปตรงกบัคาํใน
ภาษาองักฤษวา่ Satisfaction และยงัมีผูใ้หค้วามหมายคาํวา่ “ความพึงพอใจ” พอสรุปไดด้งัน้ี 
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ประภาภรณ์  สุรปภา  (2544)  กล่าวไวว้า่  ความพึงพอใจเป็นระดบัขั้นตอนความรู้สึก
ในทางบวกหรือทางลบของคนท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ ของงานรวมทั้งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  การจดั
ระบบงานและความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
      มอร์ส (Morse, 1955) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจว่าหมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี
สามารถถ่ายทอดความเครียดน้ีมีผลต่อความตอ้งการของมนุษย ์เม่ือมนุษยมี์ ความตอ้งการมากจะทาํ
ใหค้วามไม่พอใจในการทาํงานและความเครียดน้ีมีผลต่อความตอ้งการของมนุษย ์เม่ือมนุษยมี์ความ
ตอ้งการมาก จะเกิดปฏิริยาเรียกร้องหาวิธีการตอบสนองความเครียดก็จะลดน้อยลงหรือหมดไป
ความพึงพอใจกจ็ะมากข้ึน 
        คณิต  ดวงหสัดี  (2537)  ใหค้วามหมายไวว้่า  เป็นความรู้สึกชอบ หรือพอใจของบุคคล
ท่ีมีต่อการทาํงานและองค์ประกอบหรือส่ิงจูงใจอ่ืน ๆ  ถา้งานท่ีทาํหรือองค์ประกอบเหล่านั้น
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได ้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานข้ึน  จะอุทิศเวลา  
แรงกาย  แรงใจ  รวมทั้งสติปัญญาใหแ้ก่งานของตนใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณภาพ 
 Strauss (1980) ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึก
พอใจในงานท่ีทาํและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร คนจะรู้สึกพอใจ
ในงานท่ีทาํเม่ืองานนั้นให้ผลประโยชน์ทั้ งด้านวตัถุและด้านจิตใจ ซ่ึงสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการพื้นฐานของเขาได ้
      Gillmer (1965) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าผลของเจตคติต่าง ๆ ของบุคคลท่ีมีต่อองคก์ร 
องคป์ระกอบของแรงงาน และมีส่วนสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานซ่ึง
ความพึงพอใจนั้นไดแ้ก่ ความรู้สึกมีความสําเร็จในผลงาน ความรู้สึกว่าไดรั้บการยกย่องนับถือ  
และความรู้สึกวา่มีความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
        Morse (1955)  ไดก้ล่าวว่า  ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีลดความตึง
เครียดของผูท้าํงานใหน้อ้ยลง  ถา้มีความตึงเครียดมากก็จะเกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน ความ
ตึงเครียดเป็นผลรวมจากความตอ้งการของมนุษย ์ เม่ือคราวใดความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองก็
จะทาํให้ความเครียดนอ้ยลง ซ่ึงเป็นผลทาํให้เกิดความพึงพอใจ  จากคาํนิยามของ Morse  ทาํให้มี
นกัวิชาการอีกหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไปในทิศทางท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเนน้วา่ความพึงพอใจเกิด
จากการไดรั้บการตอบสนอง เช่น Hoy and Miskel กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีต่องาน
ซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าและความตอ้งการของบุคคลดว้ย  Dessler อธิบายความพึงพอใจว่าเป็น
ระดบัความรู้สึกต่องานเพ่ือความตอ้งการท่ีสําคญัของคนเรา เช่น ความมีสุขภาพดี  มีความมัน่คง   
มีความสมบูรณ์พูนสุข มีพวกพอ้ง มีคนยกยอ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ทาํใหมี้ผลต่อ
งาน 
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ในการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจนั้น  โดยทัว่ไปนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติ
ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานและมิติความพึงพอใจในการรับบริการ  ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาในรูปแบบผูรั้บบริการ  ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
         Oskamps (1984)ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจมีความหมายอยู ่3 นยั คือ 
          1.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  สภาพการณ์ท่ีผลการปฏิบติัจริงไดเ้ป็นไปตามท่ีบุคคล
คาดหวงัไว ้
         2.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดบัของความสาํเร็จท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ 
          3.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  งานท่ีไดต้อบสนองต่อคุณค่าของบุคคล 
        จากความหมายท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า  “ความพึงพอใจ” หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีเป็นการยอมรับ  ความรู้สึกชอบ  ความรู้สึกท่ียินดีกบัการปฏิบติังาน ทั้งการให้บริการ
และการรับบริการในทุกสถานการณ์ ทุกสถานท่ี 

-  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
Bemard (1968 ) ไดก้ล่าวถึง ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองกระตุน้บุคคลใหเ้กิดความพึงพอใจ

ในงานไว ้8 ประการ คือ 
 1.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ีใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานเป็น
การตอบแทน ชดเชย หรือเป็นรางวลัท่ีเขาไดป้ฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานนั้นมาเป็นอยา่งดี 
 2.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสของบุคคลท่ีมิใช่วตัถุ เป็นส่ิงจูงใจสาํคญัท่ีช่วยส่งเสริมความ
ร่วมมือในการทาํงานมากกวา่รางวลัท่ีเป็นวตัถุ เพราะส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสน้ีบุคลากรจะไดรั้บ
แตกต่างกนั เช่น เกียรติภูมิ การใชสิ้ทธิพิเศษ เป็นตน้ 
 3.  สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ สถานท่ี
ทาํงาน เคร่ืองมือการทาํงาน ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงอนัก่อใหเ้กิด
ความสุขทางกายในการทาํงาน 
 4.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานท่ีสนองความตอ้งการ
ของบุคคลดา้นความภาคภูมิใจท่ีไดแ้สดงฝีมือ การไดมี้โอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเองและผูอ่ื้น 
ทั้งไดแ้สดงความภกัดีต่อหน่วยงาน 
 5.  ความดึงดูดใจในสงัคม หมายถึง ความสมัพนัธ์ฉนัทมิ์ตร ถา้ความสมัพนัธ์เป็นไป
ดว้ยดีจะทาํใหเ้กิดความผกูพนัและความพอใจท่ีจะร่วมงานกบัหน่วยงาน 
6. การปรับสภาพการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัวิธีการและทศันคติของบุคคล หมายถึง การปรับปรุง
ตาํแหน่งวิธีทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของบุคลากร 
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 7.  โอกาสท่ีจะร่วมมือในการทาํงาน หมายถึง การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรรู้สึกวา่มีส่วน
ร่วมในงานเป็นบุคคลสาํคญัคนหน่ึงของหน่วยงาน มีความรู้สึกเท่าเทียมกนัในหมู่ผูร่้วมงานและมี
กาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
 8.   สภาพของการอยูร่่วมกนั หมายถึง ความพอใจของบุคคลในดา้นความมัน่คงในการ
ทาํงาน 

Herzberg (1959) ไดศึ้กษาทดลองเก่ียวกบัการจูงใจในการทาํงานโดยการสมัภาษณ์
วิศวกรในเมืองพิทส์เบอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา   ผลการศึกษาทดลอง สรุปไดว้า่ สาเหตุท่ีทาํให้
วิศวกรและนกับญัชีเกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการทาํงานนั้นมีสององคป์ระกอบคือ 

1. องคป์ระกอบกระตุน้  (Motivation Factors)  หรือปัจจยัจูงใจ  มีลกัษณะสมัพนัธ์กบั 
เร่ืองของงานโดยตรง  เป็นส่ิงท่ีจูงใจบุคคลใหมี้ความตั้งใจในการทาํงานและเกิดความพอใจในการ
ทาํงาน  ปัจจยัน้ีไดแ้ก่ 
            -  ความสําเร็จของงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จส้ินและประสบ
ผลสาํเร็จ 
          -  การไดก้ารยอมรับนบัถือ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่ว่าจากกลุ่ม
เพื่อน ผูบ้งัคบับญัชา หรือจากกลุ่มบุคคลอ่ืน 
            - ลกัษณะของงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีของบุคคลท่ีมีต่อลกัษณะของงาน 
           -  ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดรั้บการมอบหมายให้
รับผดิชอบงานใหม่ ๆ และมีอาํนาจรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี 
            -  ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน หมายถึง การเปล่ียนแปลงในสถานะหรือ
ตาํแหน่งของบุคลากรในองคก์ร 

2.  องคป์ระกอบคํ้าจุน (Hygine Factors) หรือปัจจยัคํ้าจุน เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานหรือส่วนประกอบของงาน ทาํหน้าท่ีป้องกนัไม่ให้คนเกิดความไม่พึง
พอใจในการทาํงาน กล่าวคือ หากขาดปัจจยัเหล่าน้ีจะทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงานแต่
แมว้า่จะมีปัจจยัเหล่าน้ีอยูก่ไ็ม่อาจยนืยนัไดว้า่เป็นส่ิงจูงใจของผูป้ฏิบติังาน  ปัจจยัน้ีไดแ้ก่ 
            -  เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในเงินเดือนหรืออตัราการเพ่ิม
เงินเดือน 
            - โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคตนอกจากจะหมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการ
แต่งตั้ งโยกย้ายตําแหน่งภายในองค์กรแล้ว  ยังหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถได้รับ
ความกา้วหน้าในทกัษะหรือวิชาชีพของเขา ดงันั้นจึงหมายถึงการท่ีบุคคลไดรั้บส่ิงใหม่ ๆ ในการ
เพิ่มพนูทกัษะท่ีจะช่วยเอ้ือต่อวิชาชีพของเขา 
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            -  ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ี
แสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั 
            -  สถานะของอาชีพ หมายถึง ลกัษณะของงานหรือสถานะท่ีเป็นองคป์ระกอบทาํให้
บุคคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจาํตาํแหน่ง เป็นตน้ 
            -  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การติดต่อพบปะกนั โดยกิริยาหรือวาจาแต่
มิไดร้วมถึงการยอมรับนบัถือ 
           -  นโยบายและการบริหารงานขององคก์ร หมายถึง การจดัการและการบริหารงานของ
องคก์ร 
            -  ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
            -  สถานภาพการทาํงาน ได้แก่ สถานภาพทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อความเป็นสุขในการ
ทาํงาน 
            -  ความเป็นส่วนตวั หมายถึง สถานการณ์ซ่ึงลกัษณะบางประการของงานส่งผลต่อชีวิต
ส่วนตวัในลกัษณะของผลงานนั้นเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึกอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ต่องานของเขา 
            -   ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความมัน่คงของงานความมัน่คง
ในองคก์ร 
            -  วิธีการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ
ดาํเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหารงาน 

สรุปไดว้า่  ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  ส่วนปัจจยั
คํ้ าจุนจะเป็นปัจจยัท่ีป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความเบ่ือหน่ายหรือรู้สึกไม่พอใจในการทาํงานซ่ึง
ทฤษฎีสององค์ประกอบของ Herzberg น้ีเช่ือว่าการสนองความต้องการของมนุษย์แบ่ง 
เป็น 2 องคป์ระกอบ คือ  องคป์ระกอบท่ี 1 หรือปัจจยัจูงใจท่ีสร้างความพึงพอใจ  เป็นความตอ้งการ
ขั้นสูงประกอบดว้ยลกัษณะงานความสาํเร็จของงาน  การยอมรับนบัถือ  การไดรั้บการยกยอ่งและ
สถานภาพส่วนองค์ประกอบท่ี 2 หรือปัจจัยคํ้ าจุน หรือองค์ประกอบท่ีสร้างความไม่พึงพอใจ   
เป็นความตอ้งการขั้นตํ่าประกอบดว้ยสภาพการทาํงาน  การบงัคบับญัชา  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล  นโยบายและการบริหารงาน ความมัน่คงในงานและเงินเดือนไม่เป็นการสร้างเสริมบุคคลให้
ปฏิบติัดีข้ึนแต่ตอ้งดาํรงรักษาไวเ้พื่อความพึงพอใจในขั้นสูงต่อไป 
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2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุพรรณี กณัหดิลก (2556, น . บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์เสมือนจริง การออกแบบการเรียนรู้ทางการพยาบาล กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 116 คนวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพระพทุธบาท ผลการ
การศึกษาคน้ควา้พบวา่ การประเมินการจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียน พบวา่ การสอนช่วยทาํให้
เกิดทกัษะการแกปั้ญหาการพยาบาล (Problem solving skill) ในระดบัมาก  
( X = 4.41, S.D. =.57) และทาํใหเ้กิดทกัษะการตดัสินทางคลินิกในระดบัมาก ( X = 4.41,S.D.=.48) 
ผูเ้รียนร้อยละ 93 ระบุว่า ขั้นตอนของการสะทอ้นคิดช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ในระดบัมากนอกจากน้ียงั
พบว่า ร้อยละ 69.82 ประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองเพิ่มข้ึน และการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองมีคะแนนเฉล่ีย อยูใ่นระดบัดี ( X = 3.98, S.D. =2.11) ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ การจดัการ
เรียนการสอนแบบ SBL ในระดบัมาก( X = 4.39, S.D. =.72) 

พวงมณี ตนัติวงศ ์(2550, น . บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาการใชส้ถานการณ์ในการสอน
ภาษาองักฤษท่องเท่ียว กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีท่ี 1 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว กลุ่ม 2คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จาํนวน 
21 คน ใชว้ิธีคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive-Sampling) ผลการการศึกษาคน้ควา้ปรากฏดงัน้ี 

1. นกัศึกษามีความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร หลงัการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงแสดงว่าการจัดการสอนโดยใช้
กิจกรรมสถานการส่งเสริมใหน้กัศึกษาพฒันาความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษ 

2. นกัศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมวา่ การเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จาํลองทาํให้
นกัศึกษาสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้เพราะสถานการณ์จาํลองท่ีเรียนใกลเ้คียง
ชีวิตจริง ขั้นตอนของสถานการณ์จาํลองเขา้ใจง่ายและสามารถปฎิบติัได ้เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีรวมทั้งช่วยกระตุน้ให้นกัศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
และรู้จกัการทาํงานร่วมกนั 

บวรจิต พลขันธ์ (2551, น . บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชส้ถานการณ์จาํลองกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา
คน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนปากชมวิทยา อาํเภอปากชม สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลยเขต 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 28 คน ไดม้าโดย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผลการศึกษาคน้ควา้ปรากฏดงัน้ี 
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1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชส้ถานการณ์
จาํลองมีประสิทธิภาพเท่ากบั 78.23/79.66 แสดงว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สูงกวา่เกณฑ ์75/75 

2. ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยใช้สถานการณ์จาํลอง เท่ากับ 0.66 แสดงว่า นักเรียนได้เรียนรู้และพฒันาทักษะการพูด
ภาษาองักฤษตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 66 

3. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาํลอง 
มีทกัษะการพดูภาษาองักฤษหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตวงทิพย ์โสฬสเสาวภาคย ์(2557, น . บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาการพฒันากิจกรรม
สถานการณ์จาํลอง เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในดา้นการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้
บริบทเมืองเพชรบุรี สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ  กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียน
ชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการท่องเท่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาเพชรบุรี จาํนวน 18 
คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random sampling) ผลการวิจยัพบวา่  

1. ครูและนักเรียนตอ้งการให้มีการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จาํลอง 
โดยใชบ้ริบทเมืองเพชรบุรี สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

2. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมสถานการณ์จาํลองเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในด้านการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี สําหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ จาํนวน     8 แผน ประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากบั 78.86/77.96  

3. ผลการทดลองใช้กิจกรรมสถานการณ์จาํลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 
ดา้นการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยใชบ้ริบทเมืองเพชรบุรี มี 6 ขั้นตอนดงัน้ี (1) ขั้นนาํ
บทเรียน (2) ขั้นฝึกปฏิบติั (3) ขั้นแสดงสถานการณ์จาํลอง (4) ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผล (5) ขั้น
แสดงสถานการณ์จาํลองคร้ังท่ี 2 และ (6) ขั้นสรุปผลและประเมินผล  4) ผลการประเมิน พบว่า  
(1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.5 (2) นักเรียนมีความสามารถในด้านการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารอยู่ในระดับดี และ  
(3) นกัเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมสถานการณ์จาํลองอยูใ่นระดบัมาก 

ทริดเคท (Tridkett, 2004, p.250) ไดศึ้กษาคร้ังน้ีเป็นการประยุกตใ์ชรู้ปแบบท่ีเก่ียวกบั
จิตใจ สถานการณ์จาํลองดา้นแนวคิดและสาํรวจนกัวิทยาศาสตร์ใชส้ถานการณ์จาํลองในภาระงาน
ของพวกเขาอย่างไร เม่ือไหร่ และทาํไม เป็นการสมมติฐานทางการวิจัยท่ีนักวิทยาศาสตร์จะ 
ใชส้ถานการณ์จาํลองท่ีเก่ียวกบัแนวคิดในสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสมในเบ้ืองตน้ เช่นใชก้ารประเมิน
สมมติฐาน การศึกษาขั้นแรกไดแ้ก่ การศึกษาความชาํนาญของนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์
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ขอ้มูลดว้ยตนเอง ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่านกัวิทยาศาสตร์ใชส้ถานการณ์จาํลองท่ีเก่ียวกบั
ความคิดในภาระงานท่ีสัมพันธ์กันบ่อยคร้ัง  โดยเปรียบเทียบกับยุทธวิ ธีในการวิ เคราะห์ 
ผลเชิงปริมาณ 

สวิทซ์เซอร์ (Schwitzer, 2001) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้สถานการณ์จําลองในการให้
ค ําปรึกษาว่า  ผู ้ให้ค ําปรึกษามืออาชีพกล่าวถึง  การให้ค ําปรึกษาจะประสบผลสําเ ร็จนั้ น 
ผูใ้ห้คาํปรึกษาจะตอ้งสร้างสถานการณ์จาํลองข้ึนใชใ้นห้องเรียน หรือใชส้าํหรับการให้คาํปรึกษา
กลุ่ม แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์จาํลองเป็นวิธีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการแนะ
แนว 

สรุปจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นการ 
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เผชิญกับสภาพการณ์ใกล้เคียงกับชีวิตจริง ช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิด 
การกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม และช่วยส่งเสริมในดา้นการแสดงออกทาํให้ผูเ้รียนมีความกลา้
ท่ีจะพูดภาษาองักฤษออกมา อีกทั้งบรรยากาศในห้องเรียนจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและ 
ไม่ตึงเครียด 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน
การเรียนรู้ (Situation Based Learning) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโกวิทธาํรง 
เพื่อใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
3.4  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 

2559  โรงเรียนโกวิทธาํรง เขตราชเทวี สังกดั สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จากหอ้งเรียนจาํนวน 2 หอ้ง รวมนกัเรียน 41 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง  
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/1 

 ปีการศึกษา 2559   จาํนวน 24 คน  โรงเรียนโกวิทธาํรง เขตราชเทวีสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เพราะผูว้ิจยัสอนเพียง  
1 หอ้งเรียน 
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
3.2.1  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ จาํนวน  
8 แผน  แผนละ 2 ชัว่โมง 
3.3.2  แบบทดสอบวดัทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียน 

3.3.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีมีต่อการเรียนรู้การ

ส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

3.3.1  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้จาํนวน 8 แผน แผนละ 2 
ชัว่โมง 

1.  ศึกษาหนงัสือเรียน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต วารสาร เพื่อหาเน้ือหาท่ี
สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้

2.  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนโกวิทธํารง ในรายวิชาภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยศึกษาสาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และเลือกหน่วยการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบักิจกรรม
การสอนโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ซ่ึงพิจารณาเลือกเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวงั และเน้ือหานั้นสามารถนาํมาใชก้บักิจกรรมสถานการณ์ได ้ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการนาํมาปรับ
ใชใ้ห้เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเลือกเน้ือหาการเรียนรู้ทั้งหมด 8 เร่ือง 
ดงัน้ี 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 Giving directions จาํนวน 1 แผนๆ ละ 2 คาบเรียนๆ ละ 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 At the market  จาํนวน 1 แผนๆ ละ 2 คาบเรียนๆ ละ 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 Clothes shop  จาํนวน 1 แผนๆ ละ 2 คาบเรียนๆ ละ 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 Restaurant  จาํนวน 1 แผนๆ ละ 2 คาบเรียนๆ ละ 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 Make an Appointment จาํนวน 1 แผนๆ ละ 2 คาบเรียนๆ ละ 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 Cooking  จาํนวน 1 แผนๆ ละ 2 คาบเรียนๆ ละ 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 Telephone  จาํนวน 1 แผนๆ ละ 2 คาบเรียนๆ ละ 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 Birthday party  จาํนวน 1 แผนๆ ละ 2 คาบเรียนๆ ละ 1 ชัว่โมง 

DPU



37 

ทั้ง 8 บทเรียนใช้ระยะเวลา  8 สัปดาห์ ดว้ยการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการ
เรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
โกวทิธาํรง  

โครงสร้างรายวิชาภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย เน้ือหา สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม จาํนวนคาบเรียน รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที ่3.1 โครงสร้างบทเรียน 

 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที ่
เนือ้หา สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

จํานวน

คาบ 

1.Giving 
directions 

การใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัเส้นทาง 

การบอกเส้นทางให้แก่ผู ้ท่ีต้องการ
ทราบเส้นทาง โดยเฉพาะชาวต่างชาติท่ี
เขา้มาในประเทศไทยเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วั
ของนักเรียน นักเรียนอาจจะพบเจอ
สถานการณ์ น้ีในชีวิตประจําว ันได ้
ดังนั้ น การบอกทิศทางต้องคํานึงถึง
ความถูกต้องของเส้นทาง เ ลือกใช้
ประโยคท่ีกระชับ และเหมาะสม การ
เลือกใชค้าํเช่ือมบอกเวลา และคาํบุพบท 

วเิคราะห์เส้นทาง
และสามารถ
ส่ือสารประโยค
หรือขอ้ความ
เก่ียวกบัการบอก
เส้นทางได ้
 

2 

2. At the 
market 

การซ้ือขายของ
และการบอก
ราคา 

การซ้ือขายสินค้าเป็นกิจวตัรท่ีทุกคน
เก่ียวข้อง โดยเฉพาะการซ้ือขายใน
ตลาด ซ่ึงทุกคนต้องเ รียนรู้สํานวน
ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขาย 
เพื่อใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 
และการใช้ค ําช่วยกริยาแสดงความ
สุภาพ 

สามารถส่ือสาร
ประโยคเก่ียวกบั
การซ้ือขายสินคา้ 
และการบอก
ราคาสินคา้ได ้

2 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ที ่
เนือ้หา สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

จํานวน

คาบ 

3. Clothes shop การเลือกเส้ือผา้ เส้ือผา้เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจาํวนั ทุกคนตอ้งเรียนรู้สํานวน 
ประโยคภาษาองักฤษ เพื่อนาํไปใช้ใน
การเลือกซ้ือเส้ือผา้ให้เหมาะกบัสภาพ
อากาศ หรือเหม าะสมถูกต้องตา ม
กาลเทศะ และการใชค้าํคุณศพัท ์ 

สามารถส่ือสาร
ประโยคในการ
เลือกซ้ือเส้ือผา้ท่ี
เหมาะสมกบั
สภาพอากาศ 
หรือถูกตอ้งตาม
กาลเทศะได ้

2 

4. Restaurant การสั่งเมนูอาหาร ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ถื อ ว่ า มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับชีวิตความ
เป็นอยูข่องทุกๆ คน ซ่ึงทุกคนตอ้งมีการ
ส่ือสารติดต่อกันเม่ือเวลารับประทาน
อ า ห า ร ต า ม ส ถ า น ท่ี ต่ า ง ๆ  ด้ ว ย
ภาษาองักฤษท่ีสุภาพ และมีมารยาทใน
การสั่งอาหาร   

สามารถส่ือสาร
บทสนทนา
เก่ียวกบัการสั่ง
อาหารได ้

2 

5. Make an 
Appointment  

การนดัหมาย การนัดหมาย มีความสําคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเวลา สถานท่ี เพื่อความถูกตอ้งของ
ก า ร นัด ห ม า ย แล ะ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ดค ว า ม
คลาดเคล่ือน ทุกคนจํา เป็นต้องรู้จัก
ประโยคพื้นฐานในการบอกเวลานัด
หมาย และการบอกสถานท่ีนดัพบ 

สามารถส่ือสาร
เก่ียวกบัการบอก
เวลา สถานท่ีใน
การนดัหมายได ้

2 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ที ่
เนือ้หา สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

จํานวน

คาบ 

6. Cooking How to make 
(ช่ืออาหาร) 

อาหารเป็นส่ิงท่ีความจาํเป็นอย่างยิ่งต่อ
ร่างกายมนุษย์ ทุกคนต้องรู้จกัสํานวน 
รูปประโยคภาษาอังกฤษท่ีแสดงการ
อธิบายแสดงขั้นตอนในการประกอบ
อาหาร 

สามารถส่ือสาร
ก า ร บ อ ก ลํา ดับ
วิธีการทาํอาหาร
อยา่งง่ายได ้

2 

7. Telephone การรับสาย 
และการพดูขอ
สายในโทรศพัท ์

โทรศัพท์เป็นส่ือเทคโนโลยีท่ีมีความ
จาํเป็นต่อการดําเนินชีวิตของผูค้นใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั ทุกคน
ต้องมีประสบการณ์ในการพุดคุยทาง
โทรศัพท์ด้วยสํานวน และประโยค
ภาษาองักฤษท่ีสุภาพ   

สามารถส่ือสาร
บทสนทนาทาง
โทรศพัทด์ว้ย
สาํนวนท่ีสุภาพ
ได ้

2 

8. Birthday 
party 

งานวนัเกิด การจดังานวนัเกิด เป็นงานฉลองท่ีผูม้า
ร่วมงานจะต้องกล่าวคาํอวยพรให้กับ
เจา้ของวนัเกิด เป็นงานท่ีสร้างมิตรภาพ
ต่อกนัและกนั รวมถึงความสนุกสนาน
ภายในงาน และการสร้างประโยคเพื่อ
การอวยพร 

สามารถส่ือสาร
เก่ียวกบัประโยค
อวยพรวนัเกิดได ้

2 

 
3.  ผูว้จิยันาํแผนการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ จาํนวน 8 แผน ท่ีสร้าง

ข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของการใช้ภาษา ความเหมาะสมของ
เน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้ วธีิการวดัและประเมินผล เพื่อนาํแผนการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ข
ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนและใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  

4.  ผูว้จิยันาํแผนการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างนกัเรียนโรงเรียนโกวิทธาํรง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  
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3.3.2   แบบทดสอบวดัทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษ 
ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษ มีดงัน้ี 
1.  ศึกษาเอกสาร ตาํรา ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและวิธีสร้างแบบทดสอบวดัความ

ทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษ 
2.  ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยให้ครอบคลุม 

สาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหน่วยการเรียนรู้ในแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชท้ดลอง  

3.  สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยแบบทดสอบแต่ละชุด
กําหนดให้นักเรียนแสดงบทบาทตามสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ จ ํานวน 8 สถานการณ์ แต่ละ
สถานการณ์ประกอบดว้ย 2 บทบาทท่ีแตกต่างกนั ให้นกัเรียนเลือกเพียง 1 สถานการณ์ คะแนนเต็ม 
20 คะแนน ดว้ยวิธีการจบัฉลาก โดยกาํหนดให้นกัเรียนแสดงบทบาทกบัเพื่อน นกัเรียนคู่ไหนท่ีทาํ
แบบทดสอบแลว้ ครูซ่ึงเป็นผูว้ิจยัจะแยกนกัเรียนท่ีทาํแบบทดสอบแลว้ออกมาเพื่อไม่ให้มาพบกนั 
เพื่อป้องกนัการสอบถามซ่ึงจะทาํให้เกิดความเหล่ือมลํ้ากนัในการทาํแบบทดสอบ แบบทดสอบแต่
ละชุดประกอบดว้ย Giving directions , At the market , Clothes shop , Restaurant , Make an 
Appointment , Cooking, Telephone, Birthday party  แบบทดสอบน้ีใชท้ดสอบก่อนและหลงัการ
เรียนเพื่อวดัทกัษะทางการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามบทบาทท่ีกาํหนด 

4.  สร้างเกณฑ์การประเมินทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียน โดยยึด
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนภาคปฏิบติัการส่ือสารภาษาองักฤษตามแนวของ Linder (1977) 

 
ตารางที ่ 3.2 เกณฑก์ารประเมินทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน โดยยดึหลกัเกณฑ์
การใหค้ะแนนภาคปฏิบติัการส่ือสารภาษาองักฤษตามแนวของ Linder 
 

การ

ประเมิน 

คะแนน ระดับความสามารถ 

ความ
คล่อง 
แคล่ว 
(Fluency)   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

พดูไม่เป็นธรรมชาติ หยดุชะงกับ่อย ตะกุกตะกกัจนไม่สามารถเขา้ใจได ้
พดูค่อนขา้งไม่เป็นธรรมชาติ หยดุชะงกับ่อย ตะกุกตะกกัไม่สามารถพดูต่อเน่ืองได ้
พดูเป็นธรรมชาติเล็กนอ้ย หยุดชะงกัและตะกุกตะกกัเป็นบางคร้ัง 
พดูค่อนขา้งเป็นธรรมชาติ มีความราบร่ืน สามารถเขา้ใจได ้
พดูเป็นธรรมชาติ มีความราบร่ืน สามารถเขา้ใจได ้แต่ไม่ใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษา 
พดูเป็นธรรมชาติ มีความราบร่ืน สามารถเขา้ใจไดง่้าย และใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษา 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

ความเขา้ใจ
ง่าย 
(Comprehe
nsibility) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ไม่สามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีพดูได ้
เขา้ใจเป็นบางคาํ ไม่สามารถปะติดปะต่อได ้
เขา้ใจเป็นบางวลี หรือกลุ่มคาํ 
เขา้ใจเป็นประโยคสั้นๆ ง่ายๆ 
เขา้ใจเกือบทั้งหมดท่ีผูพ้ดูกล่าวถึง 
เขา้ใจทั้งหมดท่ีผูพู้ดกล่าวถึง 

ปริมาณการ
ส่ือสาร 
(Amount of 
communica
tion) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ไม่สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งได ้
สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดน้อ้ยมาก 
สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นบางคร้ัง 
สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดพ้อประมาณ 
สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้กือบทั้งหมด 
สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ั้งหมด 

คุณภาพของ
การส่ือสาร 
(Quality of 
communica
tion) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ส่ือสารไม่ถูกตอ้งตามโครงสร้างประโยค 
ส่ือสารตามโครงสร้างประโยคไดน้อ้ยมาก 
ส่ือสารไดถู้กตอ้งตามโครงสร้างประโยคเป็นบางส่วน  
ส่ือสารไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่ มีผดิบา้งเล็กนอ้ย 
ส่ือสารไดถู้กตอ้งตามโครงสร้างประโยคเกือบทั้งหมด 
ส่ือสารถูกตอ้งตามโครงสร้างประโยคทั้งหมด 

 
(การกาํหนดการให้คะแนน คือ มีผูใ้ห้คะแนน หรือกรรมการ 3 คน ไดแ้ก่ ผูว้ิจยั และ

ครูผูส้อนภาษาองักฤษอีก 2 คน  คนหน่ึงเป็นเจา้ของภาษา หรือใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่  ส่วน
อีกคนจะมีประสบการณ์ในการสอนใกลเ้คียงกบัผูว้จิยั กรรมการจะตอ้งเขา้รับการฝึกการให้คะแนน
เพื่อให้เขา้ใจแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนน  เม่ือได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนแล้ว 
ผูว้ิจยันาํมาวิเคราะห์หาความเท่ียงระหวา่งกรรมการ(Internal consistency ดว้ย Cronbach's alpha 
โดยค่าความเท่ียงระหวา่งกรรมการท่ี .70 หรือสูงกวา่ถือวา่มีความเท่ียงท่ียอมรับได ้ (Traub, 1994)  
ถา้ความเท่ียงอยูใ่นลกัษณะยอมรับได ้ผูว้ิจยันาํผลคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน จากกรรมการ 3 คนมาวิเคราะห์ความเท่ียงระหวา่งกรรมการโดยการใช ้Cronbach Alpha โดย
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ผลท่ีไดพ้บว่าค่าความเท่ียงระหว่างกรรมการในการทดสอบก่อนเรียนอยู่ท่ี 0.91 และหลงัเรียนท่ี 
0.94. ซ่ึงสูงกวา่ 0.70 จึงถือวา่ค่าความเท่ียงระหวา่งกรรมการยอมรับได ้(acceptable) 

5.  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

6.  ผูว้ิจยัได้นาํแบบทดสอบวดัทกัษะด้านการส่ือสารภาษาองักฤษและเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรง สําหรับ
แบบทดสอบจะเป็นการพิจารณาความสอดคล้องของสถานการณ์ท่ีกําหนดให้กับเน้ือหาและ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยใชเ้กณฑก์ารกาํหนดคะแนนความคิดเห็นไวด้งัน้ี 

ใหค้ะแนน +1 หมายถึง  สถานการณ์มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ใหค้ะแนน 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่สถานการณ์นั้นมีความสอดคลอ้งกบั เน้ือหา 
และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ใหค้ะแนน -1 หมายถึง  สถานการณ์ไม่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป
ถือวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

แบบทดสอบวดัทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
มีค่า IOC  เท่ากบั  0.66-1  

7.  ผูว้จิยันาํแบบทดสอบท่ีแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนโรงเรียนโกวิทธาํรง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

3.3.3  แบบวดัความพึงพอใจ 
1.  ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อ

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยสถานการณ์เป็นฐานการ
เรียนรู้ 

2.   กาํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนน เน้ือหาท่ีจะวดั และเลือกรูปแบบเคร่ืองมือท่ีจะวดั  
3.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการส่ือสารภาษาองักฤษโดยการใช้

สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้โดยสอบถามความพึงพอใจในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นส่ือการ
เรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ลกัษณะของรูปแบบการวดัเป็นแบบใช้มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีระดบัคะแนน ดงัน้ี 

5  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจระดบั มาก 
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3  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจระดบั ปานกลาง 
2  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจระดบั นอ้ย 
1  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจระดบั นอ้ยท่ีสุด 
ใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.105 – 106) 
ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
4.  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
5.  ผูว้ิจยัไดน้าํ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน

ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
ใหค้ะแนน +1 หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน 0   หมายถึง  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน -1  หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.5ข้ึนไป

ถือวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการส่ือสารภาษาองักฤษโดยการใชส้ถานการณ์
เป็นฐานการเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่า IOC  เท่ากบั 0.66-1 

6.  ผูว้ิจยันาํแบบวดัความพึงพอใจท่ีแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างนกัเรียนโรงเรียน
โกวทิธาํรง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

 
3.4  ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลองสอนกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโกวิทธาํรง
โดยไดด้าํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอน ต่อไปน้ี 

1. ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวดัทกัษะการส่ือสารก่อนเรียน(Pre-test) เพื่อวดัทกัษะ
พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกบัผลการวดัทกัษะการส่ือสารหลงัเรียน 

2. อธิบายและช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ใน
รายวชิาภาษาองักฤษใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
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3. ดาํเนินการสอนโดยใช้สถานการเป็นฐานการเรียนรู้ณ์จาํนวน 8 แผนๆ ละ 2 คาบ
เรียนๆ ละ 1 ชัว่โมง รวมเวลาในการสอน 16 ชัว่โมง  

4. หลงัจากทาํการสอนจนครบทั้ง 8 แผน ผูว้ิจยัทาํการทดสอบวดัทกัษะในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ คะแนนเตม็ 24 คะแนน โดยใชแ้บบประเมินทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษ  

5. นกัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการ
เรียนรู้ วชิาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 
3.5   การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์
ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. เปรียบเทียบคะแนนวดัทกัษะทางการส่ือสารภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน โดยใช ้ 
คะแนนเฉล่ีย ( x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาค่าทางสถิติ (Paired t-test) 

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็น
ฐานการเรียนรู้ ใชค้่าเฉล่ีย ( x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
3.6   สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
3.6.1  สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) ตามเน้ือหา โดยใช้สูตรดชันีค่าความสอดคล้อง 
IOC ระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา ใชสู้ตรดงัน้ี (กรมวชิาการ, 2545, น.65) 

IOC = 
N

R
=IOC Σ  

เม่ือ 
IOC  คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
R   คือ คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

RΣ   คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
 N  คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
มีเกณฑพ์ิจารณาใหค้ะแนน ดงัน้ี 

                                    ให ้  1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบั   

จุดประสงค ์
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N
X

X ∑=

           -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
โดยกาํหนดเกณฑ์การพิจารณาระดบัค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของขอ้คาํถามท่ีได้จาก

การคาํนวนจากสูตรท่ีจะมีค่าระหวา่ง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป คดัเลือกขอ้สอบขอ้นั้นไวใ้ชไ้ด ้แต่ถา้ไดค้่า IOC ตํ่ากวา่ 0.5 

ควรพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง หรือตดัทิ้ง 
3.6.2  การหาค่าความเท่ียงระหวา่งผูป้ระเมิน (Inter – rater Reliability) 

ความเท่ียงระหว่างผูป้ระเมิน (Inter – rater Reliability) คือผลการประเมินของผูป้ระ
มินสองคนข้ึนไป ยิ่งผลการประเมินระหวา่งผูป้ระเมินมีความแตกต่างกนันอ้ยเท่าใดก็ถือวา่มีความ
เท่ียงระหวา่งกนัมากเท่านั้น Hughes (1987) 

ความเท่ียงระหวา่งผูป้ระเมิน (Inter – rater Reliability) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

   α = 










 ∑−− 2

ts

2
is

1
1n

n  

เม่ือ  α แทน     คือค่าความเท่ียง 

  n แทน     คือจาํนวนขอ้คาํถามในขอ้สอบ 

 Σ S2
i แทน     คือผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

   S2
t แทน     คือความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั  

เกณฑพ์ิจารณาหาค่าความเช่ือมัน่ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

  ถา้มีค่าตั้งแต่   .00 - .20    แสดงวา่มีค่าความเช่ือมัน่ตํ่ามาก 

 ถา้มีค่าตั้งแต่   .21 - .40    แสดงวา่มีค่าความเช่ือมัน่ตํ่า 

 ถา้มีค่าตั้งแต่   .41 - .70    แสดงวา่มีค่าความเช่ือมัน่ปานกลาง 

 ถา้มีค่าตั้งแต่   .71 - 1.00    แสดงวา่มีค่าความเช่ือมัน่สูง 

3.6.3  สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
1.  ค่าเฉล่ีย (Mean) มีสูตรดงัน้ี 

 
    

 
เม่ือ  X  แทน ค่าเฉล่ีย 

   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
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N  แทน จาํนวนคะแนนในกลุ่ม 
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ใชสู้ตร ดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือคาํ, 

2546, น.123) 
 

( )

1
..

2

−

−
=
∑

n

xx
DS  

 
เม่ือ S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

X   แทน คะแนนของแต่ละคน 

                    
X  แทน คะแนนเฉล่ีย 

N  แทน จาํนวนคนทั้งหมด 
 

3.6.4  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานการวจิยั  
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ใชส้ถิติ t – 

test (Dependent Samples) (บุญชม ศรีสะอาด, 2548) ดงัน้ี 
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=
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t   

 เม่ือ  t  แทน สถิติทดสอบท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต จากการแจก 
    แจงแบบ t  เพื่อทราบความมีนยัสาํคญั 

   D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

   N  แทน จาํนวนคู่ของคะแนนหรือจาํนวนนกัเรียน 
  ∑D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 
  2∑D  แทน ผลรวมของกาํลงัสองของผลต่างของคะแนนก่อนและ 

หลงัการทดลอง  
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บทที ่4  

ผลการศึกษา 

 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
การเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโกวทิธาํรง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อพฒันา
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนการส่ือสาร
ภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 ปีการศึกษา 2559   จาํนวน 24 คน  โรงเรียนโกวทิธาํรง เขตราช
เทวีสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
sampling ) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษโดยใช้
สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ จาํนวน 8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 2) แบบทดสอบวดัทกัษะดา้นการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ จาํนวน 1 ชุด คะแนนเต็ม 24 คะแนน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ จาํนวน 1 ชุด 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขั้นตอนและนาํเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้

สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 

การเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

ลาํดับข้ันในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบความสามารถด้านการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียน ดงัน้ี 

นาํคะแนนจากกรรมการทั้งสามคนมาหาค่าเฉล่ีย (x̄ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลว้นาํค่าเฉล่ียท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยค่าสถิติ 
Paired t-test 
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2.  ศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดงัน้ี 

เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน และนาํมา
หาค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํมาแปลผลดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 
น.105 – 106) 

ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้

สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 จํานวน 24 คน 
จากการศึกษาผลคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จากผูป้ระเมิน  

3 คน มาหาค่าเฉล่ียและวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยค่าสถิติ 
Paired t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อน
เรียนและหลงัเรียน ดงัปรากฏใน ตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที่ 4. 1 แสดงผลการเปรียบเทียบทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็น
ฐานการเรียนรู้ ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  
 

กลุ่ม N คะแนนเต็ม x̄  S.D. t 
Sig. (2-

tailed) 

ก่อนเรียน 24 24 14.00 3.24 15.044 .000** 
หลงัเรียน 24 24 17.88 2.40   

 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

   

 

DPU



49 
 

จากตารางท่ี  4.1 พบว่า  คะแนนเฉล่ียทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษโดย 
ใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียนเท่ากบั 14.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.24 และคะแนนเฉล่ียทักษะด้านการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
การเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียนเท่ากบั 17.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.40 เม่ือเปรียบเทียบ
ทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า ค่าสถิติ t  
มีค่า 15.044 และค่า Sig. (2-tailed) มีค่า .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 แสดงว่า
คะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความสัมพนัธ์กนัและนกัเรียนไดรั้บการเรียนดา้นการส่ือสาร
ภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้แลว้มีคะแนนหลงัสอบเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D.) หลังการเรียนลดลงจากก่อนเรียนทุกด้าน แสดงว่า 
นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเกาะกลุ่มกนัมากข้ึน ลกัษณะน้ีแสดงถึงวิธีการสอน
ของครูสามารถพฒันานกัเรียนส่วนใหญ่ได ้
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ียคะแนนท่ีไดจ้ากเกณฑ์การประเมินทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษก่อน
เรียนและหลงัเรียนจากกรรมการทั้ง 3 คน โดยแบ่งออกมาเป็นรายดา้น  

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

t 
Sig. (2-

tailed) 
X  S.D. X  S.D. 

ความคล่องแคล่ว (Fluency) 3.54 0.83 4.49 0.67 10.104 .000** 

ความเขา้ใจง่าย 
(Comprehensibility) 

3.56 0.93 4.51 0.62 8.525 .000** 

ปริมาณการส่ือสาร (Amount of 
communication) 

3.51 0.88 4.39 0.66 8.592 
.000** 

คุณภาพของการส่ือสาร (Quality 
of communication) 

3.54 0.86 4.47 0.65 8.592 
.000** 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนท่ีไดจ้ากเกณฑ์การประเมินทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษในแต่ละดา้น หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียนทุกดา้น และเม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงท่ีสุด คือ ดา้นความเขา้ใจง่าย ( X  = 4.51 S.D. = 0.62) 
รองลงมา คือ ดา้นความคล่องแคล่ว ( X  = 4.49 S.D. = 0.67) และดา้นคุณภาพของการส่ือสาร  
( X  = 4.47 S.D. = 0.65) และดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นปริมาณการส่ือสาร ( X  = 4.39 
S.D. = 0.66) เม่ือเปรียบเทียบทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระหวา่งก่อนเรียนและ
หลงัเรียนในแต่ละด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ค่า Sig. (2-tailed) มีค่า .000 แสดงว่าคะแนนหลงัสอบ
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนจากเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน 
พบวา่ คะแนนเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ในแต่ละดา้นมีระดบัคะแนนท่ีใกลเ้คียง
กนั โดยค่าเบ่ียนเบนมาตรฐานแสดงการเกาะกลุ่มระดบัความสามารถทางการส่ือสารภาษาองักฤษ
ของนกัเรียน 

 
ตอนที ่2 ผลการศึกษาระดับความพงึพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการ

เรียนรู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 จํานวน 24 คน 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโกวทิธาํรง  
 

หัวข้อ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 

มาตราฐาน 

แปล

ความหมาย 

ด้านบรรยากาศในเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการ

เรียนรู้ 

   

1. ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน
ภาษาองักฤษ 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 

2. ช่วยใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ 

4.38 0.48 มาก 

3. ช่วยใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 

4.33 0.62 มาก 

รวม 4.42 0.11 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐาน
การเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโกวิทธาํรง จาํนวน 24 คน ในภาพรวมของ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.39 S.D.  = 0.29) เ ม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า   
ด้านบรรยากาศในเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ( X  = 4.42 S.D. = 0.11)  
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  (Mean = 4.35 S.D. = 0.41) และดา้นพฒันาการเรียนของ
นกัเรียน ( X   = 4.40 S.D. = 0.29) มีรายละเอียดดงัน้ี 

หัวข้อ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 

มาตราฐาน 

แปล

ความหมาย 

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน    

1. กิจกรรมการเรียนส่งเสริมการส่ือสารโตต้อบ
ระหวา่งคู่สนทนา 

4.58 0.64 มากท่ีสุด 

2. นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกสนทนากบั
เพื่อนร่วมชั้น 

4.58 0.57 มากท่ีสุด 

3. เน้ือหา และความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสม
กบันกัเรียน 

3.88 0.67 มาก 

รวม 4.35 0.41 มาก 

ด้านพฒันาการเรียนของนักเรียน    

4. นกัเรียนเขา้ใจบทสนทนาภาษาองักฤษดีข้ึน 4.75 0.52 มากท่ีสุด 
5. นกัเรียนเลือกใชค้าํศพัทแ์ละสาํนวนในการ

ส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
4.21 0.64 มาก 

6. นกัเรียนสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้
คล่องแคล่วข้ึน 

4.13 0.73 มาก 

7. นกัเรียนสามารถนาํบทสนทนาการส่ือสาร
ภาษาองักฤษไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

4.50 0.71 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.29 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.39 0.29 มาก 
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ด้านบรรยากาศในเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ช่วยให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนภาษาองักฤษ ( X = 4.54 S.D. = 0.50) และ
ในระดบัมาก ได้แก่ ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการส่ือสารภาษาองักฤษ ( X = 4.38 
S.D. = 0.48) และช่วยใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกในการส่ือสารภาษาองักฤษ ( X = 4.33 S.D. = 0.62) 

ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนส่งเสริม
การส่ือสารโตต้อบระหวา่งคู่สนทนา ( X = 4.58 S.D. = 0.64) และ นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การฝึกสนทนากบัเพื่อนร่วมชั้น ( X = 4.58 S.D. = 0.57) และในระดบัมาก ไดแ้ก่ เน้ือหาและความ
ยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสมกบันกัเรียน ( X = 3.88 S.D. = 0.67) 
 ดา้นพฒันาการเรียนของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ นกัเรียนเขา้ใจบทสนทนา
ภาษาอังกฤษดีข้ึน ( X = 4.75 S.D. = 0.52) และนักเรียนสามารถนําบทสนทนาการส่ือสาร
ภาษาองักฤษไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ ( X = 4.50 S.D. = 0.71) และอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ 
นกัเรียนเลือกใชค้าํศพัทแ์ละสํานวนในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ( X = 4.21 S.D. = 
0.64) และนกัเรียนสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดค้ล่องแคล่วข้ึน ( X = 4.13 S.D. = 0.73) 
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บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สรุปผลการศึกษาตามลาํดบัไวด้งัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนการส่ือสาร
ภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. นักเรียนท่ีเรียนการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้  
มีการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั
เท่ากบั .05 

2. นักเรียนท่ีเรียนทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 

2559  โรงเรียนโกวิทธํารง เขตราชเทวี สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

จากหอ้งเรียนจาํนวน 2 หอ้ง รวมนกัเรียน 41 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/1 ปีการศึกษา 
2559   จาํนวน 24 คน  โรงเรียนโกวิทธาํรง เขตราชเทวีสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เพราะผูว้จิยัสอนเพียง 1 หอ้งเรียน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ จาํนวน  

8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 
2. แบบทดสอบวดัทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียน 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีมีต่อการเรียนรู้การ

ส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นท่ี 1 ผู ้วิจ ัยนําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
การเรียนรู้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 16 ชัว่โมง ซ่ึงเน้ือหาการเรียนรู้
ประกอบไปดว้ย  

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 Giving directions  
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 At the market  
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 Clothes shop   
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 Restaurant  
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 Make an Appointment  
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 Cooking  
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 Telephone  
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 Birthday party  

ขั้นท่ี 2 ทดสอบวดัทกัษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยกําหนดการให้คะแนน คือ  
มีผูใ้หค้ะแนน หรือกรรมการ 3 คน ไดแ้ก่ ผูว้จิยั และครูผูส้อนภาษาองักฤษอีก 2 คน  คนหน่ึงเป็นเจา้ของ
ภาษา หรือใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่  ส่วนอีกคนจะมีประสบการณ์ในการสอนใกล้เคียงกบัผูว้ิจยั 
กรรมการจะต้องเข้ารับการฝึกการให้คะแนนเพื่อให้เข้าใจแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนน   
เม่ือได้คะแนนจากกรรมการทั้ ง 3 คนแล้ว ผู ้วิจ ัยนํามาวิเคราะห์หาความเท่ียงระหว่างกรรมการ 
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Internal consistency ดว้ย Cronbach's alpha และผูว้จิยันาํคะแนนท่ีไดจ้ากกรรมการทั้งสามคน มารวมกนั
แลว้หาค่าเฉล่ีย   

ขั้ นท่ี 3  ให้นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ทักษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

ขั้นท่ี 4 นาํขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์ 
ขั้นท่ี 5 สรุป อภิปรายผล  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผูว้จิยัไดน้าํผลการทดสอบวดัทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู้ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ทั้งหมดมา
วิเคราะห์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐานการวจิยั ไดแ้ก่ ค่า Paired sample t-test 

2. ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปแปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
3. สรุป อภิปรายผล โดยใชต้าราง และการพรรณนา 

 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
การเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโกวิทธาํรง  จาํนวน 24 คน  
ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

5.1.1  ผลการศึกษาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนโกวทิธาํรง พบวา่ คะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับเท่ากับ .05 และเม่ือพิจารณาเกณฑ์การประเมินทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษเป็นรายดา้น พบว่า ด้านความเขา้ใจง่าย ( X = 4.51 S.D. = 0.62) ดา้นความคล่องแคล่ว  
( X = 4.49 S.D. = 0.67) ดา้นคุณภาพของการส่ือสาร ( X = 4.47 S.D. = 0.65) และดา้นปริมาณการ
ส่ือสาร ( X = 4.39 S.D. = 0.66)  

5.1.2  ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโกวิทธาํรง ในภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  
( X = 4.39 S.D.  = 0.29)  เ ม่ือพิจารณาเรียงลําดับค่า เฉล่ียเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย  
พบว่า ดา้นบรรยากาศในการเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.42 
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S.D. = 0.11) รองลงมา คือ ดา้นพฒันาการเรียนของนกัเรียน ( X = 4.40 S.D. = 0.29) และดา้นกิจกรรม
การเรียนการสอน ( X  = 4.35 S.D. = 0.41) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 

5.2  อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ โรงเรียนโกวทิธาํรง สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.2.1  จากการทดสอบวดัทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อน
เรียนและหลงัเรียน พบว่า คะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั
เท่ากบั .05 และเม่ือพิจารณาเกณฑก์ารประเมินทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงท่ีสุด คือ ดา้นความเขา้ใจง่าย  ( X = 4.51 S.D. = 0.62) รองลงมา คือ ดา้นความ
คล่องแคล่ว  ( X = 4.49 S.D. = 0.67) และดา้นคุณภาพของการส่ือสาร  ( X = 4.47 S.D. = 0.65) และ 
ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้านปริมาณการส่ือสาร  ( X = 4.39 S.D. = 0.66) เม่ือเปรียบเทียบ
ทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนในแต่ละด้าน พบว่า  
ทั้ง 4 ดา้น ค่า Sig. (2-tailed) มีค่า .000 แสดงวา่คะแนนหลงัสอบเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก 

ประการแรกการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีเป็นจริง 
ซ่ึงนักเรียนมกัจะพบเจอในชีวิตจริง เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในการส่ือสาร โดยนักเรียนมี
โอกาสในการเลือกใชภ้าษาให้ถูกตอ้งและเหมาะสม มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการเรียนรู้โดยการจูงใจ
ผูเ้รียน และการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีเน้นบริบทและนาํความรู้ไปใช้มากกว่าการ
จดจํา  นักเรียนสามารถเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อม วฒันธรรมและการปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจ  
และพฒันาการใชเ้คร่ืองมือทางปัญญาในการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัเนน้การพฒันาความสามารถและการลง
มือปฏิบติัหรือนกัเรียนไดล้งไปเล่นในบทบาทของสถานการณ์ท่ีถูกจดัข้ึน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการเรียนรู้ท่ี
สําคญั และการลงไปแสดงในบทบาทตามสถานการณ์ต่างๆ ไม่ไดเ้ป็นเพียงเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรู้
เท่านั้น แต่ยงัเป็นการเรียนรู้ถึงความหมายและบริบทของการปฏิบติัดว้ย นกัเรียนจะไดล้งมือปฏิบติัใน
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีคลา้ยกบัสถานการณ์ในสภาพความเป็นจริง ซ่ึงสอดคล้องกบั ทิศนา  
แขมมณี (2552) ไดก้ล่าววา่ วิธีสอนโดยการใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ คือ กระบวนการท่ีผูส้อน
ใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยให้ผูเ้รียนลงไปเล่นในสถานการณ์
ท่ีมีบทบาท ข้อมูลท่ีสะท้อนความเป็นจริง และมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ  
โดยใช้ข้อมูลท่ีมีสภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริง โดยนักเรียนซ่ึงเรียกว่าผูร่้วมสถานการณ์ 
(participants) จะมีปฏิสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์และบุคคลต่างๆ ผูเ้รียนจะใช้ภาษาในการส่ือสารของตวัเอง
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ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถตดัสินใจได้โดยอิสระอย่างเหมาะสมกับบทบาทของตวัเอง และ
บทบาทของผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย  

ประการท่ีสองผูว้ิจยัไดเ้ลือกรูปแบบภาษาและเน้ือหาท่ีเหมาะสมสามารถใช้ในการส่ือสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ Giving directions (การบอกทิศทาง), At the market (ตลาด), Clothes 
shop (ร้านขายเส้ือผา้), Restaurant (ร้านอาหาร), Make an Appointment (การนดัหมาย), Cooking  
(การทาํอาหาร), Telephone (การพูดคุยโทรศพัท)์ และ Birthday party (งานวนัเกิด) ซ่ึงคลา้ยคลึงกบั
เหตุการณ์ท่ีนกัเรียนคุน้เคยในชีวิตประจาํวนั และอาจเคยมีประสบการณ์ แต่ละกิจกรรมเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในการส่ือสารกับเพื่อนในชั้นเรียน และนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง จากรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีเน้นการส่ือสารและมีความหลากหลายทาํให้นักเรียน 
มีพฤติกรรมด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษดีข้ึน ส่งผลให้เกิดมีพฒันาการด้านทักษะในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ สอดคล้องกบั ฮาร์เมอร์ (Harmer, 1983) ท่ีกล่าวว่าในการจดักิจกรรมด้านการส่ือสาร 
นกัเรียนไดมี้โอกาสใชภ้าษาไดห้ลายรูปแบบ มีอิสระในการเลือกใชภ้าษา และสุพิน  บุญชูวงศ ์(2556 ) 
ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ทาํให้ผูเ้รียนได้เข้าไปมีปฏิสัมพนัธ์กับ
สถานการณ์จนเกิดความเขา้ใจสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถ่องแท ้นอกจากน้ี Swain (1985) ไดก้ล่าวว่า 
หากนักเรียนขาดโอกาสในการมีส่วนร่วม หรือมีโอกาสท่ีจะได้ฝึกการส่ือสารกับผูอ่ื้นน้อยเกินไป 
ก็จะทาํใหน้กัเรียนไม่ประสบความสาํเร็จในการส่ือสารภาษาตามเป้าหมายได ้

ประการท่ีสามกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้เหมาะสมกบัระดบั
ความรู้ ความสามารถของนกัเรียนและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ในการเลือกกิจกรรมท่ีใชส้ถานการณ์เป็น
ฐานการเรียนรู้ ผูว้ิจยัเลือกโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัเน้ือหาในหลกัสูตร ระดบัอายุ ความสนใจ 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาทางภาษาท่ีกาํหนดตามบทเรียนปกติ ตรงกบัความคิดของ บราวน์ (Brown, 2001)  
ท่ีกล่าวว่า ครูควรคดัเลือกกิจกรรมท่ีดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงพื้นฐานประสบการณ์ 
เน้ือหาการเรียนรู้ ความสนใจ ความสามารถของผูเ้รียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกใช้ภาษาและ 
มีส่วนร่วมในบทบาทจะทาํให้มีการพฒันาไดม้ากท่ีสุด และกล่าวไดว้่า กิจกรรมมีบทบาทอยา่งมากต่อ
กระบวนการเรียนการสอน เน่ืองจากทาํให้นกัเรียนมีโอกาสแสดงออกทางภาษาและสามารถนาํความรู้ 
ท่ีมีอยูม่าใชอ้ยา่งมีความหมาย จุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมมุ่งให้นกัเรียนสามารถส่ือสารได ้นกัเรียน
จึงได้ฝึกปฏิบติักิจกรรมตามสถานการณ์ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้ และในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนผูว้ิจยัไดท้าํการสอนการส่ือสารภาษาองักฤษโดยสอนแบบเน้นให้นักเรียน
ส่ือสารดว้ยความเขา้ใจมากกว่าการจาํคาํศพัท์ หรือรูปประโยค  นกัเรียนตอ้งมีความเขา้ใจในส่ิงท่ีผูอ่ื้น
กาํลงัส่ือออกมา และสามารถส่ือสารโตต้อบระหวา่งกนั และเนน้การสอนแบบ  คลงัคาํ (lexical chunk) 
คือ การสอนแบบคาํท่ีมีหลายคาํเขา้มาร่วมกนั หรือคาํท่ีเป็นคู่ และมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั คาํพวก
น้ีโดยมากจะเป็น กริยาวลี (phrasal verb), สาํนวน ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนส่ือสารออกมาไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว
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มากข้ึน นอกจากน้ีการสอนดว้ยวลี หรือประโยคสําเร็จรูปก็ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถนาํวลี หรือประโยค
สาํเร็จรูปมาใชใ้นการส่ือสารไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ดงัท่ี Schmidt (1992) และ Lewis ( 1997) ไดเ้สนอแนะ
วา่การสอนภาษาควรสอนดว้ยวลี หรือประโยคสําเร็จรูป เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนภาษาจดจาํคาํศพัท์ใน
บริบทไดดี้และเร็วกวา่การเรียนคาํศพัทใ์หม่เป็นคาํๆ  

ประการท่ีส่ีจากเกณฑ์การประเมินทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียน
จากผูป้ระเมิน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพฒันาทกัษะในด้านต่างๆ ซ่ึงได้แก่ ความคล่องแคล่ว 
(Fluency) ความเขา้ใจง่าย (Comprehensibility) ปริมาณการส่ือสาร (Amount of communication) และ
คุณภาพของการส่ือสาร (Quality of communication) มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเพิ่มข้ึนทุกดา้น เน่ืองจาก
นักเรียนมีความเข้าใจในส่ิงท่ีผูพู้ดกําลังส่ือออกมา และสามารถเข้าใจสถานการณ์ท่ีตนเองกําลัง
แสดงออก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพวงมณี ตนัติวงศ์ (2550 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาการใช้
สถานการณ์ในการสอนภาษาองักฤษท่องเท่ียว นกัศึกษามีความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษเพื่อ 
การส่ือสาร หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงแสดงว่า 
การจดัการสอนโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์ส่งเสริมให้นกัศึกษาพฒันาความสามารถดา้นการส่ือสาร
ภา ษ า อัง ก ฤ ษ  ด้า น ท่ี มี ค ะ แ นน เ ฉ ล่ี ย หลัง เ รี ย น เ พิ่ ม ข้ึ น ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  ด้ า นค ว า ม เ ข้า ใ จ ง่ า ย 
(Comprehensibility) มีคะแนนเฉล่ีย 4.51แต่ในทางกลบักนัดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนหลงัเรียนเป็น
ลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นปริมาณการส่ือสาร (Amount of communication) มีคะแนนเฉล่ีย 4.39  สาเหตุท่ีทาํ
ใหผู้เ้รียนมีคะแนนปริมาณการส่ือสาร (Amount of communication) ตํ่ากวา่เกณฑ์อ่ืนๆ อาจเกิดจากความ
วิตกกังวลของนักเรียนซ่ึงจะเกิดข้ึนในขณะท่ีนักเรียนกาํลังทดสอบทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 
โดยมีกรรมการทั้งหมด 3 คนฟังพร้อมๆกนั  บราวน์ (Brown, 1994) ไดก้ล่าวไวว้า่ความวิตกกงัวลทาํ
ให้ผลการเรียนไปในทางไม่ดี เช่นวิตกกงัวลกลวัจะสอบตก กลวัจะเรียนไดไ้ม่ดี การวิตกกงัวลมากๆ  
ทาํให้เราลืมในส่ิงท่ีเรารู้ไปในชัว่ขณะทาํให้วุ่นวายใจ คิดไม่รอบคอบ ซ่ึงความกงัวลประเภทน้ี เรียกว่า 
Debilitating Anxiety ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมากต่อทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และคราสเฮน 
(Krashen,1985) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจต่อการเรียน นบัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัของการเรียนดา้นการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ  ความพึงพอใจต่อการเรียนทาํให้เกิดแรงจูงใจ ความสนุกท่ีจะเรียน ส่ิงน้ีมีผลอยา่ง
ยิ่ง ต่อการเรียนรู้ภาษาท่ีสองของนักเรียน  กล่าวคือ ถ้านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน  
ก็จะมีแรงจูงใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม และอยากพฒันาทกัษะการใชภ้าษาท่ีสอง การเรียนดา้นทกัษะการ
ส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ท่ีมีบรรยกาศท่ีสนุกสนาน ถือเป็นวิธีการสอน
ท่ีส่งเสริมความพึงพอใจต่อการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากผลค่าเฉล่ียคะแนนท่ีไดจ้ากเกณฑ์การประเมินทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษในแต่ละ
ดา้น หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียนทุกดา้น และเม่ือพิจารณารายดา้น 4 ดา้นมีค่าคะแนนเฉล่ีย 
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(x̄ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแต่ละด้านมีระดับคะแนนท่ีใกล้เคียงกัน โดยค่าเบ่ียนเบน
มาตรฐานแสดงการเกาะกลุ่มระดบัความสามารถทางการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน  

ทั้งน้ีเน่ืองจาก ประการท่ี 1 เกณฑก์ารประเมินมีระดบัการให้คะแนนท่ีแมว้า่ในแต่ระดบัของ
การให้คะแนนจะมีความชดัเจน แต่ก็มีเพียง 6 ระดบั ส่ิงน้ีทาํให้กรรมการตดัสินใจในการให้คะแนนอยู่
ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ประการท่ี 2  ความสามารถของนักเรียนมีความสามารถแบบเกาะกลุ่มกัน 
(Homogenous group) โดยพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีอยู่ในระดบัตํ่า และมีค่าใกลเ้คียงกนั 
ในทุกเกณฑ ์ ทั้งก่อนและหลงัการเรียน 

5.2.2  จากการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโกวทิธาํรง ในภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
( X  = 4.39 S.D. = 0.29) เม่ือพิจารณาเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียเป็นรายดา้นจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ความพึง
พอใจดา้นบรรยากาศการเรียนโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ( X = 4.42 S.D. 
= 0.11) รองลงมา คือ ความพึงพอใจดา้นพฒันาการเรียนของนกัเรียน  ( X = 4.40 S.D. = 0.29) และความ
พึงพอใจดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ( X = 4.35 S.D. = 0.41) เป็นลาํดบัสุดทา้ย ซ่ึงความพึงพอใจ 
อยู่ในระดบัมากทุกดา้น และเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ
ภาพรวมระดบัมาก ไดแ้ก่  

ประการแรกกิจกรรมการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน
การเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสาน ทาํให้บรรยากาศในการเรียนการสอนระหว่างครูกบันักเรียนเป็น 
ไปด้วยดี นักเรียนมีจิตใจอารมณ์ท่ีพร้อมในการเรียนรู้ ทาํให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้นกัเรียนเพิ่มพูนทกัษะทางดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษของตนเอง จากขอ้มูลในแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนโกวิทธํารง พบว่า ด้านท่ีได้ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจด้านบรรกาศ 
การเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ นกัเรียนมีความพอใจในบรรยากาศการเรียน เน่ืองจาก
การเรียนโดยใชส้ถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้สร้างบรรยากาศท่ีมีความสนุกสนานทาํใหน้กัเรียนมีความ
กระตือรือร้น และกล้าส่ือสารภาษาอังกฤษ ซ่ึงสอดคล้องกับพอลลาด (Pollard, 1996) กล่าวว่า 
บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี สภาพอารมณ์ท่ีดี และการยอมรับตนเองส่งผลในทางบวกกับ
ความสามารถในการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัมีผลงานวิจยัของ  
อุมาพร ภูพานเพชร (2547, น.54) ไดส้นบัสนุนวา่ บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองและสนุกสนานทาํให้นกัเรียน
ไม่รู้สึกเครียด หรือกดดนั ทาํใหน้กัเรียนร่วมกนัทาํกิจกรรมโดยรู้สึกวา่ตนเองไม่รู้สึกวา่ถูกสอน จึงทาํให้
เกิดบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองสนุกสนานและไม่เครียด และ ธอร์นไดค์ (Thorndike, 1963) ได้กล่าวถึง 
กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎน้ีกล่าวถึงสภาพความพร้อมของผูเ้รียนทั้งทางร่างกายและ
จิตใจความพร้อมทางร่างกายหมายถึงความพร้อมทางวุฒิภาวะและอวยัวะต่างๆของร่างกาย ทางดา้น
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จิตใจหมายถึงความพร้อมท่ีเกิดจากความพึงพอใจเป็นสําคญัถา้เกิดความพึงพอใจยอ่มนาํไปสู่การเรียนรู้
ถา้เกิดความไม่พึงพอใจจะทาํใหไ้ม่เกิดการเรียนรู้หรือทาํใหก้ารเรียนรู้หยดุชะงกัไป  

ประการท่ีสองนกัเรียนมีการพฒันาตนเองเพิ่มมากข้ึนในด้านของการส่ือสารภาษาองักฤษ  
จะเห็นไดจ้ากค่าเฉล่ียดา้นพฒันาการเรียนของนกัเรียนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ซ่ึงนกัเรียนเขา้ใจ
บทสนทนาภาษาองักฤษดีข้ึน สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดค้ล่องแคล่วข้ึน เลือกใชค้าํศพัทแ์ละสาํนวน
ในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และนกัเรียนสามารถนาํบทสนทนาการส่ือสารภาษาองักฤษ
ไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้ลว้นแลว้แต่มีประโยชน์ต่อนกัเรียนเป็นอย่างมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของตวงทิพย ์โสฬสเสาวภาคย์ (2557,น.บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาการพฒันากิจกรรมสถานการณ์ 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อ 
การใชกิ้จกรรมสถานการณ์ในการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก  

ประการท่ีสามนกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ จากสถานการณ์ท่ีครูจดัข้ึน มีการโตต้อบ
เป็นคู่ท ําให้ เ กิดการทํางา นร่วมกัน  จะ เ ห็นได้จากค่า เฉ ล่ียด้านกิ จกรรมการเ รียนการสอน  
จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นดา้นท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกสนทนา
กบัเพื่อนร่วมชั้น กิจกรรมการเรียนส่งเสริมการส่ือสารโตต้อบระหว่างคู่สนทนา เน้ือหาและความยาก
ง่ายของกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ พิตรวลัย์ โกวิทวที (2550) กล่าวว่าในการ
ดาํเนินการสอนการส่ือสาร ควรเนน้กิจกรรมของผูเ้รียนมากกวา่กิจกรรมของครู ให้ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกใช้
ภาษาเพื่อส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกใช้ความคิด สติปัญญา ความกล้าในการใช้ภาษาซ่ึง 
มีผลให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ทางภาษาเพิ่มข้ึน ตลอดจนส่งเสริมให้นกัเรียนไดมี้โอกาสในการส่ือสาร
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เช่นการสนทนาโตต้อบกบัเพื่อนร่วมชั้น เพื่อท่ีนกัเรียนจะไดคุ้น้ชินกบัภาษา 

จากเหตุผลขา้งตน้ สรุปไดว้่า การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์
เป็นฐานการเรียนรู้มีบทบาทสําคญัในกระบวนการเรียนการสอน ทาํให้นกัเรียนมีโอกาสแสดงออกทาง
ภาษาและสามารถนําความรู้ท่ีมีมาใช้อย่างมีความหมาย โดยจุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรม มุ่งให้
นักเรียนส่ือสารได้ ซ่ึงทาํให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ ฝึกฝน นอกจากน้ี
กิจกรรมทางภาษายงัช่วยใหเ้กิดความร่วมมือและความสัมพนัธ์ท่ีดีในหอ้งเรียน 
 

5.3  ข้อค้นพบ 

ขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจในการวจิยัคร้ังน้ี  
5.3.1  การท่ีครูแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน (Teacher -  Correction) 

ในระหวา่งท่ีนกัเรียนส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์ทนัที ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจความผิดพลาด
ของตนเอง และจดจาํส่ิงท่ีถูกต้อง อนันาํไปพฒันาการส่ือสารได้ (Marconsin, 2003) แนวปฎิบติัน้ี
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สอดคลอ้งกบักรมวิชาการ (2552) กล่าววา่ ในขณะท่ีนกัเรียนกาํลงัเล่นในสถานการณ์นั้นๆ ผูส้อนควร
ติดตามอยา่งใกลชิ้ด เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเล่นของนกัเรียน   ผูส้อนสามารถจดบนัทึกขอ้มูลท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการการเรียนรู้ของนกัเรียน แกไ้ขส่ิงท่ีผดิพลาด และใหค้าํปรึกษา   

5.3.2  การเรียนดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษควรส่งเสริมให้นกัเรียน เรียนรู้ผา่นช่องทางประสาท
สัมผสัหลายๆ ทาง ไม่ควรเนน้การฟังและท่องจาํเพียงอยา่งเดียว ซ่ึง Dunn-Dunn (1978) ไดเ้สนอแนวคิด
การสอนแบบ Multi modality environment คือการเรียนรู้แบบพึ่งพิงบริบท หรือสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม ดา้นร่างกาย และดา้นเจตคติ เน่ืองจากนกัเรียนมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั
ออกไป บางคนชอบเรียนรู้ดว้ยการสังเกต บางคนชอบเรียนดว้ยการสัมผสั หรือบางคนชอบเรียนดว้ย
การเคล่ือนไหวและลงมือปฏิบติั เม่ือส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนมีความหลากหลาย นกัเรียนจะสามารถ
เลือกวิธีการการเรียนรู้ตามความชอบและความถนดัของตนเอง  นกัเรียนท่ีชอบงานเขียนก็จะเลือกท่ีจะ
เขียนบท นักเรียนท่ีชอบการแสดงออกก็เลือกท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาในทุกโอกาสท่ีมี   
การมีโอกาสไดเ้ลือกจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนุก และพร้อมท่ีจะเรียนรู้    

นอกจากน้ี Multi modality environment  หรือการเรียนรู้แบบพึ่งพิงบริบท ยงัเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนเรียนรู้หลายช่องทาง ไม่วา่จะเป็นการฟัง การอ่าน  การเห็นภาพ การไดเ้คล่ือนไหว การปฎิบติัจริง 
ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้นักเรียนเกิดการจดจาํคาํศพัท์ใหม่ๆและเก็บไวใ้นความจาํระยะยาว ( long term 
memory) ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช ้
1. ควรนาํการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียนให้มากข้ึน  

โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเนน้ให้นกัเรียนเป็นผูป้ฏิบติั 
และเป็นศูนยก์ลางในการเรียนการสอน ทาํให้นักเรียนเกิดทศันคติท่ีดี และสามารถพฒันาพฤติกรรม 
การส่ือสารไดดี้ยิง่ข้ึน อีกทั้งจะทาํใหน้กัเรียนเกิดความคุน้เคยกบัการใชภ้าษาในการส่ือสาร และสามารถ
นาํบทสนทนาท่ีไดเ้รียนไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 

2. ก่อนท่ีจะมีการทดสอบวดัทกัษะ ครูหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนไม่เกิดแรงกดดนัจนทาํให้เกิดการวิตกกงัวลก่อนทดสอบหรือในขณะท่ีกาํลงัทดสอบ การสร้าง
บรรยากาศอาจทาํไดโ้ดยไม่มีกรรมการสอบแบบสอบต่อหน้า (Face to face) หากแต่ใช้การบนัทึก 
การสอบเป็นวดีิทศัน์ แลว้ใหก้รรมการใหค้ะแนนผา่นช่องทางน้ี  
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3. การใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้อาจจะไม่เหมาะสมกับการสอนภาษาอังกฤษ 
ในบางด้าน เช่น การสอนหลักไวยากรณ์ เพราะการสอนหลักไวยากรณ์ต้องยึดหลักการอธิบาย
โครงสร้าง หรือ หลกัการใชจ้ากครูผูส้อน ซ่ึงตอ้งเนน้ความจาํและความเขา้ใจของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก 

5.4.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาผลการพฒันาทักษะการส่ือสารโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้กับ

นกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ เช่น ระดบั ประถมศึกษา ระดบัอาชีวศึกษา ระดบัอุดมศึกษา เป็นตน้ 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษกบัรูปแบบการสอนแบบอ่ืนๆ 

เช่น การสอนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป หรือการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรม เป็นตน้ 
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บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก ก 

แผนการจัดการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษโดยใช้ 

สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 1 

เร่ือง Giving direction วชิาภาษาองักฤษ     ช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

ผู้สอน นางสาววรางคณา เค้าอ้น       โรงเรียนโกวิทธํารง 

เวลา 2 ช่ัวโมง         สอนวนัที ่ เดือน พ.ศ. 

 

สาระสําคัญ 

นกัเรียนสามารถใชภ้าษาในสถานการณ์เพื่อพดูบอกทิศทางได ้

มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

ต.1.2.1 พดู/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล 

ต.1.2.3 พดูเขียนแสดงความตอ้งการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 

สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 

ต.2.1.1 พดูและทาํท่าทางประกอบอยา่งสุภาพตามมารยาทสังคม/และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ออกเสียงคาํศพัทแ์ละประโยคไดถู้กตอ้ง 

2. ถามและตอบเก่ียวกบัการบอกทิศทางได ้

 

สาระการเรียนรู้ 

Conversation 

 A: Excuse me, Could you tell me the way to the (ช่ือสถานท่ี), please? 

 B: Turn left/ Turn right/ Keep going straight/ opposite / next to/ between/ behind 

 A: Thank you very much. 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. รูปภาพ 

2. แผนท่ีจาํลอง 

สมรรถนะสําคัญ ของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. มีความกระตือรือร้น  
2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

Warm up 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมเร่ืองคาํศพัทเ์ก่ียวกบัสถานท่ี 
โดยชูรูปภาพสถานท่ีต่างๆ และใหน้กัเรียนบอก
คาํศพัทภ์าษาองักฤษของสถานท่ีนั้นๆ  เช่น school, 

hospital, market, bank, temple 

 

1. นกัเรียนดูภาพและบอกช่ือ
สถานท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

Practice 

1. ครูสอนคาํบุพบท (preposition) เก่ียวกบัการพดูบอก
ทิศทาง 

- opposite / next to/ between/ behind 

2. ครูยกตวัอยา่งการใชค้าํศพัทบ์อกทิศทาง โดยให้
นกัเรียนดูแผนท่ีจาํลอง เช่น 

 

1. นกัเรียนฝึกอ่านคาํศพัทแ์ละ
จดจาํความหมายของคาํศพัท ์

2. นกัเรียนฝึกใชค้าํศพัทบ์อก
ทิศทาง 

3. นกัเรียนฟังและฝึกพดูบท
สนทนา 
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Ex. The bank is opposite the airport. 

3. ครูติด Chart บทสนทนาบนกระดานใหน้กัเรียนดู และ
ใหน้กัเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทสนทนาการบอก
ทิศทาง ตวัอยา่งเช่น 

- A: Excuse me, Could you tell me the way to the 

temple, please? 

B: You can turn right. The temple is opposite 

the market. 
A: Thank you very much 

4. ใหน้กัเรียนจบัคู่สนทนาการบอกทิศทางตามตวัอยา่ง 

4. นกัเรียนจบัคู่สนทนาตาม
ตวัอยา่ง 

Presentation 

1. ครูจาํลองสถานการณ์การบอกทิศทาง 

ไวใ้นหอ้งเรียน โดยใชรู้ปภาพสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีขนาดใหญ่
พอเหมาะ ไวใ้นทิศทางต่างๆของหอ้งเรียน และจาํลองเส้นทาง
ไวส้าํหรับการบอกทิศทาง หลงัจากนั้นครูให้นกัเรียนออกมา
แสดงบทบาทการบอกทิศทางตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้ 

 

1. นกัเรียนแต่ละคู่แสดงแสดง
บทบาทโดยใชส้ถานการณ์
เป็นฐานการเรียนรู้ 

 

Discussion and Conclusion 

1. ครูสรุปเน้ือหาและแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ก่นกัเรียน 

 

1. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุป
การใชป้ระโยคต่าง ๆ 
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สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางในการแก้ไขและพฒันา 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ...................................................... 
(นางสาววรางคณา เคา้อน้) 

ครูผูส้อน 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 2 

เร่ือง At the market  วชิาภาษาองักฤษ     ช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

ผู้สอน นางสาววรางคณา เค้าอ้น       โรงเรียนโกวิทธํารง 

เวลา 2 ช่ัวโมง         สอนวนัที ่เดือน พ.ศ. 

 

สาระสําคัญ 

นกัเรียนสามารถใชภ้าษาในสถานการณ์เพื่อพดูเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ได ้

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

ต.1.2.1 พดู/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล 

ต.1.2.3 พดูเขียนแสดงความตอ้งการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 

สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 

ต.2.1.1 พดูและทาํท่าทางประกอบอยา่งสุภาพตามมารยาทสังคม/และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ออกเสียงคาํศพัทแ์ละประโยคไดถู้กตอ้ง 

2. ถามและตอบเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ได ้

 

สาระการเรียนรู้ 

Conversation 

Fruit shop 

 A: Good morning. Can I help you? 

 B: Yes, please. I want to buy some apples. 
 A: How many do you want? 

 B: I want 2 kilos. How much is it? 
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 A: Thirty Baht. 
 B: Here you are. 
 A: Thank you very much. 
 

5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. รูปภาพ 

2. ส่ือของจริง 

สมรรถนะสําคัญ ของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. มีความกระตือรือร้น  
2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

6. กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

Warm up 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัการไป
ซ้ือของท่ีตลาด 

 

1. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเวลาไปซ้ือของ
ท่ีตลาด 

Practice 

1. ครูใหน้กัเรียนดูป้ายราคาสินคา้ต่างๆ และให้
นกัเรียนฝึกพดูประโยคบอกราคาสินคา้เป็น
องักฤษ 

 

1. นกัเรียนฝึกพดูประโยคบอกราคา
สินคา้เป็นองักฤษ 

2. นกัเรียนฟังและฝึกพดูบทสนทนา 
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2. ครูสอนบทสนทนาเก่ียวกบัการซ้ือของ 

A: Good morning. Can I help you? 

B: Yes, please. I want to buy some apples. 
A: How many do you want? 

B: I want 2 kilos. How much is it? 

A: Thirty Baht. 
B: Here you are. 
A: Thank you very much. 
 

 

 

Presentation 

1. ครูจาํลองสถานการณ์การให้หอ้งเรียน
เปรียบเสมือนตลาดแห่งหน่ึง โดยการจดัมุมแต่
ละมุมของหอ้งเรียนใหเ้ป็นร้านขายผลไม ้และ
แบ่งนกัเรียนกลุ่มหน่ึงเป็นแม่คา้หรือพ่อคา้ 
กาํหนดใหแ้ม่คา้หรือพอ่คา้อยูต่ามร้านคา้คอย
บริการลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือผลไม ้และนกัเรียนอีก
กลุ่มหน่ึงเป็นลูกคา้ โดยครูจะนาํเงินท่ีเป็น
ธนบตัรปลอมมาใหก้บันกัเรียนไวส้าํหรับ
จ่ายเงินใหแ้ก่ร้านท่ีนกัเรียนเลือกเขา้ไปซ้ือผลไม ้

 

1. นกัเรียนแสดงแสดงบทบาทโดยใช้
สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

 

Discussion and Conclusion 

1. ครูสรุปเน้ือหาและแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ก่
นกัเรียน 

 

1. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปการใช้
ประโยคต่าง ๆ 
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สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางในการแก้ไขและพฒันา 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ...................................................... 
(นางสาววรางคณา เคา้อน้) 

ครูผูส้อน 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 3 

เร่ือง Clothes shop วชิาภาษาองักฤษ     ช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

ผู้สอน นางสาววรางคณา เค้าอ้น       โรงเรียนโกวิทธํารง 

เวลา 2 ช่ัวโมง         สอนวนัที ่เดือน พ.ศ. 

 

สาระสําคัญ 

นกัเรียนสามารถใชภ้าษาในสถานการณ์ในร้านขายเส้ือผา้ได ้

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

3.1 สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

ต.1.2.1 พดู/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล 

ต.1.2.3 พดูเขียนแสดงความตอ้งการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 

3.2 สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 

ต.2.1.1 พดูและทาํท่าทางประกอบอยา่งสุภาพตามมารยาทสังคม/และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ออกเสียงคาํศพัทแ์ละประโยคไดถู้กตอ้ง 

2. ถามและตอบเก่ียวกบัสถานการณ์ในร้านขายเส้ือผา้ได ้

 

สาระการเรียนรู้ 

Conversation 

A: Good morning. Can I help you? 

B: Yes please. I want a (ช่ือเส้ือผา้). 
A: What size?     

B: I want (big, medium, small) size. 
A: What color? 
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B: I want ((สีท่ีตอ้งการ). 
A: This way, please. Try it on. 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. รูปภาพ 

 

สมรรถนะสําคัญ ของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. มีความกระตือรือร้น  
2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

6. กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

Warm up 

1. ครูถามถึงเส้ือผา้ท่ีนกัเรียนชอบใส่ และสีเส้ือผา้
ท่ีนกัเรียนชอบ และสนทนาเก่ียวกบัการไปซ้ือ
เส้ือผา้ของนกัเรียน 

 

 

1. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเวลาไปซ้ือเส้ือผา้ 

 

Practice 

1. ครูสอนคาํศพัทห์มวดเส้ือผา้โดยการใหน้กัเรียน
 

1. นกัเรียนฝึกอ่านและจดจาํคาํศพัทห์มวด
เส้ือผา้ 
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ดูรูปภาพ 

2. ครูใหน้กัเรียนเล่นเกม Bingo คาํศพัทห์มวด
เส้ือผา้ เพื่อเป็นการทบทวนคาํศพัท ์

3. ครูสอนคาํคุณศพัทท่ี์ใชใ้นการบอกลกัษณะของ
เส้ือผา้ โดยใชรู้ปภาพของเส้ือผา้ชนิดต่างๆ
ประกอบการสอน 

4. ครูสอนบทสนทนาเก่ียวกบัการซ้ือขายเส้ือผา้ 

A: Good morning. May I help you? 

B: Yes please. I want a (ช่ือเส้ือผา้). 
A: What size?     

B: I want (big, medium, small) size. 
A: What color? 

B: I want ((สีท่ีตอ้งการ). 
A: This way, please. Try it on. 

2. นกัเรียนเล่นเกม Bingo เพื่อทบทวน
คาํศพัทห์มวดเส้ือผา้ 

3. นกัเรียนฝึกใชค้าํคุณศพัทใ์นการบอก
ลกัษณะของเส้ือผา้ 

4. นกัเรียนฟังและฝึกพดูบทสนทนา 

 

Presentation 

1. ครูจาํลองสถานการณ์การในหอ้งเรียนใหเ้ป็น
ร้านขายเส้ือผา้ โดยนาํเส้ือผา้ชนิดต่างๆ มาจดั
วางไวใ้นร้าน และใหน้กัเรียนออกมาแสดง
บทบาทตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้

 

1. นกัเรียนแสดงแสดงบทบาทโดยใช้
สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

 

Discussion and Conclusion 

1. ครูสรุปเน้ือหาและแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ก่
นกัเรียน 

 

1. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปการใช้
ประโยคต่าง ๆ 
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7. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ...................................................... 
(นางสาววรางคณา เคา้อน้) 

ครูผูส้อน 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 4 

เร่ือง Restaurant  วชิาภาษาองักฤษ     ช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

ผู้สอน นางสาววรางคณา เค้าอ้น       โรงเรียนโกวิทธํารง 

เวลา 2 ช่ัวโมง         สอนวนัที ่เดือน พ.ศ. 

 

สาระสําคัญ 

นกัเรียนสามารถใชภ้าษาในสถานการณ์ในร้านอาหารได ้

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

3.1 สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

ต.1.2.1 พดู/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล 

ต.1.2.3 พดูเขียนแสดงความตอ้งการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 

3.2 สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 

ต.2.1.1 พดูและทาํท่าทางประกอบอยา่งสุภาพตามมารยาทสังคม/และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ออกเสียงคาํศพัทแ์ละประโยคไดถู้กตอ้ง 

2. ถามและตอบเก่ียวกบัสถานการณ์ในร้านอาหารได ้

 

สาระการเรียนรู้ 

Conversation 

A: Hello sir/madam, would you like to order now? 

B: Yes please. 
A: What would you like to eat?     

B: I'd like to have (ช่ืออาหาร). 
A: What would you like to drink?     
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B: I'd like to have (ช่ือเคร่ืองด่ืม). 
A: Would you like anything else? 

B: Nothing else, thank you. 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. รูปภาพ 

2. ส่ือของจริง 

สมรรถนะสําคัญ ของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. มีความกระตือรือร้น  
2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

6. กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

Warm up 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัการไป
รับประทานอาหารท่ีร้านอาหาร 

 

 

2. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเวลาไปรับประทาน
อาหารท่ีร้านอาหาร 
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Practice 

1. ครูใหน้กัเรียนดูรูปภาพอาหารและบอกช่ือเป็น
ภาษาองักฤษ 

2. ครูกระตุน้ความคิดของนกัเรียนดว้ยการถาม
เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีนกัเรียนอยาก
รับประทาน  
- What would you like to eat?     

- What would you like to drink?     

3. ครูสอนบทสนทนาเก่ียวกบัร้านอาหาร 

A: Hello sir/madam, would you like to 

order now? 

B: Yes please. 
A: What would you like to eat?     

B: I'd like to have (ช่ืออาหาร). 
A: What would you like to drink?     

B: I'd like to have (ช่ือเคร่ืองด่ืม). 
A: Would you like anything else? 

B: Nothing else, thank you. 

 

1. นกัเรียนดูรูปภาพและบอกช่ือเป็น
ภาษาองักฤษ 

2. นกัเรียนตอบช่ืออาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
นกัเรียนอยากรับประทาน 

3. นกัเรียนฟังและฝึกพดูบทสนทนา 

 

Presentation 

1. ครูจาํลองสถานการณ์การในหอ้งเรียนใหเ้ป็น
ร้านอาหาร โดยการจดัโตะ๊และมีเมนูสาํหรับการ
สั่งอาหาร และใหน้กัเรียนแต่ละคู่ออกมาแสดง
สถานการณ์ในร้านอาหาร 

 

2. นกัเรียนแสดงแสดงบทบาทโดยใช้
สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

 

Discussion and Conclusion 

1. ครูสรุปเน้ือหาและแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ก่
นกัเรียน 

 

2. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปการใช้
ประโยคต่าง ๆ 
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7. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ...................................................... 
(นางสาววรางคณา เคา้อน้) 

ครูผูส้อน 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 5 

เร่ือง Make an Appointment วชิาภาษาองักฤษ    ช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

ผู้สอน นางสาววรางคณา เค้าอ้น       โรงเรียนโกวิทธํารง 

เวลา 2 ช่ัวโมง         สอนวนัที ่เดือน พ.ศ. 

 

สาระสําคัญ 

นกัเรียนสามารถใชภ้าษาในสถานการณ์การนดัหมายได ้

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

3.1 สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

ต.1.2.1 พดู/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล 

ต.1.2.3 พดูเขียนแสดงความตอ้งการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 

3.2 สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 

ต.2.1.1 พดูและทาํท่าทางประกอบอยา่งสุภาพตามมารยาทสังคม/และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ออกเสียงคาํศพัทแ์ละประโยคไดถู้กตอ้ง 

2. ถามและตอบเก่ียวกบัสถานการณ์การนดัหมายได ้

 

สาระการเรียนรู้ 

Conversation 

A:  Good morning. I would like to make an appointment to see you for do homework. 
B:  When do you want to meet? 

A: On Sunday at 8 am. 
B: And where would you like to meet? 

A:  At your home. 
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A:  Alright, See you on Sunday at 8 am. 
B:  Ok see you bye. 
A:  Bye. 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. รูปภาพ 

 

สมรรถนะสําคัญ ของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. มีความกระตือรือร้น  
2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

6. กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

Warm up 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบั
เหตุการณ์การนดัหมายเพื่อนท่ีเคยเกิดข้ึนใน
ชีวติประจาํวนัของนกัเรียน 

 

 

1. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเวลานดัหมายเพื่อน 

 

Practice  

1. นกัเรียนฝึกการบอกเวลาเป็นภาษาองักฤษ 
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1. ครูสอนเก่ียวกบัการบอกเวลาเป็นภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการนดัหมายเวลา โดยใชส่ื้อรูปภาพ
นาฬิกาและใหน้กัเรียนฝึกพดูประโยคการบอก
เวลาเป็นภาษาองักฤษ 

2. ครูสอนบทสนทนาเก่ียวกบัการนดัหมาย 

3. A:  Good morning. I would like to make 

an appointment to see you for do homework. 
B:  When do you want to meet? 

A: On Sunday at 8 am. 
B: And where would you like to meet? 

A:  At your home. 
A:  Alright, See you on Sunday at 8 am. 
B:  Ok see you bye. 
A:  Bye. 

 

2. นกัเรียนฟังและฝึกพดูบทสนทนา 

 

Presentation 

1. ครูจาํลองสถานการณ์การในหอ้งเรียน โดยให้
นกัเรียนออกมาสนทนาการนดัหมายกบัเพื่อน
ตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ 

 

1. นกัเรียนแสดงแสดงบทบาทโดยใช้
สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

 

Discussion and Conclusion 

1. ครูสรุปเน้ือหาและแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ก่
นกัเรียน 

 

1. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปการใช้
ประโยคต่าง ๆ 
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7. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ...................................................... 
(นางสาววรางคณา เคา้อน้) 

ครูผูส้อน 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 6 

เร่ือง Cooking วชิาภาษาองักฤษ      ช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

ผู้สอน นางสาววรางคณา เค้าอ้น       โรงเรียนโกวิทธํารง 

เวลา 2 ช่ัวโมง         สอนวนัที ่เดือน พ.ศ. 

 

สาระสําคัญ 

นกัเรียนสามารถใชภ้าษาในสถานการณ์การทาํอาหารได ้

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

3.1 สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

ต.1.2.1 พดู/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล 

ต.1.2.3 พดูเขียนแสดงความตอ้งการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 

3.2 สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 

ต.2.1.1 พดูและทาํท่าทางประกอบอยา่งสุภาพตามมารยาทสงัคม/และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ออกเสียงคาํศพัทแ์ละประโยคไดถู้กตอ้ง 

2. ถามและตอบเก่ียวกบัสถานการณ์การทาํอาหารได ้

 

สาระการเรียนรู้ 

Conversation 

A:  What are you cooking? 

B:  I’m cooking papaya salad. 
A:  How to make it. 
B:  The first put chili, garlic into mortar and crush them. 
A:  What do you do after that? 
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B:  Then Put papaya chopped, tomato, long bean, sugar, fish sauce and lime juice. Mix it 

to combine. 
A:  Is there anything else you need to do? 

B:  Serve to a dish with vegetables. 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. รูปภาพ 

 

สมรรถนะสําคัญ ของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. มีความกระตือรือร้น  
2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

6. กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

Warm up 

1. ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัอาหารท่ีนกัเรียนชอบทาํ 

2. ครูแนะนาํส้มตาํท่ีเป็นอาหารข้ึนช่ือของไทยให้
นกัเรียนฟัง 

 

 

1. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอาหาร
ท่ีนกัเรียนชอบทาํ 
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Practice 

1. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนับอกส่วนประกอบในการ
ทาํส้มตาํเป็นภาษาองักฤษ เช่น chili, garlic, 

papaya chopped 

2. ครูสอนบทสนทนาเก่ียวกบัการทาํอาหาร 

A:  What are you cooking? 

B:  I’m cooking papaya salad. 
A:  How to make it. 
B:  The first put chili, garlic into mortar 

and crush them. 
A:  What do you do after that? 

B:  Then Put papaya chopped, tomato, 

long bean, sugar, fish sauce and lime juice. Mix it to 

combine. 
A:  Is there anything else you need to do? 

B:  Serve to a dish with vegetables. 
3. ครูสาธิตการทาํส้มตาํและอธิบายขั้นตอนการทาํ

เป็นภาษาองักฤษใหน้กัเรียนดูโดยใชส่ื้อของจริง 

 

1. นกัเรียนช่วยกนับอกส่วนประกอบในการ
ทาํส้มตาํเป็นภาษาองักฤษ 

2. นกัเรียนฟังและฝึกพดูบทสนทนา 

 

Presentation 

1. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ให้
นกัเรียนช่วยกนัเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ในการ
ทาํส้มตาํ และออกมาสนทนาโตต้อบกนัเก่ียวกบั
ขั้นตอนการทาํส้มตาํเป็นภาษาองักฤษตาม
สถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ 

 

1. นกัเรียนแสดงแสดงบทบาทโดยใช้
สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

 

Discussion and Conclusion 

1. ครูสรุปเน้ือหาและแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ก่
นกัเรียน 

 

1. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปการใช้
ประโยคต่าง ๆ 
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7. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ...................................................... 
(นางสาววรางคณา เคา้อน้) 

ครูผูส้อน 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 7 

เร่ือง Telephone วชิาภาษาองักฤษ      ช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

ผู้สอน นางสาววรางคณา เค้าอ้น       โรงเรียนโกวิทธํารง 

เวลา 2 ช่ัวโมง         สอนวนัที ่เดือน พ.ศ. 

 

สาระสําคัญ 

นกัเรียนสามารถใชภ้าษาในสถานการณ์การพดูคุยทางโทรศพัทไ์ด ้

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

3.1 สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

ต.1.2.1 พดู/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล 

ต.1.2.3 พดูเขียนแสดงความตอ้งการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 

3.2 สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 

ต.2.1.1 พดูและทาํท่าทางประกอบอยา่งสุภาพตามมารยาทสังคม/และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ออกเสียงคาํศพัทแ์ละประโยคไดถู้กตอ้ง 

2. ถามและตอบเก่ียวกบัสถานการณ์การพูดคุยทางโทรศพัทไ์ด ้

 

สาระการเรียนรู้ 

Conversation 

A: Good morning. This is (ช่ือตวัเอง) speaking. May I help you? 

B:  I’m (ช่ือตวัเอง). Could I speak to (ช่ือผูท่ี้ตอ้งการพดูสาย) please? 

A: Please hold the line. 
A: (He/She) isn’t here. Would you like to leave a message? 

B: Please tell (him/her) call me back. 
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A: OK. I will tell (him/her) when (he/she) gets back. 
B: Thank you. 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ส่ือโทรศพัท ์

 

สมรรถนะสําคัญ ของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. มีความกระตือรือร้น  
2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

6. กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

Warm up 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัการ
พดูคุยทางโทรศพัท ์

2. ครูแนะนาํมารยาทในการพดูคุยทางโทรศพัท ์

 

 

1. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
พดูคุยทางโทรศพัท ์

 

Practice 

1. ครูสอนบทสนทนาเก่ียวกบัการพดูคุยทาง
 

1. นกัเรียนฟังและฝึกพดูบทสนทนา 
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โทรศพัท ์ตวัอยา่งเช่น 

A: Good morning. This is Manee speaking. May I help 

you? 

B:  I’m Ladda. Could I speak to Somsak? 

A: Please hold the line. 
A: He isn’t here. Would you like to leave a message? 

B: Please tell him call me back. 
A: OK. I will tell him when he gets back. 
B: Thank you. 

2. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพดูบทสนทนาการ
พดูคุยทางโทรศพัท ์

Presentation 

1. ครูใหน้กัเรียนออกมาแสดงบทบาทการพดูคุย
ทางโทรศพัทห์นา้ชั้นเรียน โดยใชส่ื้อโทรศพัท์
มาจาํลองในการสนทนา ให้นกัเรียนแสดง
บทบาทตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้

 

1. นกัเรียนแสดงแสดงบทบาทโดยใช้
สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

 

Discussion and Conclusion 

1. ครูสรุปเน้ือหาและแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ก่
นกัเรียน 

 

1. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปการใช้
ประโยคต่าง ๆ 
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7. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ...................................................... 
(นางสาววรางคณา เคา้อน้) 

ครูผูส้อน 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 8 

เร่ือง Birthday party วชิาภาษาองักฤษ     ช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

ผู้สอน นางสาววรางคณา เค้าอ้น       โรงเรียนโกวิทธํารง 

เวลา 2 ช่ัวโมง         สอนวนัที ่เดือน พ.ศ. 

 

สาระสําคัญ 

นกัเรียนสามารถใชภ้าษาในสถานการณ์ในงานวนัเกิดได ้

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

3.1 สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

ต.1.2.1 พดู/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล 

ต.1.2.3 พดูเขียนแสดงความตอ้งการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ 

3.2 สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 

ต.2.1.1 พดูและทาํท่าทางประกอบอยา่งสุภาพตามมารยาทสงัคม/และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ออกเสียงคาํศพัทแ์ละประโยคไดถู้กตอ้ง 

2. ถามและตอบเก่ียวกบัสถานการณ์ในงานวนัเกิดได ้

 

สาระการเรียนรู้ 

Conversation 

A: Hello, welcome to my birthday party. 
B:  Happy birthday to you. This is a gift for you. 
A: Thank you so much and thank you for coming. 
B: I wish you always be healthy. / I wish you always be happy in your life. /I wish you 

achieve your goal. / 
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     I wish you have a wonderful day and get everything you want. 
A: Thank you so much.   

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. กล่องของขวญั 

 

สมรรถนะสําคัญ ของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. มีความกระตือรือร้น  
2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

6. กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

Warm up 

1. ครูสอบถามนกัเรียนวา่เดือนน้ีมีวนัเกิดใครบา้ง 
พร้อมใหน้กัเรียนร่วมกนัร้องเพลง “Happy 

birthday” ใหก้บัเพื่อน 

 

 

1. นกัเรียนร่วมกนัร้องเพลง“Happy birthday” 

 

Practice 

1. ครูสอนประโยคการอวยพรวนัเกิดใหก้บั
 

1. นกัเรียนฟังและฝึกพดูบทสนทนา 
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นกัเรียน เช่น 

- I wish you always be healthy.  
- I wish you always be happy in your life. 
- I wish you achieve your goal. 
- I wish you have a wonderful day and get 

everything you want. 
2. ครูสอนบทสนทนาเก่ียวกบังานวนัเกิด

ตวัอยา่งเช่น 

A: Hello, welcome to my birthday party. 
B:  Happy birthday to you. This is a gift for you. 
A: Thank you so much and thank you for coming. 
B: I wish you always be healthy 

A: Thank you so much.   
3. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพดูบทสนทนาเก่ียวกบั

งานวนัเกิด 

Presentation 

1. ครูจาํลองห้องเรียนให้เป็นงานเล้ียงวนัเกิด ให้
นกัเรียนออกมาแสดงบทบาทในงานวนัเกิด โดย
นกัเรียนคนหน่ึงรับบทบาทเป็นเจา้ของงานวนั
เกิดพดูกล่าวตอ้นรับผูม้าเยอืน และนกัเรียนอีก
คนหน่ึงเป็นแขกนาํของขวญัวนัเกิดมาใหพ้ร้อม
กบักล่าวคาํอวยพรใหก้บัเพื่อน  

 

1. นกัเรียนแสดงแสดงบทบาทโดยใช้
สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

 

Discussion and Conclusion 

1. ครูสรุปเน้ือหาและแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ก่
นกัเรียน 

 

1. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปการใชป้ระโยค
ต่าง ๆ 
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7. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ...................................................... 
(นางสาววรางคณา เคา้อน้) 

ครูผูส้อน 
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ภาคผนวก ข 

แบบทดสอบวดัทักษะด้านการส่ือสารภาษาองักฤษก่อนและหลังการเรียน 
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แบบทดสอบวดัทกัษะด้านการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

--------------------- 

คําช้ีแจง จากจาํนวน 8 สถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ต่อไปน้ี 

1. ใหน้กัเรียนเลือกเพียง 1 สถานการณ์ โดยใชว้ธีิจบัฉลาก 

2. นกัเรียนมีเวลาเตรียมตวัเพื่อซกัซอ้มก่อนเร่ิมสอบ 5 นาที 

3. สนทนาตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดในเอกสารของ Student A และ Student B 

4. กาํหนดเวลาสถานการณ์ละ 3 นาที 

5. นกัเรียนท่ีทาํแบบทดสอบแลว้จะถูกแยกออกจากกลุ่มเพื่อนเพื่อป้องกนัการสอบถามขอ้มูลกนั

ซ่ึง 

เป็นการเหล่ือมลํ้าในการทาํแบบทดสอบ 

Role plays cards 

Situation 1 

Giving directions  (การพูดบอกทศิทาง) 

Student A 

You are a tourist from England. You want go 

to Wat Phra Kaew but you don’t know how to 

set there. You ask for directions. 
 

Student B 

A tourist from England ask you directions to Wat 

Phra kaew. You give the directions. 
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Situation 2 

At the market (การพูดซ้ือของ) 

Student A 

You are a fruit seller at the market. You sell many 

fruits such as oranges, mangoes, durians, apples. 

  = 20 Baht / kilogram 

  = 25 Baht / kilogram 

 = 40 Baht / kilogram 

 = 15 Baht / kilogram 

Student B 

You are a customer. You go to the market. You 

want to buy one kilogram of apples and one 

kilogram of mangoes. 

 

Situation 3 

At the restaurant (ห้องอาหาร) 

Student A 

You are a customer. You go to Ricky’s 

Restaurant for dinner.  
  

 

Student B 

You are a waiter/waitress at Ricky’s Restaurant. 
You are taking an order from a customer. Use this 

menu to make the conversation. 
Menu of Ricky’s Restaurant 

Food: 

          =  steak               = salad 

          =  hamburger             = pizza 

      = fried chicken 

Drink: 

          = coke                     = orange juice 

      = coffee                      =  tea 
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Situation 4 

At the clothes shop (ร้านเส้ือผ้า) 

Student A 

You are a shopkeeper in the shop. There are 

many clothes such as : 

         = T-shirt                 = dress 

= sweater                     = swimsuit 

       = pants                 = skirt 

       = shorts             = jacket 

Student B 

You are a customer. You want to buy some 

clothes for yourself. 

 

Situation 5 

Making an Appointment (การนัดหมาย) 

Student A 

You want to make an appointment with your 

friend to do homework on Saturday at 8 am.  

Student B 

You are free on Saturday and your friend want to 

make an appointment. You should ask: 

- appointment time 

- place 
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Situation 6 

Cooking (การทาํอาหาร) 

Student A 

You want to make papaya salad for lunch with 

your friend. Your friend asks you how to make 

papaya salad. You should explain: 

- its ingredients 

- How to make papaya salad 

Student B 

You want to make papaya salad with your friend 

but you don’t know how to make it. You should 

ask your friend for a process to make papaya 

salad. 

 

Situation 7 

Telephone (การโทรศัพท์) 

Student A 

You call  Maria because you have some question 

about homework. 

Student B 

As Maria’s mother, you answer the telephone. 
Maria is at the supermarket. 

 

 

Situation 8 

Birthday party (งานวนัเกดิ) 

Student A 

You are the host and today is your birthday. You 

invite your friends to a birthday party at night. 

Student B 

You go to a birthday party. You give a gift and 

say birthday wishes to your friend. 
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แบบประเมินทกัษะด้านการส่ือสารภาษาองักฤษ 

----------------- 

ครูผูป้ระเมิน ............................................................................................. 
 

คาํช้ีแจง กาํหนดให้ผูป้ระเมินใหค้ะแนนระดบัความสามารถท่ีตรงกบัทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากเกณฑแ์สดงระดบัความสามารถ ดงัน้ี 
 

รายช่ือนักเรียน 

คว
าม

คล่
อง

แค
ล่ว

 (F
lu
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cy

) 
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คุณ
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าร
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ร 
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เกณฑ์การประเมินทกัษะด้านการส่ือสารภาษาองักฤษ 

 

การประเมิน คะแนน ระดับความสามารถ 

ความคล่องแคล่ว (Fluency)   1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

พดูไม่เป็นธรรมชาติ หยดุชะงกับ่อย ตะกุกตะกกัจนไม่สามารถ
เขา้ใจได ้

พดูค่อนขา้งไม่เป็นธรรมชาติ หยดุชะงกับ่อย ตะกุกตะกกัไม่
สามารถพดูต่อเน่ืองได ้

พดูเป็นธรรมชาติเล็กนอ้ย หยดุชะงกัและตะกุกตะกกัเป็น
บางคร้ัง 

พดูค่อนขา้งเป็นธรรมชาติ มีความราบร่ืน สามารถเขา้ใจได ้

พดูเป็นธรรมชาติ มีความราบร่ืน สามารถเขา้ใจได ้ แต่ไม่
ใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษา 

พดูเป็นธรรมชาติ มีความราบร่ืน สามารถเขา้ใจไดง่้าย และ
ใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษา 

ความเขา้ใจง่าย 
(Comprehensibility) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ไม่สามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีพดูได ้

เขา้ใจเป็นบางคาํ ไม่สามารถปะติดปะต่อได ้

เขา้ใจเป็นบางวลี หรือกลุ่มคาํ 

เขา้ใจเป็นประโยคสั้นๆ ง่ายๆ 

เขา้ใจเกือบทั้งหมดท่ีผูพ้ดูกล่าวถึง 

เขา้ใจทั้งหมดท่ีผูพู้ดกล่าวถึง 

ปริมาณการส่ือสาร (Amount 

of communication) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ไม่สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งได ้

สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดน้อ้ยมาก 

สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นบางคร้ัง 

สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดพ้อประมาณ 

สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้กือบทั้งหมด 

สามารถส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ั้งหมด 
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คุณภาพของการส่ือสาร 
(Quality of communication) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ส่ือสารไม่ถูกตอ้งตามโครงสร้างประโยค 

ส่ือสารตามโครงสร้างประโยคไดน้อ้ยมาก 

ส่ือสารไดถู้กตอ้งตามโครงสร้างประโยคเป็นบางส่วน  
ส่ือสารไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่ มีผดิบา้งเล็กนอ้ย 

ส่ือสารไดถู้กตอ้งตามโครงสร้างประโยคเกือบทั้งหมด 

ส่ือสารถูกตอ้งตามโครงสร้างประโยคทั้งหมด 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการ

เรียนรู้การส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรียนรู้ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการ

เรียนรู้ 

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

คําช้ีแจง 

1. ใหน้กัเรียนประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้

สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัคะแนนท่ีตรงกบั

ความคิดเห็นของนกัเรียน 

2. ระดบัคะแนนมี 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถึง มากท่ีสุด 

4 หมายถึง มาก 

3 หมายถึง ปานกลาง 

2 หมายถึง นอ้ย 

1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
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หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

ด้านบรรยากาศในการเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้      

1. ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนภาษาองักฤษ      

2. ช่วยใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการส่ือสารภาษาองักฤษ      

3. ช่วยใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกในการส่ือสารภาษาองักฤษ      

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน      

4. กิจกรรมการเรียนส่งเสริมการส่ือสารโตต้อบระหวา่งคู่สนทนา      

5. นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกสนทนากบัเพื่อนร่วมชั้น      

6. เน้ือหา และความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสมกบันกัเรียน      

ด้านพฒันาการเรียนของนักเรียน      

7. นกัเรียนเขา้ใจบทสนทนาภาษาองักฤษดีข้ึน      

8. นกัเรียนเลือกใชค้าํศพัทแ์ละสาํนวนในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์      

9. นกัเรียนสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดค้ล่องแคล่วข้ึน      

10. นกัเรียนสามารถนาํบทสนทนาการส่ือสารภาษาองักฤษไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้      
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