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 The  purposes  of  this  research  were  to 1) compare  the  English  language learning  of  the  
students   before  and  after  being   taught  by  the   Project Work  approach 2)  investigate   the   students’ 
opinions  towards  English language   learning  taught  by  Project  Work  approach.  3)  evaluate  the  sixth  
grade  students’  performance  on  the  English  Project  Work.  The  sample   used in  the  study  consisted  of  a  
class  of  45  sixth   grade  students  of  the  academic  year  2003  at  Ban  Plongliam   Primary  School   
Kratumbaen  District,  Samut  Sakhon  Provincial   Elementary   Office.  The  instruments   used  in  the  study  
comprised   of  the  lesson  plans  of  the Project  Work  approach,   the  English  proficiency  pretest  and   the  
posttest,  the  questionnaire  on  the students’ opinions  towards  the Project  Work  approach and  the  project  
evaluation  form.   The   data   were  analyzed  by  percentage,  mean,  standard  deviation,  and  t-test  
dependent. 
 The  results  of  the  research  were   1)  The  English   language   learning   proficiency  before  
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students’ opinions  revealed  that  learning  English  through  the  Project Work  approach  was  useful  for  their  
everyday  life.   3)  In  terms  of  the  project  evaluation,  it  was  found   that   the  students  were  able  to  plan  
and  complete  the  tasks  required  in  the  projects  and  they  also  learned  how  to  work  together   through  
group  work.  
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 โลกปจจุบันและโลกอนาคตจะเปนโลกแหงความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งจะเปน
โลกที่มีการแขงขันอยางรุนแรง คุณภาพคนเทานั้นที่มีความสําคัญอยางยิ่งตออนาคตของแตละสังคม
มากกวาทรัพยากรธรรมชาติ ดังเชนที่เปนมาในอดีต หากการศึกษาสามารถสรางสรรคและพัฒนาคน
ไทยใหเปนคนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ มองกวาง คิดไกล ใฝดี จะเปนแรงผลักดันสําคัญที่สราง
สังคมไทยใหเจริญรุงเรืองเปนสุข ยั่งยืน มั่นคง สันติ และพัฒนาประเทศใหมีขีดความสามารถแขงขัน
ทางเศรษฐกิจกับประเทศตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ประเทศไทยในปจจุบันไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนที่หลั่งไหลเขามาดวย
ความกาวหนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม   
วัฒนธรรม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ       มี
อัตราการเจริญเติบโตในระดับสูง แตไดกอใหเกิดปญหาทางดานการกระจายรายไดปญหาสังคม 
ปญหาสิ่งแวดลอม ตลอดจนปญหาดานการศึกษา ซึ่งวิกฤตการณทางการศึกษา ซึ่งพอสรุปไดดังนี้คือ 
1) เด็กไทยจํานวน 400,000 คนอยูในภาวะทุพโภชนาการ และอีก 400,000 คน ไมไดเรียนหรือไมได
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับประถมศึกษา 2) ประชากรมีการศึกษาในระบบโรงเรียน 3.8 ป และ
กําลังแรงงานไทยประมาณรอยละ 80 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวา  3) นักเรียนไทยมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  แนวโนมที่ต่ําลงถาไมไดรับการพัฒนาและขาด
ทักษะสําหรับโลกยุคใหม  เชน  ความรูภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 4) กระบวนการเรียนการสอน
มุงเนนการทองจําเพื่อสอบ มากกวาวิเคราะห เสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหเด็กไทยคิดไมเปน 
ไมชอบอานหนังสือ ไมรูวิธีเรียนรู 5) คุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมถอย 6) ส่ือการเรียนไมสอดคลองกับ
โลกแหงความเปนจริง 7) วิชาชีพครูตกต่ํา ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ 
และ 8) รูปแบบการศึกษาไมหลากหลายและไมเปดโอกาสใหทุกสวนของสังคมเขามามีสวนรวม
เทาที่ควร วิกฤตการณดังกลาวเกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุลระหวางเศรษฐกิจกับดานตาง ๆ     
จากสภาพดังกลาวสงผลใหคุณภาพการศึกษาอยูในระดับที่นา เปนหวง (สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ 2540 : 12) ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ได
ปรับเปลี่ยนกลยุทธใหมโดยเนนการพัฒนาคน  เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาทุก ๆ   ดานตามมา        เพื่อ
เตรียมสังคมไทยใหมีความเขมแข็ง   ความพรอม    ความสามารถ          
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จิตวิญญาณวัฒนธรรม วิธีคิดและคานิยม โดยใชคนและสังคมเปนศูนยกลางของการพัฒนา เนน   
ชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543 : 8)   
  สําหรับสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน  ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษมีความ  
จําเปนอยางยิ่งในการติดตอส่ือสารระหวางประเทศทั่วโลก ซึ่งภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและเปน
ภาษาโลกที่แทรกซึมเขาไปทุกวงการทั้งทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม   ชีวิตประจําวันของ
คนไทยมีภาษาอังกฤษเขามาเกี่ยวของทั้งทางราชการ การศึกษา การทูตและธุรกิจนานาชนิด (วิจิตร   
การกลาง และคณะ 2535 : 1 – 2) กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ   ไดเห็นความสําคัญของวิชา
ภาษาอังกฤษเชนกัน จึงไดยกรางหลักสูตรการเรียนการสอนของเยาวชนไทย ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 
1  เพื่อปรับพื้นฐานความรูทางภาษาอังกฤษของนักเรียน และเกิดประโยชนในการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นตอไป จึงมีนโยบายใหปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อยางตอเนื่องตลอดแนว โดยมุงเนนความสามารถทางภาษาเปนสําคัญใชระดับความสามารถของ
ผูเรียนเปนฐาน (proficiency-based curriculum)  (กระทรวงศึกษาธิการ 2539 : 2)  สอดคลองกับ
ความตองการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของประเทศ   ซึ่งไดกําหนดการพัฒนาคนเปนจุดเนน ใหคน
มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข สํานักนิเทศและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาไดศึกษาและกําหนดวิสัยทัศนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไวคือ  ให
ผูเรียนไดพัฒนาอยางสมดุลทั้งดานรางกายจิตใจและสังคมมีคุณลักษณะมองกวาง คิดไกล ใฝดี มีวินัย
ในตนเองยึดมั่น  คุณธรรมรูคุณคาวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย    ควบคูไปกับการเปดและเลือกรับ
วัฒนธรรมตางประเทศ มีความรูและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน เชน 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหม ๆ และภูมิปญญาไทย จัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของบุคคล ชุมชน และสังคม สอดคลองกับความเปนจริงในวิถีชีวิตของคนกับธรรมชาติ 
เปนกระบวนการใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและระดมสรรพกําลังทุกสวนในสังคมให
ตระหนักในความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เด็กและ  เยาวชนในวัยเรียนจะตองไดรับการศึกษาไม
นอยกวา 12 ป และใหมีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักนิเทศและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 2541 : 53 – 54) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 
24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู โดยสรุปไดดังนี้ คือ การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมโดยคํานึงถึง 
ความแตกตางระหวางผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและการประยุกตใช
ปญหาใหผูเรียน เรียนรูจากประสบการณจริง         ผสมผสานความรูอยางสมดุลย ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม จัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางรอบดาน และประสานความรวมมือพัฒนา ผูเรียน
ตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ    การประถมศึกษาแหงชาติ 2542 : 19) ดวยเหตุดังกลาวจึง
มีการปฏิรูปการศึกษาตามมาโดยการ 
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ปฏิรูปการเรียนรูคือ เปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเจริญเต็ม
ตามศักยภาพ       มีคุณลักษณะเปนคนดี ขยัน อดทน แสวงหาความรูเปน มีเครื่องมือในการหาความรู
ทั้งภาษา และคอมพิวเตอร ถายทอดความรูไดและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีสุข โดยยึดหลักการวา
การเรียนรูเกิดไดกับทุกคนทุกที่ทุกเวลา การเรียนรูที่มีความหมายหลากหลายนําไปใชจริงและเรียนรู
อยางสมดุล ยึดผูเรียนเปนตัวตั้งทุกฝายเชื่อมั่นศรัทธา ดําเนินงานและเรียนรูดวยกัน (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2541 : 16 – 18) นอกจากนี้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานยังใหความสําคัญกับภาษาตางประเทศวาการเรียนภาษาตางประเทศ เปนสิ่งจําเปน เพื่อ
ประโยชนในการติดตอส่ือสาร การศึกษา การหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบอาชีพ การเรียน
ภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษา และวัฒนธรรม         
ตางประเทศ สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางถูกตอง  เหมาะสม และมั่นใจ รัฐสงเสริมสนับสนุน
ใหมีการเรียนภาษาตางประเทศขึ้น โดยจัดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่ 1 สําหรับผูเรียนทกุ
คนที่เขาสูระบบโรงเรียน โดยธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของการเรียนภาษา   ตางประเทศตองอาศัย
การคิดและฝกฝนการใชภาษาสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทั้งในและนอก   ชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนไดใช
ภาษาอยางจริงจัง และจะตองเนนความสามารถในการใชภาษา             ตางประเทศเปนเครื่องมือใน
การคนควาหาความรูวิชาอื่น ๆ และประกอบอาชีพ ซึ่งประกอบดวยสาระการเรียนรูในดานความรู ใช
ภาษาสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลวัฒนธรรม ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ความสัมพันธกับ
ชุมชนและสังคมโลกตลอดชีวิต ดานทักษะกระบวนการ ไดแก ทักษะการใชภาษาสื่อสาร  ทักษะ
กระบวนการคิดกลยุทธการเรียนทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการใชเทคโนโลยีและการจัดการ ทักษะ
ทางสังคม  ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ไดแก การมี เจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรม
ตางประเทศ เขาใจความแตกตางของวัฒนธรรม ตระหนักถึง    โลกทัศน การมีสุนทรียภาพ และรักการ
แสวงหาความรู การเห็นคุณคาในตนเอง และพึ่งตนเองได (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ  58/2541 : 1 – 9)  
 แตเทาที่ผานมา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันยังไมประสบผลสําเร็จตาม     
จุดมุงหมายของหลักสูตร พุทธศักราช 2539 เทาที่ควร  เนื่องมาจากประเทศไทยเนนการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ผูเรียนจึงมีโอกาสฝกภาษาอังกฤษนอกหองเรียนนอยมาก         
โดยเฉพาะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันในบางทักษะ  เชน  ทักษะดานการพูดและการเขียน  
ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ปจจุบันยังไมไดเนนทักษะการพูดและการเขียนมาใชใน
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 เพราะผูเรียนไดเรียนภาษาอังกฤษฟงพูดในระดับชั้น ป.1-2  และ
ภาษาอังกฤษอานเขียนในระดับชั้น ป. 3-4  เทานั้น จึงทําใหผูเรียนขาดการพัฒนาทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  เทาที่ควร และโรงเรียนบานปลองเหลี่ยม สังกัดสํานักงาน
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การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร มีรายงานผลการประเมินคุณภาพวิชาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 
2540  2541 และ 2542  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์รอยละ 68.41  59.62 และ 59.46 ตามลําดับซึ่งอยูใน
เกณฑที่ไมนาพอใจ (ซึ่งผูเรียนควรไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 ข้ึนไป ) และเมื่อนําขอทดสอบมาแยก
ตามประสิทธิภาพของทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด  การอาน  และการเขียน  พบวาผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการพูด   ต่ําสุดรองลงมาคือ  ทักษะการเขียน ทักษะการฟง และทักษะการอาน 
ซึ่งสาเหตุมาจาก ครูผูสอนไมจัดกิจกรรม การเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตร ครู
ขาดความกระตือรือรน ครูเนนเนื้อหาและเรงสอนใหจบโดยไมคํานึงถึงความสําคัญของการนําภาษาไป
ใช นักเรียนมากเกินไป ดูแลไมทั่วถึง ดานตัวนักเรียนไมมีความพรอม  ไมชอบวิชาภาษาอังกฤษ  ไมได
รับการฝกที่จริงจัง ดานผูปกครอง มีการสนับสนุนใหนักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตอนุบาล ซึ่ง
ผูเรียนยังไมพรอม ทําใหเบื่อ และเกิดเจตคติที่ไมดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผูบริหารขาด
ความเขาใจในธรรมชาติของการสอนภาษา จัดครูเขาสอนไมเหมาะสมกับความถนัดหรือจัดชั่วโมงสอน
ใหครูมากเกินไป  ทําใหไมมีเวลาตรวจการบานและเตรียมการจัด    กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย  
(โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม 2540 : 17 - 42 ) 
 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมบรรลุ
จุดประสงคและผลสัมการเรียนรูไมเปนที่นาพอใจสาเหตุใหญมาจากครู (พัฒน  นอยแสงศรี 2528 : 71 
– 78) ครูควรเรียนรูในดานวิธีสอนและการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ที่จะใชถายทอดความรูความ
เขาใจตามเนื้อหาวิชาที่กําหนดไวเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่ตั้งไว สําหรับวิธีสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศนั้นมีข้ันตอนการสอนดังนี้  1) ข้ันนําเขาสู         บทเรียน (warm 
up)  2) ข้ันนําเสนอเนื้อหา (presentation)  3)  ข้ันฝกและดําเนินกิจกรรม (practice)  4) ข้ันนําไปใช  
(production) และ 5) ข้ันสรุป (wrap up) ครูจะตองรูวิธีสอนที่เปนลักษณะเฉพาะ เปนอยางดีดวย
เพราะวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาทักษะผูเรียนจะตองมีการฝกทักษะทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน ใหสัมพันธกันและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนทักษะที่ตองฝกอยูเปนประจํา
บอย ๆ ดังที่  สุไร  พงษทองเจริญ  (อางถึงใน   สุนันทา  ดุวงคพันธ 2528 : 34)ใหขอคิดเหน็วาในการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ควรตองสอนใหทักษะทั้ง 4 สัมพันธกันไปตลอด       จะแยกประโยคและคําศัพทพวก
หนึ่งเอาไวสอนฟงและพูด อีกพวกหนึ่งเอาไวสอนอานและเขียน ไมได  ครูจะตองไมมุงในดานเนื้อหาแต
อยางเดียว แตจะตองมุงใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารไดครูผูสอนจําเปนตองจัดกิจกรรม
ทางภาษาขึ้นในหองเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหนักเรียนเขาถึงภาษาอยางแทจริง (Harmer  1982 : 
167) 
 อนึ่งแนวทางการแกปญหามีวิธีการตาง ๆ มากมาย เชน การสงครูผูสอนไปอบรมวิธีการ
สอนใชส่ือที่ทันสมัย ใชหองปฏิบัติการทางภาษา ใชคอมพิวเตอรชวยสอน ใชบทบาทสมมติ   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 5
 ตลอดจนเลือกและพิจารณาแบบเรียนที่เหมาะและทันสมัย  พรรณีย  บัวโต  (2542 : 3)   กลาววาการ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธีสอนแบบโครงงานเปนการสอนที่
เหมาะสมวิธีหนึ่งเพราะมีความสอดคลองกับปรัชญา แนวคิด และวิธีสอนที่ผูทรงคุณวุฒิและ            
ผูเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา   คาดหวังเปนมิติใหมของการสรางคน ใหมีความรูความสามารถ   ใน
การใชความรูใหเกิดประโยชน เรียนแลวนําไปใชไดรวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคม ในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ความรับผิดชอบการประสานประโยชนอยางเกื้อกูลกัน รูจักวางแผนการทํางานและกลาแสดงออก 
การพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงานจึงเปนมิติใหม      ในการสรางองคความรู
ดวยตนเอง สรางวิธีการเรียนรูของตนเอง และมีความภูมิใจในผลงานที่ปรากฏโครงงานภาษาอังกฤษ
ตอบสนองการเรียนรูใหผูเรียน เกง ดี มี สุข และเปนการจุดประกายความเชื่อมั่นของผูสอน การสอน
ดวยวิธีสอนแบบโครงงานจะยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและประเมินผลตามสภาพจริง (authentic 
assessment) จะประเมินโดยเนนการปฏิบัติจริง เปนการประเมินการกระทําหรือการแสดงออกหลาย ๆ 
ดานของผูเรียนตามสภาพที่แทจริงทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน มีลักษณะการประเมินแบบไมเปน
ทางการ การจัดทําแฟมสะสมผลงาน (portfolio) จัดเปนสวนชวยทําใหการประเมินผลตรงตามสภาพที่
แทจริงสมบูรณและสอดคลองกับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยิ่งขึ้นจากความสําคัญและ
ปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และ
การปฏิรูปการศึกษา  
 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษจึงพิจารณาที่จะนํากิจกรรมการสอนดวยวิธีสอน
แบบโครงงานมาใชพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบาน
ปลองเหลี่ยม เพราะกิจกรรมโครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจและไดศึกษาอยาง
ลุมลึกดวยตนเอง โดยมีครูคอยชวยเหลือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหนักเรียนไดเรียนรูอยาง
เต็มศักยภาพ เพื่อใหผูเรียนไดฝกและใชภาษาที่เรียนรูไปในสถานการณจริง          โดยเฉพาะทักษะใน
ดานการพูดและการเขียนซึ่งจะสงผลใหผูเรียนกระตือรือรนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมเีจตคตทิีด่ตีอ
วิชาภาษาอังกฤษ มีความภาคภูมิใจในตนเองและผลงานและสามารถใชภาษาสื่อสารในสถานการณ
จริงไดตามความยากงายของแตละระดับชั้น และไดฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด 
การอาน และการเขียน และไดประเมินตนเองวามีความรูและทักษะที่ใชในการสื่อสารไดหรือไม ซึ่งคาด
วาจะพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษไดดีข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานนั้น เบญจมาศ  อยูเปนแกว (2545 : 23 
- 24) กลาววาจะเปนการสอนที่รวบรวมรูปแบบการสอนหลายอยางมาบูรณาการรวมกันเปนการสอนที่
ทําใหผูเรียนไดสรางผลผลิตที่มีคุณภาพจาการปฏิบัติเปนระบบและใชความคิดสรางสรรคระหวางการ
เรียนรูแวึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  เนนการทํางานเปนกลุม  การเรียนรูแบบมีสวนรวม  การเรียนรูโดย
การแกปญหา  บูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆ  ระดมพลังสมองเพื่อสรุปเปนความคิดรวบยอด  
ผูเรียนจะตองมีทักษะในการทํางานหลายรูปแบบทั้งทักษะการสื่อสาร  การแกปญหา  และ
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  รูจักการเปนผูนําและการเปนผูตามที่ดี  เปนการเตรียมผูเรียน
สําหรับความพรอมที่จะสามารถออกไปประกอบอาชีพในอนาคตอยางมีคุณภาพ และมี   ความสุข  
สมศักดิ์  สินธุรเวชญ  (2542 : 83)   และลัดดา   ภูเกียรติ (2542 : 2)  ไดใหความหมายของโครงงานใน
ทํานองเดียวกันวา เปนการศึกษาใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในหัวขอที่กําลังเรียนโดยใชกระบวนการ วิธีการ
ศึกษาอยางมีระเบียบเปนขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอยางละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่ได
วางไว จนไดขอสรุปหรือผลสรุปที่เปนคําตอบในเรื่องนั้น ๆ 
 เสงี่ยม  โตรัตน (2542 : 3) ไดกลาววาโครงงานมีความหมายรวมถึงการวางแผนปฏิบตัติาม
แผนที่วางไว และการแสดงผลงานของการปฏิบัติงาน โครงงานจะตางไปจากหนวยการสอนที่มุงให
ผูเรียนรูงานทุกอยางเหมือนกัน โดยที่ครูเปนผูวางแผนการเรียนแตโครงงานจะวางแผนโดย   ผูเรียน
โดยมีครูเปนผูชี้แนะแนวทางใหเลือก และมีกิจกรรมหลากหลายและโครงงานแตละ       โครงงานจะใช
เวลาทํางานยาวนานกวาหนวยการเรียนในแตละหนวย  ซึ่งมีลําดับข้ันตอนในการทําโครงงาน ดังนี้  1)  
ข้ันเริ่มตน  เปนขั้นที่ผูสอนสํารวจภูมิหลังความรู ความสนใจของผูเรียนแตละบุคคลผูเรียนจะตองนํา
กิจกรรม  ซึ่งแสดงออกถึงความคิดของตน  2)  ข้ันนอกชั้นเรียน  เพื่อใหผูเรียนมีความรูกวางขวางขึ้น  
ควรไดมีโอกาสศึกษานอกชั้นเรียนนอกเหนือจากสิ่งที่รับในชั้นเรียน  3)  ข้ันสรุปและเสนอ  เปนการ
จัดระบบขอมูลที่ไดมาเพื่อนําไปสื่อสารประชาสัมพันธเสนอหรือแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ๆ   หรือการ
เสนอความรูใหมที่คนพบหรือใหผูฟง  ผูชมเขาใจอยางกระจางชัด  การเสนออาจแตกตางกัน อาจเสนอ
ในรูปแบบการเลาเรื่องหรือการแสดงละคร  ซึ่งชวยใหความรูใหมที่คนพบจดจําไดงายและยาวนาน 
 สุชาต ิ   วงศสุวรรณ (2542 : 6) วัฒนา  มัคสมัน (2539 : 6)  ไดใหความหมายของ     
โครงงานในทํานองเดียวกันวา เปนการจัดการเรียนรู ที่ทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 
จากการลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคนโดยมีครูคอย
กระตุน แนะนํา  ชวยเหลือ  สนับสนุนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่  ตั้งไว รวมทั้งเปน
การฝกรวมทํางาน ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนไดรับขอมูลยอนกลับ และได 
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ประเมินตนเองโดยการทํางานกลุม  โดยขั้นตอนการสอนแบบโครงงาน แบงเปน  3  ระยะใหญ ๆ  
ไดแก  1) ระยะเริ่มตนโครงงาน   2)  ระยะพัฒนาโครงงาน  3) ระยะรวบรวมสรุป 
 บูธ (Booth 1987, อางถึงในวัฒนา  มัคคสมัน)  กลาวถึงการสอนแบบโครงงานวาเปนการ
สอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง เวลาที่ใชในโครงงานไมจํากัดตายตัว ข้ึนอยูกับจํานวนโครงงาน   ที่มีอยู
และธรรมชาติของโครงงาน  โดยมีข้ันตอนการสอนอยู  3  ข้ันตอน  ไดแก  1)  การวางแผนในหองเรียน 
เด็กและครูอภิปรายถึงหัวขอเร่ืองและขอบเขตของการทําโครงงาน   2)  ดําเนินการโครงงาน  เด็กจะ
ออกจากหองเรียนไปดําเนินการโครงงานตามแผนที่เด็กวางไว  3) ข้ันทบทวน  เปนการอภิปรายและให
ขอมูลยอนกลับหลังจากเสร็จส้ินโครงงาน  ครูแนะนําใหขอคิด เด็กวิเคราะหผลงานและกระบวนการ
ทํางาน 
 พรรณีย  บัวโต (2542 : 7) ไดใหความหมายในการทําโครงงานภาษาอังกฤษวา  เปนการ
เรียนรูภาษาและทํากิจกรรมที่ใชทักษะผสมผสานทุก ๆ ดาน ผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาอยางจริงจัง 
การทําโครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําภาษาที่เรียนรูแลวมาใช (recycle) รวมทั้งทักษะ
ความสามารถทางภาษาในสถานการณที่เปนธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังเสริมสรางแรงจูงใจใหผูเรียน
มองเห็นคุณคาของการเรียนรูภาษาและการปฏิบัติกิจกรรมโดยใชภาษาเปนสื่อ  ผูเรียนจะตอง
รับผิดชอบตลอดเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรมต้ังแตข้ันเริ่มตน  ข้ันงานนอกชั้นเรียน  และขั้นสรุปเสนอแนะ  ซึ่ง
มีข้ันตอนการสอน  3  ข้ันตอน  ไดแก  1)  ข้ันเตรียมการ  ครูผูสอนจะตองประชาสัมพันธใหรายละเอียด
เพื่อแนะนําสาระสําคัญของการทําโครงงาน  2) ข้ันระหวางการจัดการเรียนการสอน  ครูผูสอนตอง
บันทึกผลการเรียนรูในระหวางดําเนินกิจกรรม  และครูจะตองมีแผนปฏิบัติงานของสมาชิกทุกกลุมและ
แผนปฏิบัติงานของสมาชิกทุกคนของแตละกลุม  3) ข้ันหลังการจัดการเรียนการสอน  หลังจากที่
สมาชิกทุกกลุมไดผลงานชิ้นสุดทายและแตละกลุมเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแลว  ควรจัดเตรียมการ
นําเสนอผลงาน  และควรเปดโอกาสใหผูเรียนทั่วไปไดเขาชมการนําเสนอผลงาน 
 เรย  (Wray  1989, อางถึงใน พรรณีย  บัวโต 2542 : 7 )  ไดใหทัศนะในการจัดการเรียน
การสอนโครงงานภาษาอังกฤษที่จะชวยพัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ  ไดแก   1) พัฒนาความรู         2) 
พัฒนาทักษะ  3) พัฒนาทัศนคติ  4)  พัฒนาเจตคติในทางบวกไปสูการเรียนรู  5) พัฒนาการ   เรียนรู  
6)  สงเสริมการเรียนรูอยางอิสระ  และ 7)  พัฒนาความรวมมือ 
 จินตนา  เพียรวิจิตร (2523 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพบวา การสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ดวยกระบวนการกลุมสัมพันธจะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวาการสอนแบบปกติ  
นอกจากนั้น  วิไลวรรณ  สันถวะโกมล (2521 : บทคัดยอ) ยังพบวาการสอนดวยกระบวนการกลุมจะทาํ
ใหบรรยากาศการเรียนรูสนุกสนาน  ไมเบื่อหนาย ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและปลูกฝงความ
รับผิดชอบและการทํางานรวมกัน  รูจักใชความคิดอยางมีเหตุผล  ยอมรับความคิดเห็นของ 
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     ผูอ่ืนและกลาแสดงออก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ  ทณุ  เตียวรัตนกุล (2526 : บทคัดยอ)  ที่
ศึกษาพบวาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  จะเพิ่มข้ึน
หลังจากที่ไดเรียนรูดวยการสอนแบบกระบวนการกลุม  เชนเดียวกับ  ศรีรัตน  กําเนิดบุญ  (2531 : 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาพบวาการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ดวยวิธีสอนแบบกลุม
สัมพันธโดยอาศัยหลักภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาสังคมนั้นเปนวิธีการสอนที่ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ทางภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545 : 32) กลาววา  กระบวนการ
เรียนรูดวยตนเองเปนการสงเสริมหรือกระตุนใหผูเรียนไดทบทวนสิ่งที่ตนเองไดเรียนรู  หรือไดกระทําไป
อยูเสมอวาไดเรียนรูอะไร  เรียนอยางไร  เกิดปญหาอะไร  และจะแกไขอยางไร  ผูเรียนเกิดความ
ตระหนักในกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น   เขาใจตนเอง  พรอมที่จะเลือกวิธีเรียนรูที่มี    ประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับตนเอง  ที่สําคัญคือผูเรียนจะมีเครื่องมือการเรียนรูติดตัวไปตลอดชีวิต 
 จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกลาว   ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการ
เรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน
ประกอบดวย  3  ข้ันตอน ไดแก  1) ข้ันเริ่มตน  2) ข้ันงานนอกชั้นเรียน  3) ข้ันสรุปและเสนอแนะ และ
การเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน  ไดแก  1)  ผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการใชวิธีสอนแบบโครงงาน มีความแตกตางกันหรือไม อยูในระดับใด  
2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ที่มีตอวิธีสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ
โครงงาน  เปนอยางไร  3)  ความสามารถในการทําโครงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
สามารถทําโครงงานไดหรือไม อยางไร    กรอบแนวคิดการวิจัยดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 
 

วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
 ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 

 การเรยีนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน 

1.  ขั้นเริ่มตน 
2.  ขั้นงานนอกชั้นเรียน 
3.  ขั้นสรุปและเสนอแนะ 

 

 
 
 

1.  ผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
       ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการใช 
       วิธีสอนแบบโครงงาน 
2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
      ที่มีตอวิธีสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ 
       โครงงาน 
3. ความสามารถในการทําโครงงานวิชาภาษา 

อังกฤษของนักเรียน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย และสามารถตอบปญหาดังกลาวได ผูวิจัยไดกําหนด
วัตถุประสงคการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอน
และหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 3. เพื่อประเมินความสามารถในการทําโครงงานวิชาภาษาอังกฤษของผู เรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
 

ขอคําถามการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษางานวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามของการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังเรียน
ดวยวิธีสอนแบบโครงงานแตกตางกันหรือไม   
 2. ความคิดเห็นของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงานเปนอยางไร    
 3. ความสามารถในการทําโครงงานวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
เปนอยางไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐานเพื่อการวิจัยไวดังนี้ 
 1.  ผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  หลังเรียนดวยวิธีสอน
แบบโครงงานสูงกวาผลการเรียนรูกอนเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน โดยมีผลการเรียนรูหลังเรียนไม
ต่ํากวารอยละ 70  ตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกําหนด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ไว ดังนี้ 
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 1.ประชากร  คือ   ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมโรงเรียนพัฒนาทาจีน  ไดแก  โรงเรียน
วัดหนองนกไข  โรงเรียนวัดทากระบือ  โรงเรียนวัดนางสาว  โรงเรียนวังนกไข  โรงเรียนวัดอางทอง  
โรงเรียนวัดบางยาง  และโรงเรียนบานปลองเหลี่ยม  รวมทั้งสิ้น  จํานวน  238  คน 
 2. กลุมตัวอยาง  คือ  ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม   1  
หองเรียน   จํานวน  45  คน  ซึ่งผูเรียนโรงเรียนบานปลองเหลี่ยมมีทั้งหมด  1  หองเรียน  จํานวน  45  
คน   ดังนั้น  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จึงเปนประชากรทั้งหมด  ไมมีการสุมตัวอยาง 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 ตัวแปรตน (independent variable) คือ การสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ
โครงงาน  
  3.2 ตัวแปรตาม (dependent variable)  
   3.2.1 ผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
   3.2.2 ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอน 
แบบโครงงาน 
   3.2.3 ความสามารถในการทํางานโครงงานวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
  4. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง  คือ วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2545 เปนเนื้อหาที่ผูวิจัยกําหนดโดยยึดเนื้อหาของหลักสูตรซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
  5.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง  ใชเวลา  6 สัปดาห ๆ ละ 6 คาบ  คาบละ 50 นาที  
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงานเปนแผนการจัดการ
เรียนรูที่เพิ่มเติมจากแผนการเรียนรูปกติ ดังนั้นผูเรียนจึงจําเปนตองเรียนจากแผนการจัดการเรยีนรูปกติ
กอน  เพื่อเปนพื้นฐานที่จะนําความรูและทักษะตาง ๆ ทั้ง  4  ดาน     ไปใชในการทําโครงงาน 
 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามขอบเขตหรือความหมายของศัพท
เฉพาะสําหรับการวิจัยไวดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 11
 1. วิธีสอนแบบโครงงาน หมายถึง กิจกรรมการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูเลือกหัวขอ
โครงงานและศึกษา คนควา ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดําเนินการคนหาคําตอบและสรุปองคความรูดวย
ตนเอง โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกและเปนที่ปรึกษา  ซึ่งมีข้ันตอน  ดังนี้ 
        1.1  ข้ันเริ่มตน 
  1. 2  ข้ันงานนอกชั้นเรียน 
  1.3   ข้ันสรุปและเสนอแนะ 
 2. การพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน หมายถึง การปรับปรุง
การเรียนรูภาษาอังกฤษที่ปฏิบัติอยูแลวใหดียิ่งขึ้นในลักษณะปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
วิธีสอนแบบโครงงาน  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนด  โดยเปรียบเทียบคะแนน
จากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
 3. ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู หมายถึง คะแนนผลการเรียนรูทางการเรียนจาก
แผนจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษที่วัดผลขณะเรียน  และวัดผลหลังเรียน  แลวไดผล  80/80 
  80  ตัวแรก หมายถึง  คาเฉลี่ยเปนรอยละของคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงานไดถูกตองรอยละ 80 
  80  ตัวหลัง หมายถึง  คาเฉลี่ยเปนรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน    
 4. ผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ  หมายถึง  คะแนนซึ่งแสดงถึงความสามารถในการทํา
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (ซึ่งเปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น แลวนํามาหาคาความยาก
งาย  คาอํานาจจําแนก  และคาความเที่ยงตรง)  วิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนทั้ง  4  ทักษะ  คือ  ทักษะ
การฟง ทักษะการพูด  ทักษะการอาน  และทักษะการเขียน อยูในเกณฑมาตรฐานทั้งกอนและหลังการ
ทดลองสอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
  4.1 ผลการเรียนรูกอนเรียน หมายถึง คะแนนความสามารถของผูเรียนในการทํา
แบบทดสอบกอนเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
  4.2 ผลการเรียนรูหลังเรียน หมายถึง คะแนนความสามารถของผูเรียนในการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 5. ความคิดเห็น  หมายถึง   ความรูสึกนึกคิดหรือการตัดสินใจของนักเรียนเกี่ยวกับการ
เรียนรูภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงานในดานความสําคัญของภาษาอังกฤษ  กระบวนการเรียน
การสอน   กิจกรรมการสอนของครู   เจตคติของผูเรียน   กระบวนการกลุม  โดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นของลิเคอรทเปนเครื่องมือวัด 
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 6. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6โรงเรียนบาน          
ปลองเหลี่ยม  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2545 
 7.  ความสามารถในการทําโครงงาน   หมายถึง  ความสามารถของผูเรียนในการศึกษา  
คนควา ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดําเนินการคนหาคําตอบและสรุปองคความรูดวยตนเอง ซึ่งประเมนิจาก
ผลงานทั้งดานเนื้อหา  กระบวนการ  และการนําเสนอผลงานครบถวนอยางสมบูรณ 
 8. โครงงานภาษาอังกฤษ  หมายถึง   ผลงานของผูเรียนที่ไดจากการศึกษาคนควา       
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดําเนินการคนหาคําตอบและสรุปองคความรูดวยตนเองตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ  ซึ่งผูเรียนอาจนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  ไดแก  การรายงาน  การจัด
นิทรรศการ  หนังสือเลมเล็ก  แผนพับ  การแสดงบทบาทสมมติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที ่2 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญตาง ๆ ที่    
เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชโครงงานในโรงเรียนบานปลองเหลี่ยม  อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยผูวิจัยไดกําหนดสาระสําคัญประกอบดวยหัวขอตามลําดับ    
ตอไปนี้ วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษในประเทศไทย การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ปญหาการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิธีการสอนโดยใชเนื้อหา
เพื่อนําไปสูการเรียนรูทางภาษา แนวทางการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใชโครงงาน การประเมินผลตามสภาพจริงและการจัดทําแฟมผลงาน งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
และตางประเทศ 
 

วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษในประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีการติดตอกับตางประเทศมาเปนเวลานาน นับต้ังแตกรุงสุโขทัยเปน      เมือง
หลวง  โดยเฉพาะชาวอังกฤษไดเขามามีความเกี่ยวของกับชาวไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาคือต้ังแต 
พ.ศ. 2155 (ยนต  ชุมจิต  2535 : 1) การติดตอกับตางประเทศในสมัยแรกสวนมากเปนประเทศไทยใน
ทวีปเอเชียดวยกันในสมัยตอมาประเทศทางซีกโลกตะวันตกไดมาติดตอขายดวยมากขึ้นแต
ภาษาอังกฤษก็ยังไมมีบทบาทสําคัญในการติดตอคาขายกัน คนไทยยังไมรูจักภาษาอังกฤษจนกระทั่ง
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรหรือกรุงเทพฯ ความสัมพันธระหวางไทยกับ   ตางประเทศในโลกตะวนัตกมมีาก
ข้ึน การติดตอกับชาวตางประเทศในแตละคร้ังไดรับความลําบากตองใชลาม ซึ่งการติดตอระหวาง
บุคคลแตละครั้งไมเปนโดยตรง ทําใหเสียเวลาและอาจจะเขาใจคลาดเคลื่อนไปได ภาษาอังกฤษจึงเริ่ม
มีบทบาทสําคัญขึ้นในประเทศไทย 
 พระมหากษัตริยไทยองคแรกทีท่รงเลง็เหน็ความสําคัญของภาษาองักฤษไดแก
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่4 แหงกรุงรัตนโกสนิทร พระองคทรงศึกษา
ภาษาอังกฤษแตกฉาน (ยนต  ชุมจิต 2535 : 1) โดยพระองคทรงวาจางครูชาวตางประเทศมาถวายการ
สอน 
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ภาษาอังกฤษแกพระเจาลูกยาเธอซึ่งรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวตั้งแตยังทรงพระ
เยาวเร่ิมดวยครูสตรีชาวอังกฤษ คือ นางแอนนา เลียวโนเวนซ (Anna H. Leonowens) ซึ่งสอนระหวาง 
พ.ศ. 2504 – 2508 และชาวอเมริกัน คือ หมอจันดเลอ (John H. Chandler) สอนถึง พ.ศ. 2411 
(ประนอม  สุรัสวดี 2534 : 48) การสอนภาษาอังกฤษในระหวางแรกจึงอยูในวงจํากัดเฉพาะ เจานาย
ชั้นสูง ตอมาการสอนภาษาอังกฤษก็เร่ิมขยายตัวกวางขวางขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากการ   ติดตอ
คาขายกับชาวตางประเทศเพิ่มข้ึน จนกระทั่งมีการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลวงตาง ๆ  (กุสุมา  
ลานุย 2538 : 1) โดยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีการขยายการศึกษา
ภาษาอังกฤษกวางขวางขึ้น รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงสอนภาษาอังกฤษขึ้นในกรมมหาดเล็ก
เมื่อ พ.ศ. 2415 มีนายฟรานซิส  จอรช แพตเตอรสัน  (Francis Gorge Patterson) เปนครูสอน และอีก
โรงเรียนหนึ่งในพระราชวังนันทอุทยาน มี นายซามูเอล จี แมคฟารแลนด (Samuel G. McFarland) เปน
ครูสอน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กไทย จึงเริ่มข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ประนอม  สุรัสวดี 2534 : 49) 
 วิธีการสอนในชวงแรก ๆ จะเปนการสอนแบบตรง (direct method) เนื่องจากผูสอนเปนชาว
ตางประเทศที่ไดรับการวาจางมาสอน เมื่อการสอนภาษาอังกฤษกวางขวางขึ้นไดมีการกําหนดใหมีการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษขึ้นในโรงเรียน จึงมีการใชครูไทยสอนภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนการสอน
จึงเปลี่ยนมาเปนการสอนแบบไวยากรณแปล (grammer translation method) และพัฒนามาเรื่อย ๆ 
เปนการสอนแบบเนนฟง - พูด (aural – oral approach) จนเปนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารตั้งแต พ.ศ. 2521 เปนตนมา (กุสุมา  ลานุย  2538 : 1) ดังจะศึกษา       รายละเอียดไดจาก
วิวัฒนาการของลักษณะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 
 

วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 วิธีสอนตามแนวการสอนเพื่อส่ือสารจากแนวคิดที่วาภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสาร และ
เปาหมายของการสอนภาษาคือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสาร ซึ่ง ไฮมส (Hymes 
1979 : 4)   ไดใหความหมายของการสื่อสารไววา  คือ  ความสามารถในการใชภาษา หรือ   ตีความ
ภาษาไดถูกตองเหมาะสมเมื่อมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม โดยเปนความสามารถที่จะรูได
วาเมื่อไรควรจะพูด  และควรจะพูดอะไรกับใคร เมื่อไร ที่ไหน และในลักษณะอยางไร 
 ลักษณะสําคัญของวิธีสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารนี้ มีจุดมุงหมายใหผูเรียน
สามารถใชภาษาเพื่อส่ือสารความหมายได โดยเฉาพะอยางยิ่งการใชภาษาไดเหมาะสมกับสภาพสังคม  
การจัดการเรียนการสอน  จึงเนนหลักสําคัญดังตอไปนี้  (กุสุมา  ลานุย  2538 : 43)   
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 1.  ตองใหผูเรียนรูวากําลังทําอะไร  เพื่ออะไร  ผูสอนตองบอกใหผูเรียนทราบถึงความมุง
หมายของการเรียนและการฝกใชภาษา  เพื่อใหการเรียนภาษาเปนสิ่งที่มีความหายตอผูเรียน ให   
ผูเรียนรูสึกวาเมื่อเรียนแลวสามารถทําบางสิ่งบางอยางเพิ่มข้ึนได นั่นคือสามารถสื่อสารไดตามที่ตน
ตองการ  เชน  ในทักษะพูดผูเรียนสามารถพูดถามทางไปสถานที่ที่ตองการจะไปได 
 2.   การสอนภาษาโดยแยกเปนสวน ๆ     ไมชวยใหผูเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดดี
เทากับการสอนในลักษณะบูรณาการ ในชีวิตประจําวันการใชภาษาเพื่อการสื่อสารมักตองใชหลาย
ทักษะรวม ๆ กันไป  และในบางครั้งก็ตองอาศัยกิริยาทาทางประกอบ  ดังนั้น  ผูเรียนภาษาก็ควรจะได
ทําพฤติกรรมเชนเดียวกับในชีวิตจริง ผูเรียนควรจะไดฝกและใชภาษาในลักษณะของทักษะรวมตั้งแต
เร่ิมตน 
 3.  ตองใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการใชภาษา กิจกรรมดังกลาวควรมีลักษณะเหมือนใน
ชีวิตประจําวันใหมากที่สุด  เพื่อใหผูเรียนนําไปใชไดจริง  กิจกรรมการหาขอมูลเพิ่มเติม (information 
gap) เปนกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุด เพราะผูเรียนที่ทํากิจกรรมนี้จะไมทราบขอมูลของอีกฝายหนึ่งจึง
จําเปนตองสื่อสารกันเพื่อใหไดขอมูลตามที่ตองการ นอกจากนี้ในการทํากิจกรรมการใชภาษา  ควรให
ผูเรียนไดมีโอกาสเลือกใชขอความที่เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณดวย   นั่นคือ ผูเรียนตองไดรู
ความหมายของสํานวนภาษาในรูปแบบตาง ๆ  ดวยเชนกัน 
 4.  ตองใหผูเรียนฝกการใชภาษามาก ๆ การที่ผูเรียนจะสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารได
นั้น  นอกจากผูเรียนตองทํากิจกรรการใชภาษาแลว  ยังตองมีโอกาสไดทํากิจกรรมในรูปแบบ ตาง ๆ ให
มากที่สุสดเทาที่จะเปนไดดวย  เชน  เกม  การแกปญหา  สถานการณจําลอง  การแสดง  บทบาทสมมุต ิ 
ยอมมีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษา 
 5.  ผูเรียนตองไมกลัววาจะใชภาษาผิด  แนวการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารให
ความสําคัญกับการใชภาษามากกวาวิธีใชภาษา  ดวยเหตุนี้ ผูสอนจึงไมควรแกไขขอผิดพลาดของ   
ผูเรียนทุกครั้ง ควรแกไขเฉพาะที่จําเปน เชน  ขอผิดพลาดที่ทําใหเกิดการเขาใจผิด  หรือขอผิดพลาดที่
เกิดซ้ําบอย ๆ  มิฉะนั้นอาจทําใหผูเรียนขาดความมั่นใจ  และไมกลาใชภาษาในการทํากิจกรรม  ตาง ๆ 
นอกจากนี้ การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควรใหความสําคัญในเรื่องความคลองในการใชภาษาเปน
อันดับแรก ซึ่งภาษาที่ใชอาจไมถูกตองนักแตส่ือความหมายได สวนความถูกตองของการใชภาษาก็ควร
คํานึงถึงดวยเชนกัน 
 วิลเลียม  (Williams 1995 : 12 - 13)  กลาววา  การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนแนวการ
สอนที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง       ผูเรียน
ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในชั้นเรียนที่สอนดวยวิธีการเรียนการสอนเพื่อการ     
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  ส่ือสารจะเปนผูที่ประสบความสําเร็จในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารมากกวาผูเรียนที่เรียนใน         
ชั้นเรียนที่เนนแตดานการสอนโครงสรางไวยากรณเพียงอยางเดียวเทานั้น 
 ในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นมีรูปแบบการสอนที่สําคัญดังนี้   (สุภัทรา  อักษรานุ
เคราะห  2532 : 3) 
 1.  เนนที่การใชภาษาที่นําไปใชจริง ๆ ในชีวิตโดยใชขอมูลทางภาษาหลากหลาย  
 2.  เนนที่ภาระงานซึ่งจะชวยสงเสริมการสนทนาที่มีความหมายระหวางนกัเรียนกับ
นักเรียน และระหวางนักเรยีนกับครูผูสอน โดยขอมูลทางภาษานั้นตองเปนขอมูลที่ผูเรียนสามารถ 
เขาใจได 
 3.   เนนที่ความสําเร็จในการสื่อสาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งความสําเร็จที่ผูเรียนมีการเสี่ยงใน
การเลือกกลยุทธเพื่อการสื่อสารตามสถานการณที่ตองเผชิญในชีวิตจริง 
 4.    เนนที่รูปแบบของภาษา  หมายถึง ไมมีการเนนการแกไขขอผิดพลาด  ถาหากมี
ขอผิดพลาดเกิดขึ้น       ซึ่งคอนขางจะมีจุดเนนทางดานความหมาย และในการสอนใหความสนใจดาน 
กฎเกณฑภาษาเพียงเล็กนอย 
 5.   เนนที่ตัวของผูเรียนและตัวเลือกดานภาษา  หัวขอภาษา  และอื่น ๆ ที่ใชในการเรียน   
การสอน 
 จากรูปแบบดังกลาวเห็นไดอยางชัดเจนวา  การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น เปนวิธีการ
สอนที่มีคุณคาตอ การเรียนการสอนทักษะพูด เนื่องจากมุงเนนใหผูเรียนไดใชภาษาที่จําเปนตอ
ชีวิตประจําวันโดยการฝกฝนจากขอมูลทางภาษาที่หลากหลายและทันสมัย มีการกําหนดจุดมุงหมาย
ในการเรียนและมีจุดมุงเนนที่ความสําเร็จในการสื่อสาร ซึ่งผูเรียนจะเกิดความคลองในการใชภาษาได
ดวยการฝกกิจกรรมการใชภาษา 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 
 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในประชาคมโลกที่ไดรับผลกระทบอยางมาก จากการ
เจริญเติบโตของเทคโนโยลีสารสนเทศในชวงปลายของคริสตศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีนี้         สราง
สภาพโลกไรพรมแดนหรือโลกาภิวัตนข้ึน ทุกวันจะมีสารสนเทศที่มีมวลมหาศาลเขามายังประเทศไทย 
สังคมไทย และคนไทย สารสนเทศเหลานี้สวนใหญเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาสากล ระบบ
การศึกษาไทยในขณะนี้ตองพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยใหอยูในระดับที่จะรับ
และเขาใจสารสนเทศภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี ตลอดจนสามารถใชภาษาอังกฤษ   ส่ือสารสนเทศไป
ยังประชาคมโลกไดถูกตองและเหมาะสม ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ    คนไทยจะชวยให
ประเทศไทยติดตอกับประชาคมโลกไดดวยความเขาใจอันดี อันจะกอใหเกิด  สันติสุขในสังคมโลกยุค
โลกาภิวัตน จะเห็นไดวาหลักสูตรฉบับนี้มีการเตรียมการทั้งในเชิงรับที่มีกลุมวิชาหลักเปนแกน และเชิง
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รุกที่มีกลุมวิชาเขมถึง 2 กลุม ซึ่งในรายวิชาเขมที่ปรากฏในหลักสูตรทุกรายวิชามีลักษณะการเรียนการ
สอนที่เบ็ดเสร็จไมผูกพันกัน โดยจัดการเรียนการสอนวิชาเขมใหมีความสอดคลองกับความยากงายของ
วิชาหลักซึ่งผูเรียนอยูในขณะนั้น นับเปนความสะดวกสบายในการจัดการเรียนของหมวดวชิาและในการ
เรียนรวมทั้งความตองการของผูเรียนจริง ๆ 
 ประเทศไทยไดจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางเปนระบบ มาเปนเวลากวารอยป 
ตั้งแตมีพระราชบัญญัติการสอบวิชา พ.ศ. 2433 หลักสูตรภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาและปรับปรุงไป
ตามกระแสความตองการของสังคม และตามพัฒนาการของวิทยาการเกี่ยวกับการเรียนรูภาษามาโดย
ตลอด ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 
และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 ซึ่งไดปรับปรุงฉบับปรับปรุง          พุทธศักราช 
2533 ไดจัดใหภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมใหผูเรียนเลือกเรียนในกลุมประสบการณพิเศษในระดับ
ประถมศึกษาและเปนวิชาเลือกเสรีในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผูเรียนจะเลือกเรียนหรือไมก็ไดอีกเชนกัน 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหไดมาตรฐานขั้นพื้นฐานอันเปนเรื่องจําเปนสําหรับการวางแผน
การศึกษาของชาติจึงประสบปญหามาตราบจนปจจุบัน  
 รัฐตระหนักถึงปญหาของการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยและ
พยายามที่จะปรับปรุงใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตอเนื่องตลอดแนวตั้งแตระดับประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษา พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถจะติดตอส่ือสารได 
โดยสามารถรับและสงสาร มีความรูความเขาใจสารสนเทศตาง ๆ ไดเปนอยางดี กลาวคือ รูพอที่จะ
เลือกสรรสารสนเทศ มากอใหเกิดประโยชนแกการพัฒนาความรู ความคิดของตนในบริบทโลกได อันจะ
นําไปสูการพัฒนาประเทศในที่สุด 
 การที่จะใหบรรลุเปาหมายดังกลาว จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา         
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรังปรุง  พุทธศักราช  2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521  
(ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2533) ซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มิไดเปนวิชาพื้นฐานในระดับ
ประถมศึกษา ผูเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จึงอาจจะมีผูทั้งผูที่เรียนภาษาอังกฤษมาแลว    6 
ป และ 2 ป หรือไมเคยไดเรียนภาษาอังกฤษมากอนเลยในระดับประถมศึกษา กอใหเกิดความ   
แตกตางของมาตรฐานขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษของผูเรียน ตลอดจนโอกาสของการที่จะพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษในการออกไปประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในระดับที่   
สูงขึ้น  กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายใหปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อใหมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องตลอดแนว โดยมุงเนนระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
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การจัดทําหลักสูตรโดยใชระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียนเปนฐาน (proficiency- based 
curriculum) นับวาเปนหัวใจของการปรับปรุงหลักสูตร พุทธศักราช  2539 นี้ 
 หลักสูตรที่เนนระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียนจะทําใหผูเรียนสามารถศึกษาได
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต กลาวคือ เมื่อพนจากการศึกษาในระบบออกไปประกอบอาชีพก็มี
ความสามารถเหมาะสมกับระดับการศึกษา หรือเมื่อจะเขาศึกษาในระบบอีกก็จะศึกษาไดอยางราบรื่น
เพราะสามารถตรวจสอบและประเมินผลมาตราฐานในแตละระดับไดอยางชัดเจน ประการสําคัญ คือ 
หลักสูตรลักษณะนี้จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเต็มตามศักยภาพ ความถนัดและ
ความสนใจอยางแทจริง  (กรมวิชาการ  2540 : 4-11) 
 การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูที่เขารับการศึกษา จึงเปนความจําเปน
อยางยิ่งในสังคมปจจุบัน ที่มนุษยจะตองอาศัยภาษาอังกฤษในการติดตอแลกเปลี่ยนสารสนเทศดวย
ความเขาใจซึ่งกันและกันอยางถองแท อันจะนําไปสูสันติสุขของประชาคมโลกในยุคสังคมขาวสาร 
 

 จุดมุงหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539   การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรนี้มุงใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอยางตอเนื่อง ตั้งแต
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา โดยมีจุดมุงหมายดังตอไปนี้  (กรมวิชาการ  2540 : 2) 
 1.  เพื่อใหสามารถใชภาษาสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองตามหลักภาษาและ
เหมาะสมกับวัฒนธรรม 
 2. เพื่อใหสามารถพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอยางตอเนื่องตลอดแนว   สามารถ
นําไปใชในการศึกษา หรือนําไปใชในการประกอบอาชีพ โดยมีมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
 3.  เพื่อใหมีความสามารถในดานการฟง พูด อาน เขียน เพื่อใชในการสื่อสารและการ
แสวงหาความรู 
 4.  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องราว และวัฒนธรรมของผูที่พูดภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแมเปนเบื้องตนและพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษใหมีความเขาใจวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลก รวมทั้งสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได
อยางสรางสรรคในระดับปลาย 
 5. เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เห็นประโยชนและคุณคาของภาษาอังกฤษใน
การแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพ 
 โครงสรางหลักสูตรภาษาอังกฤษ   หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดแบงเปน 3 ระดับ ตาม
ระดับความสามารถในการใชภาษาของผูเรียนดังนี้ (กรมวิชาการ 2540 : 3) 
 1.   ระดับตน เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับผูเร่ิมเรียนในชั้นประถมศึกษา 
  2.   ระดับกลาง เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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  3.   ระดับปลาย เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จัดใหสอนอยูในกลุมประสบการณพิเศษ เปน
หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับตน จําแนก 3 ระดับ ดังนี้(กรมวิชาการ  2540 : 5- 8) 
 1.  ภาษาอังกฤษระดับเตรียมความพรอม (preparatory level) สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 โดยเริ่มสอนตั้งแตภาคปลายของระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 2.  ภาษาอังกฤษระดับอานออกเขียนได (literacy level) สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 และ 4 
 3.  ภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานพื้นฐานตอนตน (beginner fundamental level) สอนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 เปนการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษหลัก 1 - 4 (fundamental english 1-
4) ทั้งนี้เพื่อเตรียมใหมีความสามารถในการใชภาษาในระดับมาตรฐานพื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศึกษาได ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  โครงสรางหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษา พุทธศักราช 2539  
 และอัตราเวลาเรียน     

ระดับภาษา 
(proficiency Level) 

ระดับชั้น 
(class level) 

โครงสรางวิชาและอัตราเวลาเรียน 
(coursework and time allocation) 

ระดับตน (Beginner Level) 
แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 
1.  ระดับเตรียมความพรอม 
     (preparatory level) 
 
2.  ระดับอานออกเขียนได 
     (literacy level) 
3.  ระดับมาตรฐานพื้นฐาน 
     ตอนตน (beginner  
     fundamental level) 

ป.1 - ป.6 
 
ป.1 - ป.2 
 
 
ป.3 - ป.4 
 
ป.5 - ป.6 

 
 
ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม (preparatory 
english)   
ใชเวลา 3 ภาคเรียน เร่ิมเรียน ป.1  ภาคปลายเวลาเรียน 
6 คาบ/สัปดาห 
ภาษาอังกฤษอานออกเขียนได (literacy english) ใช
เวลา 4 ภาคเรียน เวลาเรียน 6 คาบ/สัปดาห  
ภาษาอังกฤษหลัก 1 – 4   (fundamental english)    
ใชเวลา 4 ภาคเรียน  เวลาเรียน 15 คาบ/สัปดาห 

ระดับประถมศึกษา 1 คาบ เทากับ 20 นาที 
 

 ในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาภาษาอังกฤษในกลุมประสบการณพิเศษ มุงเนน
ความสามารถในการสื่อสารดานการฟง พูด ในระยะเตรียมความพรอม และเริ่มผสมผสาน
ความสามารถในการอาน เขียน และสะกดคําในระยะอานออกเขียนได เนนใหสามารถสื่อสารดวยการ
ฟง พูด อาน และเขียน ในการเรียนภาษาอังกฤษมาตรฐานพื้นฐานตอนตน อันจะนําไปสูการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานพื้นฐานตอนกลาง และมาตรฐานพื้นฐานตอนปลายในชั้นมัธยมศึกษา
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ใหตอเนื่องตลอดแนว ในระดับมัธยมศึกษาเปดโอกาสใหจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเขม 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
 กระบวนการเรียนรูที่สําคัญและแนวการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูมุงใหเกิด
ความสามารถในการสื่อสารทั้งดานการใชภาษาในการเขาสูสังคมและวัฒนธรรม และการใชภาษาใน
การสื่อความอยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใช  มีความรูความเขาใจ
ภาษา และมีความสามารถในการใชภาษาในสถานการณจริง การเรียนรูอาศัยใชภาษาอังกฤษในการ          
ปฏิสัมพันธกันในชั้นเรียน เนนการฝกความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยการฟง 
พูด อาน และเขียน ในการเรียนภาษาอังกฤษหลักตลอดแนว การเรียนรูในระยะตนเนนการพัฒนาเจต
คติ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวยการฟงและพูด และความสามารถอาน เขียน และ
สะกดคําได สวนการเรียนรูในระดับกลางและระดับปลาย มุงเนนการพัฒนาความสามารถในการใช
ภาษาใหกวางขวางและลึกซึ้งขึ้น สามารถนําภาษาไปใชในบริบทภาษาตาง ๆ    กันทั้งในสถานการณ
จําลองและสถานการณจริง       สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการคนควาเรื่องราวตาง ๆ 
ดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และสามารถนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษไดในระดับสูง 
 กระบวนการวัดและประเมินผล เนนการวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารทั้งในแงของการใชภาษาเพื่อเขาสูสังคมและวัฒนธรรม และการใชภาษาเพื่อส่ือความวัดทั้ง
ความรูทางภาษา และความสามารถในการใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง ใชการวัดและประเมินผล
เปนเครื่องชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาของผูเรียนเปนสําคัญ โดยอาศัยการวัดและการ
ประเมินผลการใชภาษาทั้งดานการฟง  พูด  อาน  และเขียน   ดวยขอทดสอบประเภทตาง ๆ การเก็บ
บันทึกผลการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และแบบสังเกต เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ ในแตละระดับช้ันควรมีการวัดมาตรฐานพื้นฐานภาษาอังกฤษของผูเรียนใหทราบวา
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของตนเองอยูในระดับใด และควรจะไดรับการซอมเสริมอยางไร   
จัดใหขอสอบวัดมาตรฐานพื้นฐานของความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ อันเปนมาตรฐานกลางโดย
อาจกําหนดขึ้ นให ใกล เคียงกับมาตรฐานสากลของประเทศที่ ใชภาษาอังกฤษเปนภาษา           
ตางประเทศ  (กรมวิชาการ 2540  2539 : 7) 
หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
  1.   ความสําคัญ  ในโลกยุคขอมูลขาวสาร ภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปน
ตอการสื่อสารเปนอยางยิ่ง ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ทั่วโลกใชในการสื่อสารเปนสากล 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญและเห็นความจําเปนของการปรับปรุงหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนใน
การติด 
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ตอสงสารและรับสารที่เปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี  มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะนําไปใชใน
การศึกษาตอ หรือในการงานอาชีพของตน จึงไดกําหนดแนวทางปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษโดย
มุงเนนใหผูเรียนเกิดความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ คือสามารถใชภาษาในการเขาสู
สังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural functions) และสามารถสื่อความโดยใชภาษาอยางถูกตองตาม
หลักภาษา และเหมาะสมกับสถานการณการใช (cognitive linguistic functions)  
  หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จัดเปนภาษาอังกฤษระดับตน แบงเปนระดบั 
คือ ภาษาอังกฤษระดับเตรียมความพรอม สอนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 2 ภาษาอังกฤษระดับอาน
ออกเขียนได สอนในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - 4 และภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานพื้นฐานตอนตน สอน
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 แนวการจัดการเรียนการสอน เนนใหผูเรียนเปน         ศูนยกลาง จัด
สถานการณและบรรยากาศ การเรียนการสอนใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษใหมากที่สุดโดยใชส่ือ
อุปกรณการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
  ในระดับเตรียมความพรอม เนนความสามารถดานการฟง พูด โดยการจัดกิจกรรมที่ทํา
ใหผูเรียนเกิดความสุข สนุกสนาน คุนเคยกับภาษาอังกฤษ สวนในระดับอานออกเขียนได จัด    กจิกรรม
ที่จะผสมผสานการอาน เขียน และสะกดคํา เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับระดับ
มาตรฐานพื้นฐานตอนตน ซึ่งมุงพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารดวยการฟง อานและเขียนที่
ถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใช 
  การวัดประเมินผลของผูเรียนในระดับเตรียมความพรอมและระดับอานออกเขียนได มุง
ประเมินภาคปฏิบัติ และเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ ในระดับมาตรฐานพื้นฐานตอนตน เนนการ
วัดความสามารถโดยรวมในการใชภาษา ใชการวัดและประเมินผลทั้งดานความรู การปฏิบัติ และเจต
คติ ประเมินความกาวหนาในการใชภาษาดวยการสังเกต การตรวจสอบกระบวนการทํางาน และผล
ของการทํางานดวยเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย (กรมวิชาการ 2540 :  
8-9) 
 2.  วัตถุประสงคของหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ซึ่งเปนการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับตน  มีดังนี้  (กรมวิชาการ 2540 : 9) 
  2.1 เพื่อใหมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองตามหลัก
ภาษาและเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
   2.2 เพื่อใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับตนอยางเพียงพอ  
เพื่อการศึกษาตอหรือนําไปใชในการประกอบอาชีพตามความจําเปน 
  2.3  เพื่อใหมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณงาย ๆ ที่เปน
สถานการณจําลองหรือสถานการณจริง 
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  2.4   เพื่อใหมีความรูและความเขาใจวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ 
  2.5  เพื่อใหมีนิสัยใฝหาความรูเพิ่มเติมดวยการอานหนังสือภาษาอังกฤษ และใชส่ือ
ภาษาอังกฤษอื่น 
  2.6 เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  เห็นประโยชน  และคุณคาของ
ภาษาอังกฤษ    
  3.  โครงสรางหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และอัตราเวลาเรียน  ไดมีการ
กําหนดใหจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในกลุมประสบการณพิเศษ การจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเปนภาษาอังกฤษระดับตน  จําแนกไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
(กรมวิชาการ 2540  : 9) 
   3.1  ภาษาอังกฤษระดับเตรียมความพรอม  (preparatory  level) กําหนดใหเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตลอดปการศึกษา 
  3.2  ภาษาอังกฤษระดับอานออกเขียนได  (literacy  level) กําหนดใหเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตลอดปการศึกษา 
   3.3  ภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานพื้นฐานตอนตน (beginner  fundamental  level) 
ประกอบดวย ภาษาอังกฤษหลัก 1-4 กําหนดใหเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 ตลอดปการศึกษา 
   การกําหนดอัตราเวลาเรียนภาษาอังกฤษ  ในระดับประถมศึกษาปที่  1-4  ควร
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  6  คาบ  (120  นาที)  ตอสัปดาห  และควรกําหนดใหเรียนทีละนอยแต
กระจายไปตลอดสัปดาห  สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5-6  ควรกําหนดใหเรียนไมนอยกวา  15  
คาบ  (300  นาที)  ตอสัปดาห  และควรกําหนดใหเรียนทุกวัน  ซึ่งสรุปโครงสรางหลักสูตรประถมศึกษา
และอัตราเวลาการเรียนไดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2   โครงสรางหลักสูตรประถมศึกษาและอัตราเวลา 
 

ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม ภาษาอังกฤษอานออกเขียนได ภาษาอังกฤษหลัก 1 - 4 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

6 คาบ/
สัปดาห  
เร่ิมเรียน 
ภาคเรียนที่  

2 
120 คาบ/ป 

6 คาบ/สัปดาห 
 
 
 

240 คาบ / ป 

6 คาบ/สัปดาห 
 
 
 

240 คาบ/ป 

6 คาบ/สัปดาห 
 
 
 

240 คาบ/ป 

15 คาบ/สัปดาห 
 
 
 

600 คาบ/ป 

15 คาบ/
สัปดาห 

 
 

600 คาบ/ป 

หมายเหตุ  :  1 คาบ  =  20 นาที 
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  4.   แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  แนวการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรนี้ มุงใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารควบคูกัน 2  ดาน ไดแก 
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อเขาสูสังคมและวัฒนธรรม และความสามารถในการใชภาษาเพื่อส่ือ
ความไดอยางถูกตองตามหลักภาษาและ    เหมาะสมกับสถานการณ โดยมีแนวการจัดดังนี้ (กรม
วิชาการ 2540 :10) 
  4.1 จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
  4.2 จัดการเรียนการสอนภาษาดวยกิจกรรมที่มีความหมายและหลากหลาย ฝกการ
ส่ือสารในสถานการณตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาในสถานการณจริง 
  4.3 จัดใหผูเรียนไดฝกฝนการสื่อสารดวยการฟงและการพูดในระดับเตรียมความพรอม
เพิ่มเติมการฝกฝนการสื่อสารดวยการอาน การเขียน และการสะกดคําในระดับอานเขียนได และฝกฝน
การสงสารและ รับสารดวยการฟง พูด อาน และเขียน ในการเรียนภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานพื้นฐาน
ตอนตน 
  5.   กระบวนการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา กระบวนการวัดและ
ประเมินผลเนนการวัดความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษทั้งในดานการใชภาษาเพื่อเขาสู
สังคมและวัฒนธรรม และการใชภาษาเพื่อส่ือความไดอยางถูกตองตามหลักภาษา และ    เหมาะสมกับ
สถานการณ วัดทั้งความสามารถในการสื่อสารและความรูทางภาษา ผลของการวัดและการประเมิน จะ
นํามาใชในการพัฒนาผูเรียนจากการเขารวมกิจกรรม และความสามารถในการสื่อสารดวยการฟงและ
พูด ระดับอานออกเขียนได วัดและประเมินจากความสามารถในการใชภาษาในดานความเขาใจ การฟง 
พูด อาน เขียน และการสะกดคําสวนระดับมาตรฐานพื้นฐานตอนตน        วัดความรูทางภาษาและ
ความสามารถในการใชภาษา โดยประเมินใหครบถวนทั้ง 3 ลักษณะ คือ ประเมินผลกอนเรียน 
ประเมินผลระหวางเรียน และประเมินผลภายหลังเรียน ประเมินทั้งภาคปฏิบัติ  ภาคความรู และเจตคติ 
โดยใชการทดสอบมาตรฐานความรูความสามารถ (proficiency test) สําหรับผูจะสําเร็จการศึกษา 
(กรมวิชาการ 2540 : 10) 
 6.  ส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ส่ือการเรียนการสอนภาษาที่ดีมี
หลายประเภท แตละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอนไดอยาง
นาสนใจ ส่ือเหลานี้จะชวยใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพัฒนาไดอยางรวดเร็ว นอกเหนือจาก
หนังสือเรียน แบบฝกหัด คูมือครู และแถบบันทึกเสียงประกอบบทเรียนและสื่อภาษาอังกฤษที่พบเห็น
ในชีวิตประจําวัน (authentic materials)  เชน  หนังสือพิมพ แบบฟอรมตาง ๆ จดหมาย    แผนภาพ 
ปายโฆษณา และอื่น ๆ นอกจากนี้ส่ือของจริงที่พบเห็นรอบ ๆ ตัว ทั้งในและนอก        หองเรียนก็
สามารถนํามาใชสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาไดอยางดี ทั้งนี้หากโรงเรียนมี 
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ความพรอมก็อาจพิจารณาใชส่ือที่เปนเทคโนโลยีทันสมัย  เชน  คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา วีดีทัศน 
ศูนยกลางเรียนรูดวยตนเอง (self-access learning center) ส่ือทางไกลและอื่น ๆ เปนเครื่องชวยให    
ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการใชภาษาไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น อุปกรณ และส่ือดังกลาวนี้ 
ผูสอนสามารถเลือกใชหรือสรางขึ้นใหเหมาะสมกับสถานการณการเรียนการสอน สภาพหองเรียน 
ระดับและพื้นฐานทางภาษาของผูเรียน โดยจะตองแสวงหาความรูเกี่ยวกับส่ือและพิจารณาเลือกใชส่ือ
จนสามารถนําสื่อแตละชนิดมาประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด (กรมวิชาการ 2540 : 11) 
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา จะตองเนนการใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อในการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียน โดยยึดเปนแนวปฏิบัติที่
สําคัญ อันจะกอใหเกิดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยาง     แทจริง 
 

 เนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา   ภาษาอังกฤษหลัก 1 - 4 (fundamental 
english 1 - 4)   และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลัก 1 - 4 
 ภาษาอังกฤษหลัก 1 - 4 เปนระดับที่สูงขึ้นจากภาษาอังกฤษเตรียมความพรอมและ
ภาษาอังกฤษอานออกเขียนได การเรียนในระดับเนนการใชภาษาที่ถูกตองตามหลักภาษา และถูกตอง
ตามมารยาททางสังคมของการใชภาษา มีการฝกใชภาษาในสถานการณที่หลากหลายขึ้น โดยมีการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารดวยการฟง พูด อาน และเขียน พัฒนาความสามารถในการสื่อสารตาม      
สถานการณจริง เรียนรูคําศัพทเพิ่มข้ึน โดยขยายวงคําศัพทกวางออกไปจากสิ่งที่อยูใกลตัวและขยาย
คําศัพทที่มีความหมายเปนนามธรรม เรียนรูภาษาทาทางการลงเสียงหนักเบาตลอดจนจังหวะและ
ทํานองเสียง เพื่อส่ือความหมายไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามวัฒนธรรมและบริบท สถานการณ     
รูจักใชส่ือประเภทตาง ๆ รวมทั้งการใชพจนานุกรรมเปนเครื่องชวยในการเรียนรู และพัฒนา
ความสามารถทางภาษาใหเพิ่มมากขึ้น มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ และเห็นประโยชนของ
ภาษาอังกฤษ  (กรมวิชาการ 2540 : 12) 
 

 จุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษหลัก 1 – 4  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 : 
14) 
 1.  เพื่อใหสามารถสื่อสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนอยางถูกตอง ชัดเจน และ
เหมาะสมกับระดับภาษาที่เรียน 
 2.  เพื่อใหสามารถพูด ฟงและสนทนาเปนภาษาอังกฤษ อานออกเสียง และอานจับ
ใจความเขาใจหลักเกณฑการใชภาษา 
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  3.  เพื่อใหสามารถพูด ฟงและสนทนาเปนภาษาอังกฤษ อานออกเสียง และอานจับ
ใจความได 
 4.  เพื่อใหสามารถสื่อสารดวยการเขียนเปนภาษาอังกฤษ ดวยการเขียนขอความและ   
คําพูดงาย ๆ ไดดวยอักษรตัวพิมพและอักษรตัวเขียน สะกดคําถูกตองและใชเครื่องหมายวรรคตอน
ถูกตอง 
  5.  เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม โดยใชส่ือ
ประเภทตาง ๆ ทั้งสื่อส่ิงพิมพ พจนานุกรม และสื่ออ่ืน ๆ เพื่อใหมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมในบริบท
ภาษาที่ส่ือสาร 
  6.   เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษและมีนิสัยรักการอาน 
 

 ขอบขายเนื้อหาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2539 นี้เปนหลักสูตรที่เนน
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของผูเรียนเปนหลัก โดยมีมาตรฐานพื้นฐาน
เดียวกันและตอเนื่องกันตลอดแนวตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ขอบขายเนื้อหาที่กําหนดไว
ในหลักสูตรเปนเพียงมาตรฐานพื้นฐาน โดยกําหนดจุดประสงคการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การใชภาษาเพื่อเขาสูงสังคมและวัฒนธรรม และพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพื่อส่ือความได
อยางถูกตองตามหลักภาษา และเหมาะสมกับสถานการณการใช มีการกําหนดโครงสรางทางไวยากรณ 
และคลังคําสําหรับผูเรียนในแตละระดับ  การกําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานนี้ ในทางปฏิบัติผูใชหลักสูตร
สามารถเพิ่มเติมดัดแปลงและปรับปรุงเนื้อหาตาง ๆ ของหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
(กรมวิชาการ 2540 : 14) 
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ตารางที่ 3  ภาษาอังกฤษมาตรฐานพื้นฐานตอนตน (beginner fundamental level) 
 

จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาทางภาษา แนวการจัดการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
หลัก 1 - 4 (ชั้น ป.5 - 6) 
มีจุดประสงคดังนี้ 
เพื่อใหสามารถสื่อสารดวยการฟง 
1.  พูดอานและเขียนไดอยางถูกตอง 
     ชัดเจนและเหมาะสมกับภาษา 
     ที่เรียน 
2.  เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษ 
    เปนพ้ืนฐานในการเรียนระดับ 
    ที่สูงขึ้น มีความรูความเขาใจ 
    หลักเกณฑการใชภาษา 
3.  เพื่อใหสามารถพูด ฟง และ 
    สนทนาเปนภาษาอังกฤษ  
    อานออกเสียงและอาน 
    จับใจความได 
4.  เพื่อใหสามารถสื่อสารเขียน 
    ขอภาษาอังกฤษดวยการเขียน 
    ขอความและคําพูดตาง ๆ ได  
    โดยใชอักษรตัวพิมพและอักษร 
    ตัวเขียนสะกดคําถูกตอง  
    ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตอง 

โครงสรางทางไวยากรณเปนประโยค 
ทางสั้น ๆ งาย ๆ    เกี่ยวกับเร่ือง 
ตอไปนี้ การทักทาย การกลาวลา  
แนะนํา ตนเองและผูอื่น ขอบคุณ   
ขอโทษ พูดแทรกอยางสุภาพ  
ขออนุญาต ขอรอง หรือออกคําสั่งให 
เปนตามคําสั่งประโยคบอกเลา  
ประโยคคําถามประโยคคําตอบ  
ในวงศัพทที่กําหนด คลังคํา เปนคําที่ 
ปรากฏในโครงสรางไวยากรณใน 
ระดับนี้ เปนคําศัพทที่เกี่ยวกับ 
สิ่งใกลตัว วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
ของผูเรียนเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  
โรงเรียน สถานที่ทิศทาง วัน เดือน ป    
ฤดูกาล ฯลฯ ซึ่งเปนคํานาม  
คําสรรพนาม คํากริยา กริยาชวย  
คําคุณศัพท  คํากริยา วิเศษณ  
คําบุพบท คําสันธาน คําอุทาน  
ในวงคําศัพทประมาณ 940-1,050  
คํา นอกเหนือไปจากวงคําศัพทเดิมซึ่ง
ผูเรียนเคยเรียนมาแลวใน 

เพื่อใหบรรลุจุดประสงคตาม 
จุดประสงค จึงควรจัดการเรียน 
การสอนดังนี้ 
1.  เนนการสื่อสารและการฟง พูด     
    อาน และเขียนใหสอดคลองกัน 
    ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง 
    ควรใชภาษาอังกฤษเปนสื่อใน 
    หองเรียน 
2.  ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางให 
    ผูเรียนไดแสดงออก ครูเปน 
    ผูดูแลใหความสะดวกดานสื่อ 
    การเรียนการสอน ใหคําแนะนํา 
    เพื่อใหเปนไปตามแผนที่เตรียมไว 
3.  เนนกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ที่ใหความสุข สนุกสนาน เพื่อให 
    เกิดเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ 
4.  รูปแบบของการจัดกิจกรรมจะ 
     มีลักษณะเปนการมอบหมาย 
     งาน (task - based) ใหผูเรียน 
     ปฏิบัติซึ่งผูเรียนจะตอง 
     รวมมือกันและมีปฏิสัมพันธ 

5.  เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษ 
    เปนเครื่องมือในการแสวงหา 
    ความรูเพิ่มเติม โดยใชสื่อ 
    ประเภทตาง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ  
    พจนานุกรม และสื่ออื่น ๆ เปน 
    เครื่องมือ 
6.  เพื่อใหมีความรูความเขาใน  
    วัฒนธรรมในบริบทภาษาที่  
    สื่อสาร 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - 4 ประมาณ 
360-450 คํา รวม      คําศัพทที่สะสม  
1,300-1,500 คํา  ฯลฯ 
 

     กระทํากิจกรรมคูและ 
     กิจกรรมกลุม ใชการแสดง   
     บทบาทสมมุติ   เกม  เพลง  
     และอื่น ๆ เพื่อฝกใหผูเรียน 
     สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
5.  สงเสริมและสรางแรงจูงใจให 
     เรียนกลาแสดงออกในการ 
     รวมกิจกรรมทางภาษา 

7.  เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอภาษา 
    อังกฤษและมีนิสัยรักการอาน 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
ในสังคมโลกปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิง่จําเปน  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการติดตอส่ือสาร 
การศึกษาการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อใหสามารถนําประเทศไปสู
การแขงขันดานเศรษฐกิจ  เขาใจความแตกตางทางการเมืองและวัฒนธรรมในฐานะที่เปนพลเมืองโลก
ในยุคโลกาภิวตัน การเรียนภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนมวีิสัยทศันกวางไกล  สามารถสื่อสารกับ
ชาวตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสมและมั่นใจ  มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาและวัฒนธรรม
ตางประเทศ    นอกจากนี้ยังมีความเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย  และสามารถ
ถายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศใน
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีความคาดหวงัวา  เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้งแต
ชั้นประถมศกึษาถงึมัธยมศกึษา  ผูเรียนจะมีเจตคติทีด่ีตอภาษาอังกฤษ  สามารถใชภาษาตางประเทศ
ส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  แสวงหาความรู  ประกอบอาชีพ 
และศึกษาตอในระดับสูงขึ้น  รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก      
และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไดกําหนดใหสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาตางประเทศ  เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย    
สรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค   เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
จุดหมายของหลักสูตร  การที่จะทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามความคาดหวังดังกลาว หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดกําหนดองคความรู  กระบวนการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม  คานิยมที่ผูเรียนพึงมีเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
12  ป  แลวไวเปนกรอบสําหรับแตละชวงชั้น (กรมวิชาการ 2544 : 2)   

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานหนึ่งใน  8 กลุม  ที่
กําหนดใหเปนองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่จะเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสราง
ศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค  โดยนําจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาจัดเปนสาระและมาตรฐานการเรียนรู  สําหรับกลุมภาษาตางประเทศใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชัน้  
สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติมเปนรายวิชาใหม ๆ ที่มีความเขมข้ึนอยางหลากหลาย
ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ  ความตองการ  และความแตกตางระหวางบุคคล  
ตั้งแตชวงชั้นที่  2  (ป. 4 – ป. 6 ) ข้ึนไป  สวนภาษาตางประเทศอื่น ๆ และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน
ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชา ประกอบการจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้  สถานศึกษาตองจัดทําสาระการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ เอง   โดยอาศัยสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศนี้เป ็นแนวทาง   เนื่องจาก 
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ในระดับชวงชั้นที่  4  (ม.4 – ม.6)  จะมีการเริ่มเขาสูเฉพาะสาขาจัดทําสาระการเรียนรูเปน  “รายวิชา
เพิ่มเติมใหม”   หรือจัดทําเปนวิชาเลือกเฉพาะทางในระดับสูงขึ้นไปตามความตองการ  ความจําเปน  
และความเหมาะสมของความเปนศาสตรเฉพาะทางนั้น (กรมวิชาการ 2545 : 1) 

ความสําคัญ    สังคมโลกปจจุบัน  เปนสังคมขอมูลขาวสาร  ความกาวหนา  ความเคลื่อนไหว
และการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม  มีผลกระทบทั่วถึงอยางรวดเร็ว  บุคคลใน
สังคมตองติดตอ พบปะ  เพื่อดําเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน  ภาษาตางประเทศจึง
กลายเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่ง ในการสื่อสารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจกันและกันใน
การศึกษาหาขอมูลความรูและถายทอดวิทยาการตาง ๆ แกกันในดานเศรษฐกิจ  ภาษามีความจําเปน
ยิ่งขึ้น  ในการเจรจาตอรองดานการคาและการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  การรู
ภาษาตางประเทศ จะชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชนชาติไทยและชนชาติอ่ืน เพราะมีความ
เขาใจวัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละเชื้อชาติ  ทําใหสามารถปฏิบัติตอกันไดอยางถูกตอง เหมาะสม  
มีความเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย  สามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคม
โลก  (กรมวิชาการ 2545 : 1) 
  ลักษณะเฉพาะ  การเรียนภาษาตางประเทศแตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอ่ืน  
เนื่องจากผูเรียนไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น  แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใช
ภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ  การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้น  
ข้ึนอยูกับทักษะการใชภาษา  ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดี  ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝก
ทักษะการใชภาษาใหมากที่สุด ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ตองสอดคลองกับธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัด
กิจกรรมใหหลากหลาย  ทั้งกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียน
ภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย  อันจะนําไปสูการเปนผูเรียนที่พึ่งตนเองได และสามารถเรียนรูไดตลอด
ชีวิต  ทั้งดานภาษาตางประเทศ โดยใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการ
เรียนวิชาอื่น ๆ ในการศึกษาตอ  รวมทั้งในการประกอบอาชีพ  ซึ่งเปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของ
การปฏิรูปการเรียนรู  (กรมวิชาการ 2545 : 2) 
 โครงสรางของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โครงสรางของหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ  กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ  
โดยจัดแบงเปน  4  ระดับ  คือ   (กรมวิชาการ 2545 : 2) 

1. ชวงชั้น  ป.1-3    ระดับเตรียมความพรอม 
2. ชวงชั้น  ป.4-6    ระดับตน 
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3. ชวงชั้น  ม.1-3    ระดับกําลังพัฒนา 
4. ชวงชั้น  ม.4-6    ระดับกาวหนา 

วิสัยทัศน  การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
คาดหวังวา  เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา  
ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ  สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  
แสวงหาความรู  ประกอบอาชีพ  หรือศึกษาตอในระดับสูงขึ้น  รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราว
และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก  สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกไดอยางสรางสรรค  (กรมวิชาการ 2545 : 2) 
 คุณภาพของผูเรียน หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย  และสรางศักยภาพในการ
คิดการทํางานอยางสรางสรรค  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามจุดหมายของ
หลักสูตร  อันเปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การที่จะทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามที่คาดหวังดังกลาว  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได
กําหนดองคความรู  ทักษะหรือกระบวนการ  และคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ผูเรียนพึงมีเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปแลว  ไวเปนกรอบสําหรับแตละชวงชั้น สําหรับในชวงชั้นที่  2  ดังนี้   (กรม
วิชาการ 2545 : 2-4) 
 ชวงชั้นที่  2  (จบชั้นประถมศึกษาปที่  6) 
  1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลขาวสาร  สราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  ชีวิตประจําวัน  ส่ิงแวดลอมในชุมชน 
  2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศเนนการฟง – พูด – อาน ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดลอม  อาหาร  เครื่องดื่ม  ความสัมพันธระหวางบุคคล  เวลาวาง
และนันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อขาย  ลมฟาอากาศ  ภายในวงคําศัพท  ประมาณ 
1,050 – 1,200  คํา  (คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) 
  3. ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม ส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ  
  4. เขาใจขอความที่เปนความเรียงและไมใชความเรียน  ในการสนทนาทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการในบริบทที่หลากหลาย 

5.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา  และชีวิตความเปนอยูของเจา 
ของภาษาตามบริบทของขอความที่พบตามระดับช้ัน 
  6. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  นําเสนอและสืบคนขอมูลความรูใน
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนที่เรียนตามความสนใจและระดับช้ัน 
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  7.  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียนและในโรงเรียน  ใน
การแสวงหาความรูเพิ่มเติมและความเพลิดเพลิน 
 สาระ   สาระของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง  องคความรูที่เปนสากล
สําหรับผูเรียนภาษาตางประเทศ  ประกอบดวย  สาระดานภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (กรม
วิชาการ 2545 : 5) 
  สาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   หมายถึง  การใชภาษาตางประเทศเพื่อทําความ
เขาใจ  แลกเปลี่ยน  นําเสนอขอมูล  ขาวสาร  แสดงความคิดเห็น  เจตคติ  อารมณ และความรูสึกใน
เร่ืองตาง ๆ  ทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียน 
  สาระที่  2  ภาษาและวัฒนธรรม  หมายถึง  ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตความ
เปนอยู  พฤติกรรมทางสังคม  คานิยม  และความเชื่อที่แสดงออกทางภาษา 
  สาระที่  3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  หมายถึง  
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูที่สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
  สาระที่  4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก  หมายถึง  ความสามารถในการ
ใชภาษาตางประเทศภายในชุมชน และเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  หมายถึง  ผลการเรียนรูที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน  เปนมาตรฐานกลาง  ซึ่งเปนกรอบดานความรู  ทักษะกระบวนการและคุณธรรม  
จริยธรรม คานิยม  ที่สถานศึกษาสามารถนําไปปรับและพัฒนา  เพื่อกําหนดเปนผลการเรียนรูใน
หลักสูตรสถานศึกษา  มาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดเกี่ยวกับผลการเรียนรูที่   คาดหวังของผูเรียน 
อันจะจําไปสูการจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลการเรียนรูแบงออกเปน  8  มาตรฐาน
ตามสาระทั้งสี่ดังตอไปนี้  (กรมวิชาการ 2545 : 5-15) 
  สาระที่  1    ภาษาเพื่อการสื่อสาร   มาตรฐาน  ต 1.1  :  เขาใจกระบวนการฟง
และการอาน  สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ  และนําความรูมาใชอยางมี   
วิจารณญาณ  มาตรฐาน  ต 1.2   :  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนขอมูล  ขาวสารแสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   
มาตรฐาน  ต 1.3   :  เขาใจกระบวนการพูด  การเขียน และสื่อสารขอมูล  ความคิดรวบยวด และความ
คิดเห็นในเรื่องตาง ๆ  ไดอยางสรางสรรค  มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 
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  สาระที่  2    ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน  ต 2.1  :  เขาใจความสัมพันธระหวาง
ภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  มาตรฐาน ต 2.2  :  
เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทยและนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 
  สาระที่  3    ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  มาตรฐาน  ต 3.1  :   
ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐานในการพัฒนา
และเปดโลกทัศนของตน 
  สาระที่   4   ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก  มาตรฐาน ต 4.1  :  สามารถใช
ภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสังคม   มาตรฐาน  ต 4.2   :  
สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู  การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  การสราง
ความรวมมือ  และการอยูรวมกันในสังคม 
 

 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นเปนผลการเรียนรูที่ตองการหรือ
คาดหวังใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนหลังจากที่ไดผานกระบวนการเรียนรูภาษาตางประเทศในแตละชวงชั้น  
นั่นคือ  เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่  3  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  และชั้น
มัธยมศึกษาปที่  6  เปนตัวบงชี้ผลการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูทั้ง  8  มาตรฐาน  สําหรับ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2  (ป.4 – 6 )  ตัวบงชี้ผลการเรียนรู  ดังนี้ 
  สาระที่  1    ภาษาเพื่อการสื่อสาร   มาตรฐาน  ต 1.1  :  เขาใจกระบวนการฟง
และการอาน  สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ  และนําความรูมาใชอยางมี   
วิจารณญาณ  ตัวบงชี้ผลการเรียนรู  ดังนี้ 

1. เขาใจคําสั่ง  คําขอรอง  ภาษาทาทางและคําแนะนําในสังคมรอบตัว 
2. อานออกเสียงคําประโยคและขอความงาย ๆ ไดถูกตองตามหลักการอาน 

ออกเสียง   
3. เขาใจประโยคขอความสั้น ๆ โดยถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณ  และถาย 

โอนขอมูลจากภาพ  หรือสัญลักษณเปนประโยคหรือขอความสั้น ๆ  
  4.  เขาใจบทสนทนาเรื่องสั้น  เร่ืองเลา และนิทาน 
  มาตรฐาน  ต 1.2   :  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนขอมูล  ขาวสาร
แสดงความรูสึกและความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   
ตัวบงชี้ผลการเรียนรู  ดังนี้ 

1. ใชภาษางาย ๆ เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลโดยใชนวัตกรรมงาย ๆ  
และส่ือเทคโนโลยีที่มีอยูในสถานศึกษา 
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  2.  ใชภาษางาย ๆ เพื่อแสดงความตองการของตนเสนอความชวยเหลือแกผูอ่ืนและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชส่ือเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  3.  ใชภาษางาย ๆ  เพื่อขอและใหขอมูล  อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตาง ๆ  ที่พบ
เห็นในชีวิตประจําวันและสรางองคความรูโดยใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝก
ทักษะตาง ๆ  
  4.  ใชภาษางาย ๆ  เพื่อแสดงความรูสึกของตนและบอกเหตุผลโดยใชประโยชนจากสือ่
การเรียนทางภาษา  และผลจากการฝกทักษะตาง ๆ  รวมทั้งเลือกวิธีการเรียนภาษาตางประเทศที่ไดผล 
  มาตรฐาน  ต 1.3   :  เขาใจกระบวนการพูด  การเขียน และสื่อสารขอมูล  ความคิด
รวบยวด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ  ไดอยางสรางสรรค  มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ  ตวับงชี้
ผลการเรียนรู  ดังนี้ 

1. ใหขอมูลงาย ๆ  เกี่ยวกับตนเอง  ส่ิงแวดลอม  และสังคมใกลตัวดวยขอความ 
ส้ัน ๆ 

2. นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ  ที่ใกลตัว 
3. นําเสนอความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองตาง ๆ ที่ใกลตัวไดอยางมีวิจารณญาณ 
4. นําเสนอบทเพลงหรือบทกวีที่เปนที่รูจักหรือขอมูลจากสื่อประเภทตาง ๆ ตาม 

ความสนใจดวยความสนุกสนาน 
  สาระที่  2    ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน  ต 2.1  :  เขาใจความสัมพันธระหวาง
ภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  ตัวบงชี้ผลการเรียนรู  
ดังนี้ 
  1. เขาใจรูปแบบพฤติกรรมและการใชถอยคําสํานวนในการติดตอปฏิสัมพันธตาม
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
  2. รูจักขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
  มาตรฐาน ต 2.2  :  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ  ตัวบงชี้ผล
การเรียนรู  ดังนี้ 
  1.  เขาใจความแตกตางระหวางภาษาตางประเทศกับภาษาไทยในเรื่องเสียง  สระ  
พยัญชนะ  คํา  วลี  ประโยค  และขอความงาย ๆ   และนําไปใชอยางถูกตอง 
  2.  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของ
ไทยที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
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  3.  เห็นประโยชนของการรูภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรู  ความบันเทิงและ
การเขาสูสังคม 
  4.  สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
  สาระที่  3    ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  มาตรฐาน  ต 3.1  :   
ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐานในการพัฒนา
และเปดโลกทัศนของตน  ตัวบงชี้ผลการเรียนรู  ดังนี้ 
  1.  เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระภาษาตางประเทศงาย ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน ๆ  
  2.  เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ เปน
ภาษาตางประเทศ 
  สาระที่   4   ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก มาตรฐาน  ต 4.1  :   สามารถใช
ภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสังคม   ตัวบงชี้ผลการเรียนรู  
ดังนี้ 
  1.  ใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ในสถานศึกษาดวยวิธีการและรูปแบบ
งาย ๆ  
  2.   ใชภาษาตางประเทศสื่อสารกับบุคคลภายในสถานศึกษา 

 มาตรฐาน  ต 4.2   :  สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู  
การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือ  และการอยูรวมกันในสังคม  ตัวบงชี้ผลการ
เรียนรู  ดังนี้ 
  1.  ใชภาษาตางประเทศเพื่อส่ือสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพตาง  ๆ  ในสถานการณ
จําลองหรือสถานการณจริง 
  2.   ใชภาษาตางประเทศในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  โดยรูจักรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน และแสดงความคิดเห็นของตนอยางเหมาะสม  
 

ปญหาการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 
 สาเหตุที่ทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่ผานมาไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร มีสาเหตุจากปญหาดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ปญหาเกี่ยวกับตัวครู ครูเปนผูมีบทบาทมากที่สุดในการจัดสภาพการเรียนการสอนใน
หองเรียน ความรูความสามารถ วุฒิ ประสบการณในการสอน จึงเปนสวนหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู
ของนักเรียนโดยทั่วไปแลวยังขาดครูที่มีความรูความสามารถที่จะทําการสอนภาษาอังกฤษใหกับ
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นักเรียน เพื่อใหไดผลดีตามตองการ ซึ่งไดมีผูศึกษาวิจัยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานตัว
ครูไวดังนี้ 
 1.  ความรูความสามารถของครู  ภาษาอังกฤษเปนวิชาทักษะที่นักเรียนจําเปนตอง     
ไดรับการฝกฝนอยูบอยๆ  และไดรับการฝกที่ถูกตองจากครูที่มีความสามารถเทานั้นจึงจะไดผลเพราะ
ครูเปนแบบอยางที่นักเรียนจะเลียนแบบทั้งในการพูด การอาน และการเขียน  (อุทัย  ภิรมยร่ืน  และ 
เพ็ญศรี  รังสิยากูล  2521 : 87) ดังนั้นครูที่ขาดความรูความชํานาญ การฝกฝนไมเพียงพอ จึงไม
สามารถสอนเนื้อหาวิชาไดถูกตอง (สุไร พงษทองเจริญ 2520  :  50-51) 
  ปญหาการขาดครูภาษาอังกฤษที่มีความสามารถนั้น  มีอยูทุกระดับในระบบการศึกษา
ของไทย  สังเวียน  สฤษติกุล (2521 : 3-4)   กลาววาครูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสวนใหญไมไดเชี่ยวชาญในการสอนทกัษะทัง้
ส่ี จะมีความสามารถจริง ๆ  เฉพาะในเรื่องการสอนอานและการสอนไวยากรณเทานั้น     ทั้งนี้เนื่องจาก
ขาดการฝกฝนที่มีประสิทธิภาพอยางพอเพียง ทั้งกอนและระหวางการเปนครู จึงทําใหขาดความรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษ และทําใหไมมีเทคนิคความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ  (ศรีวิไล  ดอกจันทร 
2526-2527 : 2) 
  อนึ่ง เกี่ยวกับความสามารถของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษานั้น ประพาศน  
พฤทธิประภา  ไดสํารวจขอมูลจากครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษจาก 5 จังหวัด  
คือ กาฬสินธุ  นครราชสีมา  เพชรบูรณ  ชลบุรี  และราชบุรี  โดยใชเกณฑแบงความสามารถ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4  ดาน  (ฟง  พูด  อาน  เขียน)  ออกเปน 4 ระดับ โดยใหระดับที่ 1  เปนความสามารถ
ข้ันพื้นฐานในการฟง  พูด  อาน  เขียน  ระดับที่ 2  เปนความสามารถที่ใชภาษาอังกฤษทุกทักษะสื่อ
ความหมายได  แตยังไมสมบูรณนัก  ระดับที่ 3  เปนความสามารถที่ใชภาษาอังกฤษทุกทักษะสื่อสารได
ดีคอนขางใกลเคียงกับเจาของภาษา  จนถึงระดับที่  4  เปนความสามารถที่ใชทุกทักษะเทียบเทา
เจาของภาษา ผลจาการสํารวจนั้นความสามารถของครูสวนใหญ  อยูในระดับที่ 2  (ประพาศน    พฤทธิ
ประภา   2528 : 98-100) 
  เนื่องจากครูภาษาอังกฤษมีความสามารถอยูในระดับตํ่า จึงทําใหขาดความมั่นใจใน
การสอน หรือใชภาษาสื่อสารในชั้นเรียนซึ่งปจจุบันนี้การสอนภาษาอังกฤษแนวสื่อสารกําลังเปนที่
กลาวขวัญถึงเปนอันมาก  (สมถวิล  ธนะโสภณ 2539 : 2,  เอกสารอัดสําเนา)  วิธีการสอนแบบการใช
ภาษาในการสื่อสารจําเปนตองใชครูที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4  ทักษะดีพอ  จึงจะสอนให
นักเรียนใชภาษาอังกฤษสื่อสารได 
  ศรีชัย  สุวรรณกิติ  (2522 : 74-76)  ไดกลาวถึงปญหาเกี่ยวกับตัวครูซึ่งเกี่ยวโยงไปถึง
ปญหาการสอนภาษาอังกฤษไวดังนี้ 1) ครูขาดความพรอมที่จะสอน ไมมีการเตรียมบทเรียน    
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อาจเปนเพราะครูมีชั่วโมงสอนมากเกินไปหรือเปนเพราะครูตองการความสะดวกสบายในการสอน เคย
สอนอยางไรก็ใชอยางนั้นตลอด  ไมมีการปรับปรุงดัดแปลงใหเหมาะสมกับนักเรียน  ซึ่ง    เปลี่ยนไป
เร่ือย ๆ  2) ครูขาดความมั่นใจในตนเอง  ซึ่งอาจเปนเพราะไมแมนยําในเนื้อหาหรือวิธีสอนหรืออาจเปน
เพราะครูไทยมักมีความอาย ไมกลาแสดงออก  แลวจะหวังใหนักเรียนพูดภาษาอังกฤษหรืออาน
ภาษาอังกฤษดวยสําเนียงที่ถูกตองยอมเปนไปไมได  3) ครูบางคนไมไดสนใจศึกษาหลักสูตรวาวิชาที่
ตนเองสอนนั้นมีจุดหมายอยางไรบาง  เนื้อหาที่สอนจะครอบคลุมไปถึงไหน  ซึ่งทําใหการสอนนั้นไมมี
หลักเกณฑ  4) จํานวนครูไมเพียงพอกับนักเรียน  และไมมีเวลาตรวจผลงานของนักเรียน เพราะบาง
โรงเรียนจัดใหครูสอนมากเกินไป  5) ครูไมกระตุนความสนใจของนักเรียนโดยใชกิจกรรมตาง ๆ เชน เกม 
หรือ อุปกรณ และไมไดเนนใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ  ครูขาดการใชจิตวิทยาใน
การสอน  เชน  เมื่อนักเรียนเรียนไดไมดีเทาที่ครูคาดหวังไว ครูบางคนจะรูสึกโกรธ  และแสดงอาการไม
พอใจ ดุ วา  นักเรียน  จนบางครั้งนักเรียนบางคนเกิดความกลัว ทําใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ไมดีตอครู  
และวิชาภาษาอังกฤษ  และ   7) ปญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ครูบางคนมีเงินไมเพียงพอที่จะใชจายในการ
แสวงหาความรู เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูของตัวเอง  เชน  ซื้ออุปกรณเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ 
หนังสือ ตํารา หรือนิตยสารตาง ๆ สอนภาษา  (ศรีชัย   สุวรรณกิติ   2522  :  74-76) 
  นอกจากนี้  สอรัฐ  มากบุญ (2530 : 7-11) ไดกลาวถึงปญหาการสอนภาษาอังกฤษที่       
เกี่ยวของกับตัวครูไวดังนี้  1) ครูสอนภาษาอังกฤษยังพูดไมเกง  ใชภาษายังไมคลองแคลว  เนื่องจาก
ไดรับการฝกจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในระบบเกา  ประกอบกับบางคนเคยชินกับวิธีสอน  แบบ
เกา  ซึ่งไมเคยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอนเลยมาเปนเวลานาน  ทําใหยากแกการปรับตัวไปใช
วิธีการสอนแนวใหมได 2) ครูผูสอนบางสวน ยังใชภาษาอังกฤษไมถูกตองสมบูรณโดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา ที่ผูสอนไมไดศึกษามาในแนววิชาเอกภาษาอังกฤษ  แตจําเปนตองสอนภาษาอังกฤษ 
ลักษณะเชนนี้จะทําใหนักเรียนไดตัวอยางที่ผิดๆ และมีบางคนที่จําลักษณะผิดๆ นี้ไปใชอยูเร่ือยไป  และ 
3)  ครูผูสอนยังมีความรูทางภาษาศาสตรไมดีนัก  จากการวิจัยของ  ชมพันธ  กุญชร   ณ อยุธยา (2529 
: บทคัดยอ) พบวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษามีความรูทางภาษาศาสตรเฉล่ียประมาณ
51% เทานั้น 
 2.  ปญหาในการวัดและประเมินผลการเรียน ครูสวนมากยังขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
นี้ พงษชัย   พัฒนผลไพบูลย และอังคณา  พัฒนาผลไพบูลย ไดทําการวิจัยพบวา “ครูไมเหน็ดวยกบัการ
ปฏิบัติตามหลักสูตร โดยเฉพาะการวัดผลตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมทําใหนักเรียนขาดความ
รับผิดชอบ เพราะนักเรียนรูอยูแลววาอยางไรก็ตองสอบผาน” (คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
และกรมวิชาการ 2524 : 46 - 47) สําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ 
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ในปจจุบัน โดยทั่วไปครูผูสอนยังเนนหนักที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) ของผูเรียน 
มากกวาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารจริง ๆ (Communicative Competence) (ศรีวิไล  
ดอกจันทร  2538 : 102) 
  ปญหาเกี่ยวกับนักเรียน ในการจัดสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ครู        
ผูสอนตางก็มีปญหาเกี่ยวกับนักเรียน ซึ่งพอสรุปปญหาที่สําคัญไดดังนี้ 
  1.  นักเรียนขาดแรงจูงใจ ในการเรียนภาษาตางประเทศนั้น มีแรงจูงใจอยู 2 ชนิด คือ 
แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ (instrumental motivation) และจูงใจเชิงบูรณาการ (integrative motivation) 
แรงจูงใจเชิงเครื่องมือนั้น ผูเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชเปนเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่งในการ
ประกอบอาชีพ สวนแรงจูงใจเชิงบูรณาการนั้น ผูเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชภาษาใหคลองแคลว
อยางใกลเคียงกับเจาของภาษา และตองการจะเขาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้นดวย แรงจูงใจแบบ
บูรณาการจึงมีผลดีตอผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษมากกวาแรงจูงใจเชิง   เครื่องมือ แตการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยสวนมากเปนแรงจูงใจเชิงเครื่องมือ (พัฒน  นอยแสงศรี  2530 : 229 - 
231) จึงอาจเปนสาเหตุทําใหนักเรียนไมสนใจเรียนภาษาอังกฤษ เพราะมองไมเห็นความจําเปนที่จะ
เรียน 
  2.  พื้นความรูภาษาอังกฤษของนักเรียนไมดีพอ นักเรียนที่สําเร็จการศึกษามาจากชั้น
ประถมศึกษามีพื้นความรูภาษาอังกฤษไมดีพอ ทําใหเปนภาระของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จะตอง  แกไข
ใหดีข้ึนตอไป (สังเวียน   สฤษติกุล 2537 : 60) 
  3. จํานวนนักเรียนในแตละหองเรียนมีมากเกินไป ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ตองฝกทุก
ทักษะ (ฟง พูด อาน เขียน) ครูสวนใหญมักมีปญหาเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนมากเกินไป ทําใหการฝกไม
ทั่วถึง การสอนก็ไมไดผลดีดวย สุไร  พงษทองเจริญ ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนวา ใน
หองหนึ่งไมควรเกิน 20 คน สําหรับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (สุไร           พงษทองเจริญ   2516 
: 30 - 53) 
  4.   นักเรียนไมชวยตนเอง  คอยแตจะใหครูเปนฝายใหอยูฝายเดียว  เมื่อเรียนเสร็จไป
วันหนึ่ง ๆ ไมไดทบทวนสิ่งที่เรียนไปแลวอีกจึงทําใหลืม เพราะวาภาษาอังกฤษเปนวิชาทักษะ  จําเปนที่
จะตองฝกฝนอยูเสมอ จึงจะสามารถใชภาษาอังกฤษไดโดยอัตโนมัติ (ศรีชัย สุวรรณกิติ   2522 : 78) 
  5.   นักเรียนไทยสวนมากมีความอาย ไมกลาแสดงออกหรือตอบคําถาม เพราะเกรงวา
ที่ทําไปนั้นผิด (พัฒน  นอยแสงศรี   2530 : 229 - 231) จึงไมใหความรวมมือในการเรียนการสอนดี
เทาที่ควร 
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ความสามารถในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
 ส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู คือ กิจกรรม สําหรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารนั้น ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้คือ 
 ลิตเติลวูด (Littlewood 1990 : 11) กลาวถึงความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไววา เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดนําความรูทางภาษาที่ไดเรียนมา ฝกใชภาษา
เพื่อการสื่อความหมายเฉพาะอยางตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 ฮาเมอร (Harmer 1982 : 166 - 167) กลาวถึงกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารวา 
เปนกิจกรรมซึ่งผูเรียนมีความตองการที่จะสื่อสารซึ่งเกิดจากตัวผูเรียนเอง โดยการแสดงออกทางเนื้อหา 
(content) มากกวารูปแบบทางภาษา (form) สามารถเลือกใชภาษาแตละแบบไดถูกตองเปนการ
แสดงออกอยางเสรี คือ ไมกําหนดขอบเขตขอมูลและปราศจากการขัดจังหวะของผูสอน 
 อาจกลาวไดวา กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร คือ กระบวนการที่ผูเรียนได
นําความรูทางภาษามาฝกใชส่ือความหมายที่กําหนดไวดวยตนเอง โดยเปนการแสดงออกอยาง
อิสระเสรี ลิตเติลวูด (Littlewood 1990 : 18-19) และฮารเมอร (Harmer 1982 : 200 - 205)  ได
กลาวถึงความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไวพอสรุปไดดังนี้ 
 1.  กอนเริ่มทํากิจกรรมครูตองมีความสามารถในการวางแผน     และจัดดําเนินการ
เกี่ยวกับการทํากิจกรรมในชั้นเริ่มตนคือครูตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงลักษณะของกิจกรรม วิธีทํา
กิจกรรม และใหขอมูลที่จําเปนสําหรับการทํากิจกรรมนั้น ตลอดจนตองดูแลการจัดกลุมของ         
นักเรียนดวย 
 2.  ระหวางการทํากิจกรรม ครูตองมีความสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือ เมื่อนักเรียนมี
ปญหา ไมวาจะเปนปญหาดานภาษาหรือปญหาเกี่ยวกับวิธีทํากิจกรรม และนอกจากนี้ครูควรแกไข
เฉพาะที่จําเปนเทานั้น 
 3.  หลังการทํากิจกรรม  ครูตองมีความสามารถในการประเมินและใหขอมูลยอนกลับแก
นักเรียนได โดยการบอกใหนักเรียนทราบวา นักเรียนทํากิจกรรมนั้นไดดีเพียงใด ใชภาษาในการทํา
กิจกรรมไดถูกตองเหมาะสมหรือไม   
 ความสามารถในการใชส่ือการสอน  ในปจจุบันถือไดวา ส่ือการสอน (instructional media) 
เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ทองทิพย   วรรณพัฒน (2522 : 114) 
กลาวถึงความหมายของสื่อการสอนวา เปนวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ รวมทั้งวิชาการที่ผูสอนจะนําไปใช
ในการสอนเพื่อส่ือความหมายใด ๆ ที่ผูสอนประสงคจะสงหรือถายทอดไปสู      นักเรียน 
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 ส่ือการสอนนั้นมีมากมายหลายประเภท ครูจําเปนที่จะตองมีความรูและความสามารถใน
การใชส่ือการสอนเหลานี้ เพื่อใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จดังที่มุงหวัง อเฮลลา (Ahella 1990 : 
39) ไดกลาวถึงความสามารถในการใชส่ือการสอนเพื่อการสื่อสารไวดังนี้คือ  
 1.   เลือกสื่อที่นํามาใชที่มีความชัดเจน และมีความเปนจริงมากที่สุด 
  2.  ใชส่ือที่มีหัวขอเร่ืองตาง ๆ ที่นาสนใจ เชน บทความจากหนังสือ รายงานขาวกีฬา และ
ขาวที่ผูเรียนคุนเคย เปนตน 
  3.  ใชส่ือที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนทั้งทางดานเนื้อหา  ประสบการณ  หรือวัยของ
ผูเรียน ส่ืออาจจะประกอบไปดวยสื่อที่มีลักษณะภาษาศาสตร (linguistics) เชน หนังสือพิมพ        
วารสาร และส่ือที่ไมมีลักษณะภาษาศาสตร (non-linguistics) เชนรูปภาพ แผนภูมิ ภาพวาดตาง ๆ 
 4.  ใชส่ือที่ไมมีความลําเอียงทางวัฒนธรรม ครูตองนําเสนอสื่อที่มีความหมายทาง
วัฒนธรรม ไมเปนวัฒนธรรมของชนกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ และควรมีความเทาเทียมกันทาง        
วัฒนธรรมในการใชภาษา 
 นอกจากนั้นคิวดาห (Qudah 1991 : 40) ไดกลาวถึงความสามารถในการใชส่ือการสอนของ
ครูไวเชนกันวา 
 1.  ใชส่ือการสอนที่มีความชัดเจน นําเสนอความคิดและจินตนาการที่สมบูรณ ซึ่งจะชวยให
ครูประหยัดเวลาในการอธิบาย 
 2.  ใชส่ือการสอนที่มีเนื้อหาทันสมัยหรือทันเหตุการณ เชน รายการโทรทัศนใหม ๆ ขาว
ปจจุบัน เปนตน เพื่อชวยใหผูเรียนไดคุนเคยและมีทักษะในการใชภาษาใหม ๆ จากสื่อเหลานี้ 
 สรุปไดวา ความสามารถในการใชส่ือการสอน คือ ควรเลือกสื่อที่มีความชัดเจน นาสนใจ
ทันสมัยทันเหตุการณเหมาะสม เปนจริง และตรงกับความสนใจของผูเรียน 
 

 ความสามารถในการวัดผลประเมินผล  หัวใจสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประการหนึ่งคือ การวัดผลประเมินผลซึ่งจะทําใหผูสอนสามารถทราบไดวาผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือ
เขาใจในสิ่งที่ไดเรียนรูมากนอยเพียงใด  ผลที่ไดจากการประเมินจะเปนเครื่องมือและตัวบงชี้ชวยในการ
ตัดสินใจในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 สุมิตรา  อังวัฒนากุล (2537 : 197) ไดกลาวถึง การวัดและประเมินผลวาเปนการไดมาซึ่ง
ขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การเลื่อนชั้นหรือซ้ําชั้นของ      นักเรียน 
การแนะนําการศึกษาตอของนักเรียน หรือการปรับปรุงการสอนของครู 
 อรุณี     วิริยะจิตนา  (2532 : 109 - 115) ไดใหความคิดเห็นในเรื่องนี้เชนกันวาเมื่อการเรียน
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมีจุดประสงคใหผูเรียนสามารถสื่อความหมายไดมากนอยเพียงใด ไมใช
ประเมินผลวามีความรูทางภาษามากนอยเพียงใด ดังเชน การทดสอบที่นิยมทํากันในอดีต 
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 ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรมีความสามารถในการจัดการวัดและประเมินผลใหเปนไปตามแนว
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น กาญจนา  ปราบผล (2532 : 85 - 88) ไดกลาวถึง
ความสามารถในการวัดและประเมินผลการสอนเพื่อการสื่อสารไวดังนี้ คือ 
 1.  จุดประสงคของการวัดควรสอดคลองกับจุดประสงคในการเรียนการสอนและตรงกับ
ความตองการของผูเรียน ผูสอนควรตองดูวาผูเรียนมีความตองการในการเรียนรูอยางไร มีเนื้อหาเปน
เชนใด และในหลักสูตรมีจุดประสงคการเรียนรูอะไรบาง แลวจึงสรางขอสอบใหสอดคลองกับเนื้อหา
และจุดประสงคของหลักสูตรนั้น 
 2.   ใชเนื้อหาที่เหมาะสมกับผูเรียน (specific contexts) เนื้อหาของขอสอบอาจนํามาจาก
การใชภาษาในชีวิตประจําวัน ในสาขาวิชาที่ศึกษาและในการประกอบอาชีพ ตามระดับและความ
ตองการของผูเรียน 
  3.   มุงใหความสนใจไปที่ความเหมาะสมในการใชภาษา (appropriacy) มากกวาความ
ถูกตองทางภาษา (correctness) ลักษณะของภาษาที่นํามาใชควรเปนภาษาที่ใชในสภาพความเปน
จริงในการสื่อสาร มีขอความที่สมบูรณในตัวเอง เปนภาษาใชมีความเปนธรรมชาติ สมเหตุผล และ
ความสอดคลองกับจุดประสงคในการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  4. ควรอยูในรูปแบบของการสื่อสารจริง   ซึ่งเปนการสื่อสารในรูปแบบของทักษะสัมพันธ
หรือทักษะบูรณาการนั่นเอง เราไมสามารถแยกองคประกอบของภาษาออกจาก              องคประกอบ
อ่ืน ๆ ของการสื่อสารได ดังนั้นการวัดและการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร จึงไมควรแยกการ
ใชภาษาออกจากสถานการณได ในกรณีที่จัดสอบไมไดควรใชสถานการณที่     ใกลเคียงกับสภาพ
ความเปนจริงที่สุด ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของการจําลองสถานการณหรือบทบาทสมมุติ 
 5.  รูปแบบการสื่อสารมีไดหลายลักษณะทั้งแบบที่มีการโตตอบ และไมมีการโตตอบ 
ขอสอบจึงควรมีความสอดคลองกับรูปแบบของการสื่อสารดวยและลักษณะของขอสอบ ควรอยูในรูป
ของการประเมินผลภาพรวมของภาษา (global test) เปนการวัดความรูหลาย ๆ ดานรวมกันมิใชเพียง
เฉพาะสวนในสวนหนึ่ง ควรเปนขอสอบแบบอัตนัยเพราะในการใชภาษาจําเปนตองใชความสามารถ
หลาย ๆ อยางในเวลาเดียวกัน ไดแก ขอสอบแบบใหเติมคําในชองวาง (cloze test) การเขียนจดหมาย 
การแสดงความคิดเห็น การสัมภาษณเหลานี้เปนตน 
 6. การออกขอสอบควรคํานึงถึงความสามารถและประสบการณของผูเรียนดวยการ     
ตัดสินความสามารถของผูสอบควรพิจารณาจากเกณฑการบรรลุจุดประสงคมากกวาการตัดสินแบบอิง
กลุม 
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 7.  ความสามารถในการสื่อสารเปนพฤติกรรมที่ตอเนื่อง การสอบเปนเพียงการวัด
ความสามารถในชวงเวลาหนึ่ง อาจมีองคประกอบอื่นที่ทําใหขาดความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดใน
การวัด จึงควรมีการประเมินผลแบบตอเนื่อง และอาจใชวิธีการอื่นนอกเหนือจากการสอบมาพิจารณา
ดวย 
 ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ความสามารถในการวัดผลประเมินผล คือ ตองมีความสอดคลองกับ
จุดประสงครายวิชาของหลักสูตร มุงเนนความเหมาะสมในการใชภาษาควรเปนรูปแบบของสถานการณ
จริงหรือใกลเคียงมากที่สุด เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับและประสบการณของ       ผูเรียน ควรเปน
การประเมินผลอยางตอเนื่องและอาจใชวิธีการอื่น ๆ มารวมพิจารณาดวย 
 

ขอบขายเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
  การสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันเนนใหนักเรียนใชภาษาไดในสถานการณที่เปนจริงมุงให
นักเรียนมีโอกาสฝกภาษามากที่สุดโดยใชกิจกรรมเปนสื่อในการเรียนภาษาอังกฤษ    เพื่อใหเกิด
แรงจูงใจและมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหลักการสอน ดังนี้ 
 1.  สอนใหนักเรียนสามารถใชภาษาเกี่ยวกับส่ิงที่อยูใกลตัวหรือเกี่ยวกับส่ิงที่นักเรียน
ประสบอยูในชีวิตประจําวัน เชน การสอบถาม การออกคําสั่ง การขอรอง ฯลฯ 
 2.  เนนการฝกภาษาแบบที่เจาของภาษาใชในการสื่อความหมายในชีวิตจริง  แตเปนภาษา
งาย ๆ สําหรับผูเร่ิมเรียน   แตละครั้งที่ฝกครูจะตองตั้งจุดประสงคที่แนนอนวาตองการจะฝกใหใชภาษา
เพื่อความหมายอะไรในสถานการณเชนใด 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดใหแบงออกเปน  3  ข้ันตอน   คือ 
 1.   ข้ันนําเสนอเนื้อหา   ครูจะทําหนาที่เปนผูใหขอมูล  ครูเปนผูรูเกี่ยวกับตัวเนื้อภาษา  ครู
เปนผูเลือกสื่อใหม ๆ ที่จะใหนักเรียนไดเรียนรู  ซึ่งอาจจะดึงมาจากตํารา  หรือใชส่ืออ่ืน ๆ  แลวนําเสนอ
ดวยวิธีการที่ชัดเจน และงายตอการจํา  นักเรียนเปนผูฟงและทําความเขาใจในขั้นนี้นักเรียนจะไดพูด
นอย  ถาครูใชเวลาในขั้นนี้มากจะทําใหนักเรียนมีเวลาไมพอที่จะฝกภาษาดวยตนเอง 
 2.  ข้ันฝก ครูควรจะเปลี่ยนบทบาทจากผูใหขอมูลเปนผูจัดการ โดยจัดหาแบบฝกที่มี     
ความหมาย  งายตอการจํา  และเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมใหมากที่สุด 
 3.  ข้ันนําไปใช  สวนมากในการเรียนการสอน ครูมักจะหยุดอยูเพียงขั้นฝกเทานั้น เพราะครู
คิดวาจะไดใหความรูใหม ๆ กับนักเรียนเพียงพอแลว ซึ่งในความเปนจริงนั้น แมครูเปดโอกาสใหนักเรยีน
ไดฝกการใชภาษา แตก็เปนการฝกอยางควบคุม โดยในการเรียนรูภาษาที่แทจริงนักเรียนจะตอง
สามารถใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ไดดวยตัวของเขาเอง  นักเรียนควรมีโอกาสใชภาษาอยางอิสระ
และถึงแมวานักเรียนจะมีขอผิดพลาดในการใชภาษาครูก็ไมควรขัดจังหวะ    เนื่องจากวานั่นเปนโอกาส
ที่นักเรียนจะไดใชภาษาอยางที่เขาตองการ  และไดแสดงความคิดเห็น 
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ของตัวเอง ซึ่งจะทําใหนักเรียนตระหนักวาเขาไดเรียนรูส่ิงที่มีประโยชนและควรจะไดรับการ       สงเสริม
ใหเรียนรูยิ่งขึ้นตอไป สวนครูนั้นจะมีหนาที่จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนได       แสดงออกอยาง
อิสระ ในขั้นตอนการสอนนี้ครูจึงเปนเพียงผูชี้แนะ หรือผูใหคําปรึกษาเทานั้น 
 หลักการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษายึดแนวทฤษฎีการสอนเพื่อการสื่อสาร 
(communication approach) แนวทฤษฎีนี้เนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารความหมาย
ในชีวิตประจําวัน โดยอาศัยหลักการของภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา (sociolinguistics) ซึ่งวาดวย     
เนื้อหาในบริบท (context) กระบวนการสอนตามแนวทฤษฎีนี้ เนนปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับ     
ผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงให      
ผูเรียนไดใชความพยายามของตนเองในการสื่อความหมาย ทั้งดวยเสียงและตัวอักษร โดยผูสอนตอง
คอยชวยเหลือและใหกําลังใจจนเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติ ซึ่งกอใหเกิดเจติคติที่ดีในการเรียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 26/2540 : 91 - 92) 
 

 ทักษะที่ตองการใหผูเรียนไดรับการเรียนภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษหลัก 1-4  ซึ่งเปน
ภาษาอังกฤษที่เนนการใชภาษาถูกตองตามหลักภาษา ตามมารยาททางสังคมของการใชภาษา มีการ
ใชภาษาในสถานการณตาง ๆ  ที่หลากหลาย โดยมีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารดวยการฟง พูด  อาน  
และเขียน  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539    : 13 - 14 ) 
 

 การฟง   มีขอบเขต  ดังนี้ 
 1. เขาใจสิ่งที่ฟง 
 2. ฟงแลวปฏิบัติตามได 

3. วิเคราะหเร่ืองที่ฟง 
 

 การพูด   มีขอบเขต  ดังนี้ 
 1. พูดไดชัดเจนถูกตอง 

2. พูดสื่อความได 
 

 การอาน   มีขอบเขต  ดังนี้ 
 1. รูหลักเกณฑการอาน 
 2. อานคําใหม ๆ ได 
 3. มีทักษะในการอานออกเสียง 
 4. มีทักษะในการอานในใจ 
 5. สรุปใจความสําคัญเรื่องที่อาน 
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 6. วิเคราะหเร่ืองที่อาน 
 

 การเขียน  มีขอบเขต  ดังนี้ 
 1. มีทักษะในการเขียน เขียนไดถูกตองรวดเร็วและเปนระเบียบสวยงาม 
 2. เขียนสื่อความหมายได 
 3. เขียนโดยลําดับเหตุการณ 
 4. เขียนแสดงความนึกคิดอยางเสรี 
 5. นําการเขียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 

 นอกจากนี้หลักสูตรยังมีจุดมุงหมายที่จะสรางเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 เจตคติ   ที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนมีดังนี้ 
 1. มีความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 2. มีนิสัยที่ดีในการฟง พูด อาน และเขียน 
 3. มีนิสัยรักการฟง พูด อาน และเขียน 
 4. รูและเขาใจวัฒนธรรมของชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษ 
 5. เห็นประโยชนของการนําภาษาอังกฤษไปใช  และมุงที่จะสรางแนวทางในการแสวงหา
ความรูเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
  5.1 จัดระบบและแผนการเรียนเปน มีการประเมินผลตนเองเปนระยะ 
  5.2 ทบทวนบอย ๆ มีกลยุทธในการทบทวน 
  5.3 หาโอกาสฝกภาษาตาง ๆ 
  5.4 กลาเดาอยางมีเหตุผล และกลาใชภาษาโดยไมกลัวผิด 
  5.5 รูจักใชแหลองอางอิงเพื่อแสวงหาความรูเพิ่มเติม 

5.6 คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และเอาชนะความติดขัดทางภาษาได 
  5.7 มีความพากเพียร มุงมั่นในการทํางาน 
  5.8 เปนกัลยาณมิตร และสามารถทํางานเปนกลุมได 
 การจัดการเรียนการสอนที่เนนของทักษะตางๆ นั้น มักจะจัดจุดประสงคของทักษะหลาย ๆ 
ทักษะในหนึ่งกิจกรรม ซึ่งในแผนการสอนจะตองระบุวาวัดจุดประสงคและทักษะใดบาง 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2539 : 1) 
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การสอนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาเพื่อนําไปสูการเรียนรูภาษา  
(content - based instruction) 
 จากประสบการณดานการสอนและการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในหองเรียน การเรียน
ภาษาตางประเทศไดผลมากที่ถาครูผูสอนใชภาษาในสถานการณที่สอดคลองกับสถานการณจริง มุงให
ผูเรียนสื่อสารได ในประเทศไทยสวนใหญมุงสอนทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลในระดับพื้นฐาน เนน
ใหผูเรียนใชภาษาถูกตองตามหนาที่ (functions) ในสถานการณซึ่งครูจําลองใหเหมือนชีวิตประจําวัน
มากที่สุด เชน การซื้อของ การบอกทิศทาง การแนะนําตนเอง เปนตน            ผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาสรุปวา ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐานไดหลังจากการเรียนในระยะเวลา
เพียง 2 ป นอกจากนี้ยังอธิบายเพิ่มวาถึงแมผูเรียนมีโอกาสใชภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อนําไปสูการ
เรียนรูในระดับมัธยมศึกษา การสอนภาษาโดยใชเนื้อหานําไปสูการเรียนรูภาษา (CBI) เปนการสอนที่
ประสานเนื้อหาเขากับวัตถุประสงคของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษเปน
เครื่องมือในการศึกษาเนื้อหา ครูไมควรใชเนื้อหาเปนแบบฝกหัดทางภาษาเทานั้น แตครูควรฝกให
ผูเรียนเขาใจสาระเนื้อหาโดยใชทักษะภาษาเปน    เครื่องมือ ครูจะใชเนื้อหากําหนดรูปแบบของภาษา 
(form) หนาที่ของภาษา (function) และทักษะยอย (sub - skills) ผูเรียนจําเปนตองรูเพื่อเขาใจสาระ
ของเนื้อหาและทํากิจกรรมได ครูตองเขาใจการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธตลอดจนเขาใจ
เนื้อหาและใชเนื้อหาเปนตัวกําหนดบทเรียนของภาษา ครูจะประสานทักษะทั้ง 4 ใหสัมพันธกับหัวเรื่อง 
(topic) ผูเรียนจําเปนตองรูเพื่อที่จะ    เขาใจสาระของเนื้อหาและทํากิจกรรมได   การเรียนการสอนแบบ
นี้กระตุนใหผูเรียนไดคิด และเกิดการเรียนรูโดยผานการฝกทักษะทางภาษา วิธีสอนแบบนี้มีแนวการ
เรียนการสอนที่สําคัญดังนี้คือ 

1. การสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 2. การสอนที่คํานึงถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับภาษา 
 3. การสอนที่เนนการเรียนรูจากประสบการณ 
 4. การสอนที่เนนการเรียนรูจากการทําโครงงาน 
 นอกจากนี้ยังเนนหลักสําคัญวา ผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาไดดี มีโอกาสใชภาษาใน  
สถานการณที่เหมือนจริงและผูเรียนจะใชภาษามากขึ้นถามีความสนใจในเนื้อหาที่เรียน ดังนั้นผูสอนจึง
ตองนําเนื้อหาที่เปนจริงและสถานการณเรียนรูที่สมจริงมาใหผูเรียนไดฝกใชภาษา เพื่อที่จะทําความ
เขาใจสาระของเนื้อหาโดยผูเรียนสามารถใชพื้นความรูเดิมในภาษาไทยมาโยงกับเนื้อหาของวิชาใน
ภาษาอังกฤษ และที่สําคัญที่สุดคือ ฝกใหผูเรียนคิดเปน สามารถวิพากษวิจารณขอมูลที่ไดจากเนื้อหาที่
เรียน และใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือในการคนควาขอมูลได (กรมวิชาการ 2541 : 3 - 5) 
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แนวทางการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  ผูสอนจําเปนที่จะตองรูความแตกตาง
ระหวางเทคนิคการสอน  วิธีสอน   และแนวคิดทฤษฎี  ซึ่งเปนที่มาของวิธีสอนแบบตาง ๆ วิธีสอนบางวิธี
เปนที่นิยมใชกันอยูนาน  บางวิธีถูกนํามาใชเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวก็เส่ือมความนิยมไป  การที่วิธี
สอนแตละวิธีไมไดรับความนิยมตอเนื่องมิใชเพราะมีความลมเหลวในการปฏิบัติจริง  แตมีสาเหตุมา
จากการเปลี่ยนแปลงดานแนวคิด ทฤษฎี  การเรียนรูดานจิตวิทยา  ดานภาษาศาสตรและดาน
การศึกษา  แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดในยุคสมัย
ตาง ๆ ของนักปรัชญา  นักจิตวิทยา  และนักภาษาศาสตร ซึ่งเขามามีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนหลายแนวทาง มีการพัฒนาไปหลายรูปแบบตามยุคสมัย     จนถงึแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีลักษณะเดนชัด  คือเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  วิธีนี้มุงเนนกระบวนการเรียนรูที่
มีการฝกปฏิบัติ    มีการนําภาษาไปใชจริงตามหนาที่ของภาษาในการสื่อความหมาย  โดยมีเปาหมาย
อยูที่การใชภาษาสื่อสารในชีวิตจริงไดเหมาะสมกับสภาพสังคม  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรูจะมุง
ใหผูเรียนมีโอกาสฝกใชภาษาใหมาก  และมีทักษะในการแสวงหาความรูจาแหลงการเรียนรูตาง ๆ  ที่
หลากหลาย  ผูสอนจึงควรเลือกใชกลยุทธการเรียนรูตาง ๆ ที่เหมาะกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน  
เพื่อใหผูเรียนมีลีลาการเรียนรูเปนของตนเอง  กลยุทธตาง ๆ ไดแก  กลยุทธในการสื่อสาร  ทักษะการจํา  
ทักษะการถาม  การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงสรางสรรค  การประเมินตนเอง  การวางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรูของตนเอง  การทํางานรวมกับ    ผูอ่ืน  ฯลฯ  ไดเหมาะสมกับตนเองตามระดับช้ัน  
 ในการสอนภาษาตางประเทศยังไมสามารถสรุปไดวาวิธีสอนแบบใดดีที่สุดและสมบูรณ
แบบที่สุด เพราะแตละวิธีตางมีจุดเดนจุดดอย ดังนั้นผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎี
การเรียนรูและวิธีสอนเพื่อเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ   เขาใจเหตุผลและมองเห็นความจําเปนในการที่
จะตองปรับเปลี่ยนประยุกตวิธีสอนของตน  เพื่อใหสามารถเลือกวิธสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
จุดมุงหมายของการเรียนการสอนภาษาในแตละระดับชั้น  ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามความแตกตางระหวางบุคคล  และเกิดศักยภาพสูงสุดตามความสามารถของ
แตละคน  (กรมวิชาการ 2544 : 20) 
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 วิธีสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน     จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย    
เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน  ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวา  การสอนภาษาองักฤษโดยใช
โครงงานมีความเหมาะสมที่จะนํามาทดลองใชเพื่อการพัฒนาการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียน 
 พรรณีย บัวโต (2542 : 31) กลาววา กอนที่จะใหนักเรียนเรียนรูดวยการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ครูผูสอนตองสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่เสริมการเรียนรูและเปดโอกาสใหนักเรียน
สามารถเลือกวิธีการเรียนรูดวยตนเองตลอดจนฝกทักษะพื้นฐานในการเรียนรูไดแกทักษะการคิดเชิง
เหตุผล ทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงความรูที่หลากหลาย ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการตั้ง
คําถาม วิธีการหาคําตอบ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน โดยจะตองฝกอยางตอเนื่อง และ   เพียงพอ
กอนที่จะนํานักเรียนเขาสูขบวนการเลือกหัวขอ เพื่อจัดทําเปนโครงการภาษาอังกฤษ       นักเรียนจะหา
ขอสรุปและตกลงรวมกัน โดยครูทําหนาที่สนับสนุน ความรวมมือในกลุมแสดงใหนักเรียนรับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ขอมูลบางประการที่จําเปน ครูใหคําแนะนํานักเรียนก็ไดเรียนรูไปพรอม ๆ กันหาก
ครูปรับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อวา นักเรียนมี  ศักยภาพที่จะเรียนรูดวยตนเอง
แลวการเรียนรูดวยการทําโครงงานก็จะสําเร็จตามเจตนารมณ การจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนเปนประสบการณ ที่ผูเรียนเลือกเรื่องหรือประเด็นที่ตองการจะเรียนรูเปนภาษาอังกฤษและ
กําหนดการเรียนรูดวยตนเองดวยวิธีการและแหลงการเรียนรูที่   หลากหลาย จะชวยพัฒนา
ความสามารถทางภาษา เปนการจัดการเรียนรูตามหลักผูเรียนเปน       ศูนยกลาง (child - centered) 
ดังนี้ 
 1. ผูเรียนเลือกเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษาหรือจัดทําโครงงานดวยตนเอง 
 2. ผูเรียนเลือกวิธีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูดวยตนเอง 
 3. ผูเรียนลงมือปฏิบัติ (เรียนรู) ดวยตนเองทุกขั้นตอน 
 4. ผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน 

5. ผูเรียนไดบูรณาการทักษะทางภาษาและเนื้อหาสาระกับกลุมประสบการณ  
ส่ิงแวดลอม และเหตุการณอ่ืนที่นักเรียนสนใจ 
 จุดประสงคการเรียนรูของโครงงานภาษาอังกฤษ   จุดประสงคการเรียนรูของโครงงาน
ภาษาอังกฤษเปนทิศทางและตัวบงชี้หรือผลที่คาดหวังวาผูเรียนจะตองทําอะไร  อยางไร  ซึ่งพรรณีย บัว
โต (2542 : 3-4)  ไดกําหนดจุดประสงคการเรียนรูโครงงานภาษาอังกฤษ  ไวดังนี้ 
 1. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสาร โดยการฟงและพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นและ
ถายทอดขอมูลที่ตองการใช 
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 2. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควาและหาขอมูลจากเรื่องที่กําหนดให
หรือเร่ืองที่สนใจได 
 3. ผูเรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษ  เพื่อถายทอดผลงานและผลการปฏิบัติงานใน
รูปแบบตาง ๆ ได 
 4. ผูเรียนสามารถวางแผนปฏิบัติงานโดยใชภาษาอังกฤษไดเปนระบบ 
 5. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในสถานการณตามแผนปฏิบัติการในโครงงาน
ภาษาอังกฤษได 
 6. ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานได 

7. ผูเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน 
ไดอยางตอเนื่อง ทั้งในดานผลงานและเจตคติ 
 โครงงานภาษาอังกฤษนาสนใจเพราะจุดประสงคของวิชาจุดเนนอันดับแรก คือ การนํา
ภาษาอังกฤษไปใชอยางจริงจัง รองลงมาคือ   กระบวนการเรียนรู   การจัดการอยางเปนระบบ  การ
ประเมินตนเอง ความรับผิดชอบ การเรียนแบบรวมมือกันและการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูตามความ
ถนัด ความสนใจและเนนผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง   ซึ่งในการพัฒนากระบวนการการจัดการ  
นับต้ังแตการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผลอยางเปนระบบจะสรางเสริมใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบ ความรวมมือกับหมูคณะและความภาคภูมิใจในผลงาน การทําโครงงานในความหมายของ
การเรียนรูภาษานั้นเปนการทํากิจกรรมที่ใชทักษะผสมผสานทุก ๆ ดานผูเรียนไดโอกาสใชภาษาอยาง  
จริงจังการทําโครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรูที่เรียนมาใชจริง (recycle) รวมทั้งทักษะ
ความสามารถทางภาษาในสถานการณที่เปนธรรมชาติ นอกจากนี้โครงงานภาษาอังกฤษยังสรางเสริม
แรงจูงใจใหผูเรียนมองเห็นคุณคาของการเรียนรูภาษาและการปฏิบัติ      กิจกรรมโดยใชภาษาเปนสื่อ
อีกดวย   
 

 ประเภทของโครงงานภาษาอังกฤษ   จําแนกเปน 4 ประเภท คือ  
 1. โครงงานเกี่ยวกับขอมูลและการคนควา (information and research projects) เชน  
our school , the study of thai silk  
 2. โครงงานเชิงสํารวจ (survey projects) เชน our favourite weekend  
 3. โครงงานเชิงผลิตผล (production projects) เชน school newsletters 

4. โครงงานเกี่ยวกับการแสดงหรือการจัดระบบ (performance and organization)  เชน 
quiz show 
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 จุดเดนของโครงงานภาษาอังกฤษ   พรรณีย บัวโต (2542 : 8-10)   กลาววา  จุดเดนของ
โครงงานภาษาอังกฤษ มีดังนี้ 
 1. โครงงานภาษาอังกฤษเนนการสอนโดยผูเรียนเปนศูนยกลางเปนการเนนใหผูเรียนมี
ความรับผิดชอบในการกําหนดหัวเรื่อง วิธีการทํางาน และผลของงานที่เกิดจากภาษาอยางแทจริง 
ผูเรียนไดทํากิจกรรมอยางอิสระตอบสนองความสนใจของผูเรียนแตละคน เสริมความคิด         
สรางสรรคไดปฏิสัมพันธกับส่ือจริง และเพิ่มพูนประสบการณและความรู 
 2. โครงงานภาษาอังกฤษเนนความรวมมือมากกวาแขงขันนักเรียนไดชวยเหลือกันอยาง
อิสระภายใตขอตกลงรวมกัน ไมเฉพาะในกลุมเทานั้น อาจชวยกันตางกลุมรวมทั้งผูเกี่ยวของทําใหงานมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ 
 3. โครงงานภาษาอังกฤษเนนความสามารถในการใชภาษามากกวาเนนกฏเกณฑทาง
ไวยากรณ ผูเรียนจําเปนตองนําความรู (input) มาใชในการทํากิจกรรมตามที่กําหนดไวในโครงงาน 
ผูเรียนตองพยายามใชทักษะทั้ง 4 ใหมีความเปนไปไดมากที่สุด 
  ข้ันที่ 1 ทักษะฟง  ใชใน การอธิบายในชั้นเรียนและการปฐมนิเทศ 
  ข้ันที่ 2 ทักษะพูด ใชใน การอภิปรายกลุม 
    ทักษะเขียน ใชใน การจดบันทึก 
  ข้ันที่ 3 ทักษะอาน ใชใน การรวบรวมขอมูล 
  ข้ันที่ 4  ทักษะเขียน ใชใน การปฐมนิเทศ  มอบหมายงาน 
    ทักษะอาน ใชใน การตรวจแกไขงานเขียน 
  ข้ันที่ 5 ทักษะพูด ใชใน การอภิปรายงานและการประเมิน 
    ทักษะเขียน ใชใน การเขียนงานชิ้นสุดทาย 
  ข้ันที่ 6 ทักษะพูด ใชใน การรายงานผล 
 4. โครงงานภาษาอังกฤษ เนนการประเมินตนเองและความสําคัญของผลงาน ผูเรียน
จะตองรับผิดชอบตลอดเวลาและประเมินงานที่ตนเองรับผิดชอบ และงานที่กลุมกําหนดเปาหมายไว
เปนระยะ ๆ 
 ประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงานภาษาอังกฤษ   พรรณีย บัวโต  (2542 : 10)   ได
กลาวถึงประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงานภาษาอังกฤษ ไวดังนี้ 
 1. ผูเรียนมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับโลกของการเรียนรูภาษาไดจริง 
 2. โครงงานภาษาอังกฤษเปนการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวมผูเรียนมีโอกาสเลือกและ     
ตัดสินใจดวยตนเองและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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 3. โครงงานภาษาอังกฤษตอบสนองความสามารถของผูเรียนทุกระดับสมาชิกทุกคนได
รับภาระและหนาที่ตามความสนใจและความถนัด 
 4. โครงงานภาษาอังกฤษเปนการบูรณาการทักษะทางภาษาใหผูเรียนมั่นใจในการใช
ภาษาจริงกับโลกภายนอกมากกวาหนังสือเรียน 
 5. โครงงานภาษาอังกฤษสรางความสมดุลในการใชภาษาตามความถูกตองและ            
คลองแคลว ผูเรียนตองใชภาษาอยางถูกตองและคลองแคลว ในการรวบรวมขอมูลและเสนอ       
โครงงานในขั้นสุดทาย 
 6. โครงงานภาษาอังกฤษเปนมิติใหมในการเลือกเรียนภาษาและผูเรียนมองเห็นประโยชน
ของการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ 
 

 บทบาทของครูผูสอนโครงงานภาษาอังกฤษ  โครงงานภาษาอังกฤษเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง จึงลดบทบาทการควบคุม การทํากิจกรรม การเรียนการสอนของครู บทบาทของครูจึงตองมี
การปรับเปลี่ยนไปตามขั้นตอนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษครูควรตระหนักในสิ่งตอไปนี้    (พรรณีย 
บัวโต 2542 : 12) 
 1. ความเชื่อของครูเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู ครูผูเสนอจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมี
ความชัดเจน และตรงตามเปาหมายของวิชา 
 2. ครูผูสอนจะตองมั่นใจวา ผูเรียนมีศักยภาพเพียงพอในการทํางาน โดยขจัดความ     
รูสึกทางอคติ ตองชี้ใหผูเรียนเห็นความสําคัญของความสําเร็จของงานที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบ 
 3. การแกไขภาษาของผูเรียน มีความจําเปนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางที่ผูเรียนกําลัง
ทํากิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ไมควรเขมงวดกับการแกไขขอผิดพลาดทางภาษาของผูเรียนใน
ระยะแรกควรใหสมาชิกในกลุมผลัดเปลี่ยนชวยเหลือดูแลกัน หากมีขอสงสัยไมแนใจ ควรเสนอให
ครูผูสอนเปนผูกลั่นกรองและใหขอมูลที่ถูกตอง การบันทึกการแกไขภาษาของผูเรียน และ        ติดตาม
งานของผูเรียนอยางเปนระบบทําใหเกิดประโยชนตอผูเรียนมาก 
 

 บทบาทของครูผูสอนโครงงานภาษาอังกฤษในแตละขั้นตอน  มีดังนี้ 
 1.  บทบาทในระยะเริ่มแรกของการจัดการเรียนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ        
ครูผูสอนศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2539 เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรู และกําหนด
ระยะเวลาเพื่อเตรียมจัดแผนการสอน ครูจําเปนตองใหความรูแกผูเรียน ไดแก จุดประสงค วิธีการเรียนรู 
การเลือกหัวขอ ในการทําโครงงานภาษาอังกฤษ ตลอดจนชิ้นงาน ระยะเวลา การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนการนําเสนอผลงานในตอนสุดทาย และที่สําคัญ คือ ตองเตรียมขอมูลแหลงวิทยาการที่ผูเขียน
สามารถคนควา และศึกษาขอมูลที่เปนประโยชนตอการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 49
ทั้งในดานการเรียนรูภาษาและการตัดสินใจเลือกหัวขอ หลังจากผูเรียนเขาใจขอบขายการทํา     
โครงงานภาษาอังกฤษแลวควรรวมกันกําหนดประเด็นสําคัญ คือ วิธีการทํางานและการเขากลุม   หวัขอ
ที่จะทําโครงงานภาษาอังกฤษ ตารางหรือปฏิทินระบุข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมของกลุม และชิ้นงานที่
เหมาะสมกับโครงงาน 
 2.   บทบาทในระหวางการทําโครงงานภาษาอังกฤษ หลังจากที่ผูเรียนไดตัดสินใจแลววาจะ
ทําโครงงานเรื่องใด ครูผูสอนจําเปนตองทําหนาที่ในบทบาทของผูอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ 
ตอไปนี้ เปนผูใหขอมูลคําแนะนําตามที่สมาชิกกลุมรองขอ เปนกรรมการในการแกปญหาขอขัดแยงและ
ความถูกตองในการใชภาษา เปนประธานในขณะที่สมาชิกกลุมรายงานผลการทํา        กิจกรรมเปน
ระยะ 
 3.  บทบาทในตอนทายของการทําโครงงานภาษาอังกฤษ เพื่อใหมั่นใจวาทุกกลุมไปถึง
จุดหมายที่กําหนดไว ครูควรเปนผูจัดการแสดงผลงงานโครงงานของแตละกลุม และเปนผูประเมินผล
ขณะเดียวกันก็สงเสริมสนับสนุนใหขวัญกําลังใจ ควรเสนอดวยวิธีการนุมนวลเพื่อสมาชิกกลุมจะไดนํา
ขอเสนอแนะไปพัฒนาการเรียนภาษาตอไป 
 

 ขอบขายการกําหนดหัวขอเร่ืองโครงงานภาษาอังกฤษ  ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การกําหนดหัวขอเร่ืองอยางเสรีและแนะนําขอมูลและแหลงวิทยาการ ครูควรชี้ประเด็นที่ประกอบการ
กําหนดหัวขอเร่ืองดังนี้  (พรรณีย  บัวโต 2542 : 6 - 16) 
 1.   ควรเริ่มดวยเรื่องงาย ๆ  ในกรณีที่ผูเรียนไมเคยมีประสบการณการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษมากอน ใหวางแผนการปฏิบัติจริงที่เปนไปได คลาย ๆ กับโครงงานยอย (baby / mini 
poject wrk)  
 2.  หัวขอเร่ืองมีความเปนไปไดของการรวบรวมขอมูลไมวาขอมูลไดโดยตรงจาก 
เจาของภาษา หรือจากสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เปนภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาสาระที่ทันเหตุการณและ  สมัย
หรือเปนเรื่องที่สังคมโลกตระหนัก เชน ปญหาสิ่งแวดลอม 
 3.  หัวขอเร่ืองมีความเกี่ยวของกับผูเรียน องคประกอบที่สําคัญตอการกําหนดหัวขอเร่ืองใช
ตอบสนองความตองการผูเรียนไดแก อายุ เพศ ประสบการณ ความสนใจของผูเรียน และความคาดหวงั
ของการเรียนภาษาอังกฤษโครงงาน  
 ลําดับข้ันตอนการทําโครงงาน  มีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 1.   ระยะที่ 1 ข้ันเริ่มตน ผูสอนควรสํารวจภูมิหลัง ความรูและความสนใจของผูเขียน แตละ
คน ผูเรียนจะตองนํากิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความคิดของตน ผูปกครองตองมีสวนรับรูดวยใหผูเรียน
ทําเครือขายความรูเพื่อสํารวจวาผูเรียนจะทําหัวขอเร่ืองใด มีความรูอะไรอยูบางแลวเกี่ยว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 50
กับเร่ืองที่จะทํา การทํารายการปญหา ผูเรียนรวบรวมปญหาที่ตองการจะสํารวจและนํามาอภิปราย
ทบทวนรวมกันในชั้นเรียน 
 2.  ระยะที่ 2 งานนอกขั้นเรียน ผูเรียนไดมีโอกาสศึกษานอกขั้นเรียนในรูปของการ
ปฏิบัติงานหรือศึกษานอกเหนือจากสิ่งที่รับรูในชั้นเรียนอาจเปนการศึกษานอกสถานที่โรงเรียนหรือใน
โรงเรียนแตนอกช้ันเรียนระยะเตรียมการศึกษานอกชั้นเรียนผูเรียนคิด อภิปราย จดหัวขอที่จะศึกษาเชน
คําถามใดที่จะตองคนหาขอมูล จะถามใคร เก็บอะไร กลับมายังหองเรียน ระยะศึกษานอกชั้นเรียน 
ผูเรียนจะตองไปยังจุดตาง ๆ เพื่อแสวงหาความรูที่ไดเตรียมการไว อาจจะไปดูส่ิงของ เหตุการณตาง ๆ 
หรือกระบวนการตาง ๆ โดยมีการบันทึกขอมูลไว ติดตามผลการศึกษานอก        ชั้นเรียนใหผูเรียน
รวมกันอภิปราย ขอมูลที่เก็บไดมาเปนอยางไร มีอะไรตองเพิ่มเติม บางครั้งจะตองมีการออกภาคสนาม
รอบที่ 2 และพบผูเชี่ยวชาญในการศึกษาเรื่องนั้น ๆ อาจใหผูเรียนพบโดยตรงหรือเชิญมาในชั้นเรียนก็ได 
 3.  ระยะที่ 3  สรุปและเสนอแนะ อาจจะทํากิจกรรมตอไปนี้ คือการสรุปซ่ึงเปนการจดัระบบ
ขอมูลที่ไดนํามาเพื่อนําไปสื่อสารประชาสัมพันธเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน เปนชวงที่เหมาะใน
การทบทวนสิ่งที่ไดทําไปในระยะที่ 2 เนื้อหาที่จะแลกเปลี่ยนยอมมีมากผูเรียนจะตองรูจักวธิกีารคดัเลอืก
สาระสําคัญที่จะเสนอ และเทคนิคเฉพาะตัวในการเสนอความรูใหม ผูเรียนบางคนอาจจะขอเวลาในการ
เสนอความรูใหมที่คนพบเพื่อใหผูฟง ผูชมเขาใจอยางกระจางชัด การเสนอแนะอาจหลากหลายเพราะ
ผูเรียนมีจิตนาการหลากหลายอาจเสนอในรูป ละคร บทบาทสมมติ หรือนิทรรศการ ซึ่งชวยใหความรู
ใหมที่คนพบจดจําไดงายและยาวนาน แนวทางที่จะชวยใหครูรูวานักเรียนแสดงออกในสิ่งที่รูและเขาใจ
โครงงานอยางไร 
 ในการทําโครงงานครูตองมั่นใจวา ผูเรียนมีสวนรวมในงานทั้ง 3 ระยะแลว ผูเรียนจะตองนํา
ความรูและทักษะที่ฝกไปใชและแสดงออกใหเปนรูปธรรมวามีความเขาใจในสิ่งนั้น ตลอดเวลาการทํา
โครงงานผูเรียนจะตองวางแผน อภิปราย แสดงละคร บันทึกขอมูล แผนภูมิในแตละขั้นผูเรียนจะมี
แรงจูงใจใฝรูตลอดเวลาในการทํางานตามที่ตนเองไดตั้งไว (พรรณีย บัวโต 2542 : 17-19) 
 การวัดและประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ  แบงเปน 2 ประเภท คือ 
 1. การวัดผลตลอดโครงงาน 

2. การวัดผลใหคะแนนในตอนปลาย 
 

 การวัดผลตลอดโครงงาน   อาจใชเทคนิคตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  ใชแบบสอบถามถามคําถามในเนื้อหาสาระเชนการประเมินดานการอาน อาจใชวัดผล
ของโครงงานหรือวัดประบวนการก็ได 
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  2.  การใชบันทึกสวนตัว ใหผูเรียนเขียนบันทึกรายงานทุกวัน เพื่อควบคุมการทํางานของ
ตนเอง เพื่อวางแผนตาง ๆ ความยากลําบากที่ไดพบ เปนการประเมินตนเองทุกวัน 
  3.   จดหมาย  อาจใหขอมูลไดมากกวาคําถามหรือการทดสอบทั่วไป ๆ   อาจเปนครูกับผูทํา
โครงงาน ผูเรียนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับครู ครูจะตองพิจารณาวา จดหมายใดใหคาการประเมินที่ดี 
  4.  การสัมภาษณผูทําโครงงาน ไมควรปฏิบัติเวนเสียแตวาครูผูสัมภาษณ จัดบรรยากาศใน
การสัมภาษณที่ผอนคลายความเครียดไดในทางที่ดี คําถามสถานการณจะตองเปนธรรมชาติ 
 

 การวัดผลสุดทายของโครงงาน   ทําไดดังนี้ 
 1. มองยอนไปดูจุดประสงคที่วางไวแตตนพิจารณาวาผลบั้นปลาย บรรลุจุดประสงคที่วางไว
แตตนอยางไร เพียงใด เชน สามารถทํางานเปนกลุมได วิเคราะหวางแผนควบคุมงานของตนไดพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการอภิปรายได และเขียนเรื่องไดถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด 
 2.  มองไปขางหนาถึงจุดประสงคใหม ๆ จากการทําโครงงาน โดยมองไปยังโครงการใน
อนาคตวาจําเปนจะตองพัฒนาในดานใดอีกบาง 
 3. กิจกรรมการวัดแบบดั้งเดิมจะเปนไปตามความตองการของโรงเรียนหรือหลักสูตร เชน 
การทดสอบเนื้อหาในขอสอบจะตองสัมพันธการทําโครงงาน ผูเรียนตองมีความคุนเคยเทคนิคที่จะวัด
นั้นมากอน วางรูปแบบลักษณะคําถามจะเปนแบบใด การวัดผลแบบดั้งเดิมวัดไดในประเด็นไม
ครอบคลุมเหมือนการจัดกระบวนการ 
 การวัดผลดวยวิธีการอื่น ๆ อาจทําไดโดยการอภิปรายในสิ่งที่ไดเขียนเรียบรอยแลว
ประกอบดวย เนื้อหาสาระ , ภาษาที่ใช การเสนอโครงงาน , ส่ิงที่ชอบ , ปญหา , การทํางานกลุม , ระยะ
ดําเนินงานแตละขั้นตอน การประเมินจากบุคคลภายนอก อาจเชิญบุคคลอื่น ๆ เปนผูหาสาระ ภาษา 
จํานวนงาน การเสนอความตอเนื่อง การมีสวนรวม จะเปนการสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย 
 

 แผนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ   แบงเปน  5  ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1  
   1.1 ปฐมนิเทศบอกลักษณะ ขอบเขตของโครงงานภาษาอังกฤษ ไดแก  
   1.2  แจงจุดประสงค 

1.3 แจงภาระงานของนักเรียน (กลุม  คู  รายบุคคล และข้ันตอนการเรียนรู) 
  1.4  แนะนําแหลงขอมูลที่ใชคนควา 
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  1.5 ใหความรูเร่ืองการจัดและประเมินผลรายบุคคลและกลุมโดยใชแฟมสะสม  

                                       ผลงาน 
   1.6 การนําเสนอผลงาน (ใชการพูด และเขียน) 
 ระยะที่ 2  

2.1 ครูนําตัวอยางหรือช้ินงานของโครงงานภาษาอังกฤษใหนักเรียนศึกษา 
2.2 สํารวจความตองการพื้นฐานทางดานภาษาและความรูทักษะที่จะใหผูเรียน

นําไปใช 
 ระยะที่ 3  
   3.1 เร่ิมโครงงานยอย รวมถึงครูปอนขอมูลและสมรรถภาพหรือส่ิงที่  
                                       สนับสนุนในการทําโครงงาน 
 ระยะที่ 4 
   4.1 เร่ิมโครงงาน 
   4.2 ครูนําเสนอขอมูลความรู 
   4.3 การสังเกต ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการทํางาน 
   4.4 ครูใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ  
 ระยะที่ 5   
   5.1 แสดงผลงาน 
   5.2 การวัดผลเปนกลุม 
   5.3 ประเมินตนเองจากแฟมสะสมผลงาน 

  5.4 ใหขอมูลยอนกลับในชั้นเรียน 
 

 สรุปความเหมาะสมของการใชภาษาโครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาการเรียนรู  
โครงงานภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เพราะกิจกรรมสวนใหญ    ตั้งแตเลือก
หัวขอจนตลอดโครงการเปนกิจกรรมของผูเรียนดําเนินการ ครูเปนผูอํานวยความสะดวกเทานั้น 
 โครงงานภาษาอังกฤษเปนการเรียนรูจริง ผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมเปน       
ข้ันตอน และกระบวนการเรียนรูจากสถานการณจริงนอกชั้นเรียน เปนการฝกการใชภาษาใน     
สถานการณที่เปนจริง 
 โครงงานภาษาอังกฤษเปนสหวิทยาการ (interdisciplinary) เพราะการไปคนหาขอมูล
ตลอดจนการปฏิบัติกิจกรรมตลอดโครงงานผูเรียนจําเปนตองมีทักษะความรูดานวิชาอื่น ๆ ที่     
นอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งถาผูเรียนไมมีความรูดานอื่น มีความรูแตวิชาภาษาอังกฤษ      ดาน
เดียวจะไมสามารถทําโครงงานสําเร็จได 
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 โครงงานภาษาอังกฤษเปนไปตามความสนใจของผูเรียนและเปนการเรียนรูดวยตนเอง  
ตั้งแตเลือกหัวเรื่องทําโครงงานและกระบวนการปฏิบัติตามแผนจนไดชิ้นงานขั้นสุดทาย ผูเรียนเปนผู
ปฏิบัติเอง และเปนการทํางานอยางเปนระบบผูสอนเปนเพียงผูปรึกษา และผูใหความสะดวกในดาน
ตาง ๆ เทานั้น 
 โครงงานภาษาอังกฤษใหเด็กไดฝกทักษะทั้ง 4  ดาน การฟงอาจจะไดจากการปฐมนิเทศ
ของครู หรือสนทนากับเพื่อนหรือไปสัมภาษณผูใหความรู การพูด ใชในการถามขอมูลหรือการรายงาน
ผลโครงการ การอาน ใชในการแสวงหาขอมูลที่เปนหนังสือหรือส่ิงพิมพตาง ๆ สวนการเขียน ก็คือ การ
บันทึกขณะที่ทําศึกษาคนควาขอมูลหรือบันทึกขั้นตอนในการทําโครงงานทุกกระบวนการ 
 โครงงานภาษาอังกฤษใชแหลงการเรียนรูในสถานการณจริงไมวาจะเปนตัวบุคคล สถานที่ 
หรือส่ิงพิมพตางๆ ซึ่งเปนการฝกใชภาษาในชีวิตประจําวันโดยตรง และผูเรียนจะมีความกลาและ
สามารถใชภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการสื่อสารได นอกจากนี้ยังฝกใหผูเรียนเปนบุคคลแหง
การเรียนรู  รูจักวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และมีเจตคติที่ดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวของกับกระบวนการ 9 ข้ัน ของกรมวิชาการ คือ  ข้ันที่ 1 
ตระหนักในปญหาและความจําเปน ข้ันที่ 2 คิดวิเคราะหวิจารณ จะอยูในขั้นการปฐมนิเทศของครูและ
การอภิปรายของผูเรียนกอนที่จะเลือกหัวขอโครงการภาษาอังกฤษ  ข้ันที่ 3 สรางทางเลือกหลากหลาย  
ข้ันที่ 4 ประเมินและเลือกทางเลือก ในการทําโครงงานภาษาอังกฤษไมวาจะเปนงานรายบุคคลหรือกลุม 
จะมีหัวขอโครงงานหลายหัวขอที่เสนอขึ้นมา สมาชิกจะตองวิเคราะหเลือก     หัวขอที่คิดวาเหมาะสม
และทันสมัยเปนที่รูจักของคนอื่น โดยใชเหตุผลและเสียงขางมากในระบบประชาธิปไตย    ข้ันที่ 5 
ลําดับข้ันตอนและการปฏิบัติงาน       ข้ันที่ 6 ปฏิบัติดวยความชื่นชม  ซึ่งขั้นตอนนี้สัมพันธกับโครงงาน
ภาษาอังกฤษคือ ข้ันวางแผนและกําหนดการทํางานและมอบหมายงานใหสมาชิกตามความถนัดและ
เหมาะสม สมาชิกก็จะปฏิบัติงานที่ตนสนใจและถนัดดวยความชื่นชอบ   ข้ันที่ 7 ประเมินผลระหวาง
ปฏิบัติงาน โครงงานภาษาอังกฤษก็มีการประเมินผลการปฏิบัติระหวางการทําโครงงานจากผูเรียนเอง 
เพื่อน และครูเชนกัน    ข้ันที่ 8 ปรับปรุงงานใหดีข้ึนเสมอ ในการทําโครงงานถาผูเรียนหรือครูพบ
ขอบกพรองในกลุมจะมีการอภิปรายกัน จนหาขอยุติหรือไมครูประเมินพบขอบกพรอง ก็จะชี้แนะใน
ปรับปรุงงานใหดีข้ึน  และ ข้ันที่ 9 ประเมินผลรวมใหเกิดความภาคภูมิใจ อยูในขั้นการนําเสนอผลงาน
และชิ้นงานที่กลุม และสมาชิกทุกคนชวยกันจนไดผลงานและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  ทํา
ใหเกิดความภาคภูมิใจในการทําโครงงานภาษาอังกฤษ  
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 โครงงานภาษาอังกฤษพัฒนาดานความรูและอารมณ (IQ. และ EQ.) จากการศึกษา     
ขอมูลและการทํางานรวมกันของผูเรียน รวมทั้งการสรุปองคความรูที่เกิดขึ้นใหมดวยตัวผูเรียนเอง 
 

การประเมินผลตามสภาพที่แทจริง 
 จากการปฏิรูปการศึกษาเปนที่ชัดเจนวา เมื่อสังคมเปลี่ยนไปการเรียนการสอนเปลี่ยนไป 
การวัดและประเมินผลก็ตองเปลี่ยนไป  ซึ่งนักวิชาการไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพที่
แทจริง  (authentic assessment) ไวดังนี้   
 วาสนา  ประวาลพฤกษ (2540 : 16)   ไดกลาววา  การประเมินผลตามสภาพที่แทจริง  
หมายถึง  การประเมินซึ่งมุงเนนผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ โดยประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการของ
ผูเรียน  ความประพฤติ  การรวมกิจกรรมการเรียนรูและการทดสอบเพื่อพัฒนา คนหาศักยภาพ จุดเดน 
จุดดอยของผูเรียน และตรวจสอบวากระบวนการเรียนรูไดพัฒนาผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูที่
กําหนดไวหรือไม  และจะตองประเมินใหครอบคลุมทุกดาน ทั้งในสวนกระบวนการและผลงานทั้งดาน
ความรู  ความรูสึกและทักษะการแสดงออก 
 จรัญ  คํายัง  (2540 :2)  ไดใหความหมาย ของการประเมินผลตามสภาพไววา  เปนการ
ประเมินที่ไมเนนการประเมินทักษะพื้นฐาน  แตจะเนนการประเมินทักษะการคิดอยางซับซอนของ
นักเรียนในการทํางาน  ความรวมมือในการแกปญหาและการประเมินตนเอง  ความพยายามในความ
รวมมือ 
 การประเมินสภาพจริง  เปนการวัดและสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ที่มีความหมาย  ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการประเมินโปรแกรมการสอนและประเมินความกาวหนาของนักเรียน (Cardler 1991 : 4) 
 การประเมินสภาพจริง  เปนการสะทอนใหเห็นการสังเกตสภาพงานปจจุบันของ        
นักเรียน  และสิ่งที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง (Jasmine 1992 : 8) 
 จากแนวคิดดังกลาว อาจสรุปไดวา การประเมินตามสภาพจริงเปนการวัดและประเมินผล
โดยการเก็บรวบรวมขอมูล การสังเกต การบันทึก การสะสมผลงาน  ซึ่งเปนหลักฐานเกี่ยวกับ   ผลการ
เรียนรูของนักเรียนตามสภาพที่แทจริง     
    

 การใชการประเมินสภาพจริง    การนําการประเมินสภาพจริงมาใชในการเรียนการ
สอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง  ครูควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ  เหลานี้  (Cardler 1991 : 4-6) 

1. การประเมินผลควรประเมินจากการปฏิบัติของนักเรียนตามสภาพเปนจริงใหมาก 
ที่สุด 

2. การสอนครูควรยึดตัวหลักสูตรไมยึดตําราเลมใดเลมหนึ่ง    
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3. ครูใชขอมูลจากการประเมินผลของนักเรียนมาวางแผนการสอน 
4. ครูจะตองใชยุทธศาสตรการสอนอยางหลากหลาย    
5. ขอมูลตาง ๆ ที่นักเรียนไดปฏิบัติอยางมีความหมาย    
6. มีการกระตุนนักเรียนใหทําขอสอบและปฏิบัติในชั้นเรียน    
7. จัดโครงสรางตาง ๆ อยางมีระบบและมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการสอน  
 8.    ครูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน   เชน   การทําแผนการสอน9.    
ครูจะตองวางแผนการพัฒนาการสอนในระดับโรงเรียน    
10. ยอมรับและใชการประเมินสภาพจริงในการประเมินผล 

 

 ลักษณะของการประเมินสภาพจริง   มีลักษณะดังนี้ 
1. กระตุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนา    
2. เนนการพัฒนาที่ปรากฏ     
3. เห็นความแกรงของผูเรียน    
4. ใหการพัฒนาอยางเพียงพอ  
5. อยูบนพื้นฐานของชีวิตจริง  
6. เนนการปฏิบัติ   
7. สัมพันธกับการเรียนการสอน       
8. การพัฒนามีความสมบูรณและแสดงความตอเนื่องของการสอน   
9. เนนการเรียนรูที่มีจุดมุงหมาย   
10. เกิดจากความรวมมือของครู  นักเรียน  ผูปกครอง และผูอ่ืนที่มีความจําเปน 
 

 วิธีการประเมินผลตามสภาพที่แทจริง  มีดังนี้ 
1. การสังเกต    
2. การสัมภาษณ    
3. การตรวจผลงาน   
4. การรายงานตนเองของนักเรียน   
5. การบันทึกจากผูเกี่ยวของ    
6. การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง   
7.  การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน 

 การประเมินผลตามสภาพที่แทจริงจะแตกตางจากการวัดผลประเมินผลแบบเดิมที่เนนการ
ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานของนักเรียนเปนทางการ กลาวคือ มีการกําหนดจุด 
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ประสงค  การวัดวิเคราะห  เลือกพฤติกรรมที่จะวัด  กําหนดเกณฑการใหคะแนน การตัดสินที่แนชัดการ
กระทําการแสดงออกในหลาย ๆ ดานของนักเรียนตามสภาพที่แทจริง ทั้งในหองเรียน นอก หองเรียน
และสถานที่อ่ืน ๆ นอกโรงเรียน โดยครูไมตองจัดสถานการณ  มีลักษณะเปนการประเมินแบบไมเปน
ทางการ สวนการจัดทําแฟมสะสมงาน (portfolio) จัดเปนสวนที่ชวยทําใหการวัดและประเมินผลตรง
ตามสภาพที่แทจริง สมบรูณ และสอดคลองกับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยิ่งขึ้น (สํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  ม.ป.ป.  :  6 - 15) 
 

การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงาน 
 แฟมสะสมงาน (portfolio) เปนหลักฐานการเรียน การฝก และการพัฒนาการของผูเรียน
เปนรายบุคคล โดยมุงเนนใชเปนสวนประกอบ  ในการแสดงความกาวหนา  ความสามารถของ       
ผูเรียนซึ่งผูเรียน  จะเปนผูจัดทําแฟมดวยตนเอง  เพื่อจะไดทราบความกาวหนา  จุดบกพรอง  จุดเดน  
และหาทางปรับปรุงแกไข  ใหดีข้ึนตอไป  แฟมสะสมงานจึงเปนแหลง  หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
เปนหลักฐานที่มีความชัดเจนสามารถแสดงใหเห็นพัฒนาของผูเรียน 
 ความหมายของแฟมสะสมผลงานตามที่  อุทุมพร  จามรมาร (2540 : 90 - 91) วาสนา 
ประวาลพฤกษ (2540 : 1 ) และ Hart (1994 : 6)  สรุปไดวา 
 แฟมสะสมผลงาน  คือ  ส่ิงที่ใชเปนที่เก็บหลักฐานที่เปนตัวแทนงานที่นักเรียนปฏิบัติ
เกี่ยวกับ ทักษะ  แนวคิด  ความสนใจ  ความสําเร็จ  ตลอดจนผลการประเมินผล จุดเดน จุดดวยของ
ชิ้นงานที่แสดงถึงความกาวหนาในการเรียนดวยตัวของนักเรียนเอง หลักฐานเหลานั้นไดมาจาก   การ
รวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยางสภาพการณในชั้นเรียนแลวนํามาบรรจุในแฟมกระดาษ   สมุดบันทึก  
หรือแผนดิสก  เปนตน ไมวาจะเก็บหลักฐานในรูปแบบใด  แฟมสะสมผลงานไมใชการนําหลักฐานตาง 
ๆ มาอยูรวมกันเฉย ๆ แตจะตองการจัดระเบียบงานโดยยึดแนวความคิดของ นักเรียนเปนหลัก        
                 

 ประโยชนของแฟมสะสมงาน   มีลักษณะดังนี้ 
 1. เปนเครื่องมือหรืออุปกรณการสอน 
  1.1 นักเรียนไดแสดงความเปนเจาของ สรางแรงจูงใจ  ความรูสึก  ประสบความสําเร็จ  
และการมีสวนรวม 
  1.2 นักเรียนมีสวนรวมโดยใชกระบวนการประเมินตนเอง 
  1.3 ชวยนักเรียนและครูในการกําหนดเปาหมายการเรียน 
  1.4 สะทอนภาพความสําเร็จของนักเรียน 
  1.5 เปดโอกาสและกระตุนใหนักเรียนสรางงานไดมากขึ้น 
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  1.6 เปนพื้นฐานการหาความถนัดทางอาชีพ 
 2. เพื่อพัฒนาความเปนครูอาชีพ 
  2.1 คณะครูมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น 
  2.2 แสดงจุดแข็งและจุดที่ตองพัฒนาโรงเรียน 
  2.3 สรางความตอเนื่องของการสอน 
  2.4 ประเมินความตองการของหลักสูตร 
  2.5 สงเสริมความเปนวิชาชีพและความรวมมือ 
  2.6 ประเมินลักษณะของงานที่มอบหมายใหเด็กทํา  
 3. เพื่อการประเมิน 
  3.1 เปนทางเลือกใหมแทนการสอบวัดดวยขอสอบมาตรฐาน 
  3.2 แนะแนวการศึกษาตอ 
  3.3 เพื่อประเมินผลระหวางเรียน 
  3.4 เพื่อประเมินผลการเรียนปลายป 
  3.5 เพื่อเปนการสื่อสารกับชุมชนแทนการพูด 
 4. เพื่อการวิจัย 
  4.1 สังเกตพัฒนาการดานตางๆ ของนักเรียน 
  4.2 ยืนยันรูปแบบ/วิธีการเรียนรูของนักเรียน 
  4.3 คนหาขอปรับปรุง 
 

 ข้ันตอนการจัดทําแฟมสะสมงาน (portfolio)  กับการทําโครงงานทางภาษา  การจัดทําแฟม
สะสมงาน  อาจจัดเปนขั้นตอนได   10  ข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน เปนขั้นที่ครูผูสอนจะตองศึกษา   
หลักสูตร จุดประสงค เนื้อหา วิธีการวัดประเมินผล ศึกษาคูมือ  วิเคราะหเนื้อหา  เพื่อกําหนดชิ้นงาน  
นักเรียนก็จะตองทราบวา  มีจุดประสงคการเรียนรูอะไรบาง  ครูจะดําเนินการสอนอยางไร  นักเรียน
จะตองทํากิจกรรมอะไรบาง  การวัดผลประเมินผลครูจะใชวิธีการอยางไร  เชน  นักเรียนตองปฏิบัติงาน
อะไรบาง (กี่ชิ้นงาน) จะสอบกี่คร้ัง  และจะตองมีความรูความสามารถในระดับใดจึงผานเกณฑ 
 ข้ันที่ 2 การเก็บรวบรวมงาน เปนขั้นที่นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานทั้งหมดเก็บไวในแฟม
สะสมงาน ซึ่งการจัดเก็บครูอาจารยจะกําหนดวาจะเก็บตามเนื้อหา ตามหนวยการเรียนตามจุดประสงค
หรือประเภทของงานก็ได  
  ข้ันที่ 3 การคัดเลือกงาน เปนขั้นที่เกิดขึ้นหลังจากการเก็บรวบรวมผลงานไปไดระยะหนึ่ง  ก็
จะมีการคัดเลือกผลงานชิ้นที่ดีที่สุด ครอบคลุมเนื้อหา จุดประสงค แสดงถึงความรู ความ 
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สามารถความเขาใจของนักเรียนมากที่สุด ผูที่มีสวนรวมในการคัดเลือก อาจจะเปนตัวนักเรียนเอง โดย
อาจมีครูผูสอน เพื่อนนักเรียนหรือผูปกครอง รวมแสดงความคิดเห็นในการคัดเลือก การคัดเลือกงาน
ควรดําเนินการ หลังจากมีการสะสมงานไปแลว 4 - 5 ชิ้น หรือประมาณ 1 เดือน ในการคัดเลือกนั้นใน
ภาคเรียนหนึ่ง ๆ อาจคัดเลือก 2 - 4 คร้ัง และคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุดเก็บสะสมไวในแฟมผลงานดีเดน 
 ข้ันที่ 4 การจัดระบบของแฟมสะสมงาน เปนขั้นที่นักเรียนจะนําชิ้นงานดีเดนที่คัดเลือกแลว
มาจัดเก็บในแฟมสะสมงาน ในขั้นนี้นักเรียนจะมีโอกาสนําเสนอความคิดสรางสรรค ตลอดจนสะทอน
บุคลิกภาพออกมาเต็มที่ โดยครูผูสอนจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดออกแบบ ตกแตงปก    จัดวาง
หนากระดาษและองคประกอบตาง ๆ      โดยอิสระซ่ึงองคประกอบของแฟมสะสมงานนี้ อาจ
ประกอบดวย ขอมูลสวนตัวจุดประสงคการเรียนรู  หลักฐานผลงานตาง ๆ ที่คัดเลือกไว   
 ข้ันที่ 5  สะทอนความคิดเห็นหรือความรูสึกตองาน เปนขั้นที่ใหนักเรียนแสดงความรูสึก  
ความคิดเห็นของตนเองที่มีตอผลงานที่เลือกไวในแฟม ข้ันตอนนี้เปนขั้นที่ผูเรียนจะเกิดการคิดวิเคราะห
และพิจารณาผลงานของตนเอง รูจักวิพากษวิจารณเกี่ยวกับผลงานของตนเอง 
 ข้ันที่ 6 ตรวจสอบความสามารถของตนเอง    เปนขั้นที่นักเรียนจะตรวจสอบความสามารถ
ของตนเอง โดยพิจารณาจากเกณฑยอย ๆ เกี่ยวกับนิสัยในการทํางาน หรือวิเคราะหจุดเดน จุดดอยใน
การทํางานของตนเอง เชน เดิมนักเรียนเปนคนมีจุดดอย คือ ทํางานไมเปนระเบียบ ไมตั้งใจทํางาน แต
ปจจุบันมีจุดเดนคือ  ทํางานเปนระเบียบขึ้น  และมีความตั้งใจในการทํางาน 
 ข้ันที่ 7 ประเมินผลงาน   ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญในการประเมินผลโดยใชแฟมสะสม
งานเพราะสามารถใชได  ทั้งการประเมินจุดประสงคใน ป.02  และการประเมินผลปลายภาค/ปลายป 
เพราะเปนการตีคาหรือสรุปถึงคุณภาพ  หรือความสามารถของนักเรียน 
  การประเมินจุดประสงคใน ป.02  เชน ใน ป.02 จุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น
ประถมศึกษาปที่  5 - 6 ระบุวาสามารถ ฟง  พูด และสนทนาเปนภาษาอังกฤษในสถานการณงาย ๆ  
ดังนั้น ครูผูสอนและนักเรียนอาจรวมกัน กําหนดเกณฑประเมินยอย ๆ เชน พูดสนทนาไดถูกตองตาม
สถานการณ กลาพูด-กลาแสดงออก ออกเสียงไดถูกตอง ชัดเจน ใชภาษาไดเหมาะสมกับบุคคล  มี
มารยาทในการพูด เปนตน ตอจากนั้นจึงทําการประเมินชิ้นงานดานทักษะการพูด เชน การกําหนด
สถานการณใหนักเรียนแสดง บทบาทสมมติในหลาย ๆ สถานการณ แลวจึงทําการตัดสินการผาน
จุดประสงคขอดังกลาว 
 สวนการประเมินผลปลายภาค/ปลายปนั้น อาจใชแฟมสะสมงานชวยในการประเมิน
จุดประสงคภาคปฏิบัติเปนหลัก โดยในภาคปฏิบัติก็คงมีการทดสอบตามปกติ แตอาจแยกคะแนนเปน 2  
สวน  จากการสอบภาคปฏิบัติ  กลาวคือ  แบงมาประเมินโดยใชแฟมสะสมงานไดดวยเชน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 59
   วิชาภาษาอังกฤษ  สอบภาคทฤษฎี  60% 
        สอบภาคปฏิบัติ  40% 
   คะแนน 40%  ของการสอบภาคปฏิบัติอาจนํามาแยกเปน 2 สวน โดยนํา 20% มา
ใชประเมินโดยแฟมสะสมงานซึ่งอาจจะแบงสัดสวน  ใหครูประเมิน  10%  นักเรียน  5%  และ    
ผูปกครอง  5%  แลวนําคะแนนจากที่ได  3  สวน  มารวมกัน  แลวนําไปใชในการประเมินผล      การ
สอบภาคปฏิบัติได 
 ข้ันที่ 8  การแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับผลงาน ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อให
นักเรียนไดรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะกับผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะจากเพื่อนนักเรียน ครูและ
ผูปกครองซึ่งอาจกระทําไดโดย  การสงแฟมสะสมงานใหผูที่เกี่ยวของ  ใหคําเสนอแนะ การสนทนาตัว
ตอตัวระหวางนักเรียนกับผูเกี่ยวของ การจัดประชุมพิจารณาแฟมสะสมงานของนักเรียนโดยเชิญผูที่มี
สวนเกี่ยวของมารวมพิจารณา 
   ในการแลกเปลี่ยนประสบการณจะตองเตรียมคําถามสําคัญไวถามผูเกี่ยวของ 
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอนักเรียนมากที่สุด  เชน  ใหสะทอนความคิดเห็น  หรือความรูสึกตอ
ผลงานที่จะปรับปรุงใหดีข้ึนไดอยางไร 
 ข้ันที่ 9 ปรับเปลี่ยนงาน ในขั้นนี้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนผลงานที่เคยคัดเลือกวาดีที่สุด
ไวแลวไดอีก  เพราะผลงานที่นักเรียนสรางสรรคข้ึนมาใหม  อาจดีกวาเดิม  ดังนั้นในขั้นนี้จึงเปนขั้นที่ทํา
ใหแฟมสะสมงานมีความนาสนใจ ทันสมัย ตรงตามจุดประสงคที่หลักสูตรตองการประเมินนักเรียนอาจ
ปรับเปลี่ยนนําผลงานชิ้นที่ดีกวาเดิมมาเก็บไวแทนที่ 
 ข้ันที่ 10  จัดนิทรรศการผลงานนักเรียน ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะนักเรียนจะมี
ความภาคภูมิใจ และชื่นชมความสําเร็จจากผลงานของตนเอง การจัดนิทรรศการแสดงผลงงาน     
นักเรียน เปนการนําแฟมสะสมงานของนักเรียนทุกคนมานําเสนอ เปดโอกาสใหครู นักเรียน และ    
ผูปกครองไดชื่นชมและรวมภาคภูมิใจกับความสําเร็จของนักเรียน 
 

 กลาวโดยสรุป การประเมินผลงานนักเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน (portfolio) ครูผูสอนอาจ
รวมขั้นตอนเหลือเพียง 5 ข้ันตอนหลัก ๆ  คือ 
 1. การกําหนดวัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน (ข้ันวางแผน) 
 2. การเก็บรวบรวมงาน 
 3. การคัดเลือกงาน 
 4. การสะทอนความคิดเห็น 
 5. การประเมินผลงาน 
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 การจัดทําแฟมสะสมงานอาจทําไดหลายวิธี     ซึ่งมีทั้งยุงยากซับซอนหรืองาย ๆ    ไม
ซับซอนแตผลที่ปรากฏ คือ เปนการประเมินผลตามสภาพที่แทจริงที่นักเรียนและครูตองรวมลงมือ
ปฏิบัติจริง  ครูสามารถมองเห็นความสามารถ  ความกาวหนา  และเนนการพัฒนาของนักเรียนจาก
แฟมสะสมงาน  นักเรียนจะรูจักการพัฒนาตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ สามารถพัฒนาความรู
ความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ ผูปกครองไดรวมรับรูผลการเรียนของนักเรียนโดยผานแฟมสะสม
งาน (มหาวิทยาลัยศิลปากร  2541 : 50 - 53) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 ลัดดา  สายพานทอง  (2535 : บทคัดยอ)   ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอน
โดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครูโดยมีข้ันตอนการสอน คือ  ข้ันนํา  ข้ัน
ปฏิบัติ  และขั้นประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา  1)  การสอนทั้ง  2  รูปแบบมีผลสัมฤทธิ์ตางกัน  2)  ผล
การสอนแบบฝกใชโครงงานวิทยาศาสตรหลังการทดลองสูงกวาการใชคูมือครู  3)  ความสนใจในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สอนโดยใชโครงงานแตกตางกับการสอนโดยใชคูมือ  4)  
ความสนใจในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สอนโดยใชโครงงานสูงกวาใชคูมือครู 
 วนิดา  ฉัตรวิราคม  (2538 :  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทําโครงการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  กรุงเทพมหานคร  โดยใชแบบสังเกตและแบบสัมภาษณกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ผลการวิจัยพบวา  ตัวอยางประชากรทั้งหมดใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการทําโครงการวิทยาศาสตร  
โดยสิ่งที่ทํามากที่สุดในแตละขั้น ดังนี้  ข้ันการสังเกตใชประสาทสัมผัสทางตา  ข้ันการตั้งปญหามีการ
ระบุปญหาดวยตนเอง  ข้ันตั้งสมมติฐาน  นักเรียนคาดคะเนคําตอบดวยตนเอง  ข้ันการทดลองนักเรียน
ทําโดยไมมีการวางแผนลวงหนา  และมีการลงขอสรุปในขั้นสรุปผลการทดลองทางดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  พบวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ตัวอยางประชากรตั้งแต
รอยละ  50 ข้ึนไป  ใชในการทําโครงงานวิทยาศาสตร  คือ  การสังเกต  การวัด  การจําแนกประเภท  
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส  การคํานวณ  การลงความเห็นเชิงการอธิบาย  การจัด
กระทําขอมูลและสื่อความหมายการทดลอง  และการตีความหมายขอมูลแลลงขอสรุป  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ตัวอยางประชากรนอยกวารอยละ  25  ใชในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร  คือ  การพยากรณและการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
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 สามารถ  เลิศโอภาส (2539  :  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การศึกษาความสัมพันธระหวาง  
เจตคติ แรงจูงใจ กิจนิสัยในการเรียน พฤติกรรมกลาแสดงออก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  จังหวัดราชบุรี  ผลการวิจัยพบวา 1) จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวสอนเพื่อการสื่อสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
กลาแสดงออกสูงที่สุด ตัวแปรดานกิจนิสัยในการเรียนมีความสัมพันธกับตัวแปรดานเจตคติสูงที่สุด   
ตัวแปรดานแรงจูงใจมีความสัมพันธกับตัวแปรดานเจตคติสูงที่สุด สรุปวาตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ
กัน และ 2)  องคประกอบดานเจตคติ แรงจูงใจ กิจนิสัย และพฤติกรรมกลาแสดงออกที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยวิเคราะหการถดถอยแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนขั้น ๆ พบวาตัวแปรดานพฤติกรรม
แสดงออกเปนตัวแปรเดียวที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
 วรัญู  เรือนคํา  (2539 : บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่องการวิเคราะหการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรที่ตอบสนองตอความจําเปนของทองถิ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดลําปาง  
ผลการวิจัยพบวา  ความพรอมและสภาพการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรของโรงเรียนมธัยมศกึษา
ตอนตน  มีความพรอมมากในดานนโยบาย  ดานการสนับสนุน  มีความพรอมปานกลาง  ในดานวัสดุ  
อุปกรณ  สถานที่  ดานเวลาใหคําปรึกษาและดานประเมินโครงงาน  มีปญหาในดานงบประมาณและ
ดานวัสดุอุปกรณ  ความจําเปนของทองถิ่นในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชมีความจําเปนใน
การนําไปใช  และมีการนําไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกปญหาที่เกิดขึ้นใน  6  ดาน  คือ  ดาน
เกษตรกรรม  ดานอุตสาหกรรม  ดานการคา  ดานอํานวยความสะดวก  ดานการจัดการกับส่ิงแวดลอม
และดานสาธารณสุข  แนวทางการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่ตอบสนองตอความจําเปนของทองถิ่นมี  6  
ข้ันตอน  1)  การคิดและเลือกหัวขอเร่ืองในการทําโครงงาน  2)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  3)  การ
วางแผนในการทําโครงงาน  4)  การลงมือทําโครงงาน  5)  การเขียนรายงานโครงงาน  และ  6) การ
แสดงผลงาน 
 วัฒนา   มัคคสมัน   (2539 : บทคัดยอ)   ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
หลักการสอนแบบโครงการเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กวัยอนุบาลโดยมีข้ันตอนการ
สอนโครงการ  3  ระยะ  คือ  ระยะที่ 1  เร่ิมตนโครงการ   ระยะที่  2   พัฒนาโครงการ  และระยะที่  3  
รวบรวมสรุป  ผลการวิจัยพบวา  1)  หลังการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น  
เด็กกลุมทดลองมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม  2)  หลังการทดลองใชรูปแบบ
เด็กกลุมที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีการเห็นคุณคาในตนเองสูกวาเด็กที่เรียน
ตามปกติ 
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 ขนิษฐา  เพ็ญเจริญ  (2540 : บทคัดยอ)   ศึกษาการสรางแบบประเมินรายวิชาโครงงาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยใชแบบประเมินกับอาจารยที่ปรึกษาและนักเรียน  ผลการวิจัยพบวา  ได
แบบประเมินรายวิชาโครงงาน ง 332  จํานวน  3  ฉบับ  คือ  แบบประเมินดานการเขียนโครงงาน  และ
ประเมินดานวิธีการปฏิบัติโครงงาน  และแบบประเมินดานผลที่ไดรับจากการปฏิบัติโครงงาน  ซึ่งมี  3  
ตอน  คือ  ตอนที่  1  ประเมินผลงานหรือชิ้นงาน  ตอนที่  2  ประเมินคุณลักษะของนักเรียนซึ่งทั้งหมดนี้
เปนแบบตรวจสอบรายการ  โดยระบุเกณฑในการประเมิน  ตอนที่  3  ขอทดสอบความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติโครงงาน  เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
 ชูชาติ  จินดารักษ   (2541 : บทคัดยอ)   ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   วิชาโครงงานอุตสาหกรรม  ระหวางกลุมที่เรียนดวยการสอนที่เนนทักษะ
กระบวนการ  9  ข้ัน  และการสอนแบบโครงการ  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการ
เนนทักษะกระบวนการ  9  ข้ัน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงการ 
 ธีรนันท  ตานนท (2542 : บทคัดยอ) การพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษของ       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยโครงงาน โดยมีข้ันตอนการสอนโครงงาน  6  ข้ันตอน  คือ 1)  ข้ันนํา  
2)  ข้ันวางแผน  3)  ข้ันกําหนดวิธีการศึกษา  4) ข้ันลงมือปฏิบัติ  5)  ข้ันการนําเสนอผลงาน  6)  ข้ัน
ประเมินโครงงาน  ผลการวิจัยพบวา  1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีพฤติกรรมระหวางการปฏิบัติ
โครงงานในระดับมาก เรียงลําดับนี้ พฤติกรรมความสนใจในการเรียน ความสนุกสนาน ความ
กระตือรือรน และความเชื่อมั่นกลาแสดงออก ตามลําดับ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลการ
เรียนรูภาษาอังกฤษตามโครงการดานโครงสรางไวยากรณ (grammar) โดยนําโครงสรางไวยากรณใน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มาใชเปนสวนใหญ สําหรับในดานคําศัพทในหมวดคลังคํา (lexicon) นักเรียน
สนใจศึกษาคนควาคําศัพทที่เปนคํานามเกี่ยวกับสัตว และส่ิงของ โดยคําศัพทเกี่ยวกับสัตวสวนใหญ
เปนคําศัพทที่ไมไดระบุไวในคลังคําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   และชั้นประถมศึกษาปที่  4   
และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนทุกคนตอการเรียนรูโดยโครงงานอยูในระดับมาก และมีความ
ตองการจัดทําโครงงานตอเนื่อง 
 โฮสไชนี (Hosseiny 1986 : 506 - A)   ที่ไดทําวิจัยเกี่ยวกับการรับรูของครูสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองตอความตองการในการจัดอบรมกอนและระหวางที่ทําการสอน โดยใชครู
สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง จํานวน 330 คน เปนกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา ครูสวนใหญ  มี
ความตองการที่จะไดรับความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ อันไดแก การเขียนแผนการสอน 
การปรับและการใชวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน การใชเทคนิคการสอนแบบ  ตาง ๆ ตลอดจน
การวัดประเมินผลการเรียน โดยครูที่ไดรับการอบรมกอนสอนมีความตองการเขา 
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รับการอบรมนอยกวาผูที่ไมเคยเขารับการอบรม และครูที่มีประสบการณทางการสอนมาแลว         มี
ความตองการในการฝกอบรมความรูความสามารถในการสอนนอยกวาครูที่ไมมีประสบการณหรือมี
ประสบการณทางการสอนนอย 
 

สรุป 
 

 จากการศึกษาวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษในประเทศไทย  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารหลักสูตรภาษาอังกฤษ  พุทธศักราช  2539  ระดับประถมศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ปญหาการสอนภาษาอังกฤษในประเทศ
ไทย  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  แนวทางการพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ  การสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน  การประเมินผลตามสภาพจริงและการจัดทําแฟม
สะสมผลงาน  คูมือการสอนภาษาอังกฤษ   งานวิจัยที่เกี่ยวของ  พอสรุปไดวา  การสอนภาษาอังกฤษ
ดวยวิธีสอนแบบโครงงานมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองจัดกิจกรรม การเรียนรูใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและพัฒนา ทักษะทางภาษาทั้ง  4  ดาน  ไดแก  การฟง   การพูด  การอาน และการเขียน  
อยางมีประสิทธิภาพนั้น   โดยครูจะตองเปนผูชวยเหลือ  สนับสนุน  และอํานวยความสะดวกใหแก
ผูเรียนเพื่อสงผลใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู เกิดการปฏิบัติจริง รูจักคนควาแหลงขอมูล  มทีกัษะใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน  คนพบและสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน” เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง  (experimental  research) โดยใชแผนการวิจัยแบบ  pre-experimental  design  แบบ one group 
pretest-posttest design โดยกําหนดใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบาน  ปลองเหลี่ยม  เปน
หนวยวิเคราะห (unit of analysis) วิธีดําเนินการวิจัยไดกําหนดสาระสําคัญไว        2 ประการ คือ การ
ดําเนินการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้ 
 

การดําเนินการวิจัย   
 เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามจุดประสงคที่กําหนดไว  จึงกําหนดรายละเอียดของการ
ดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนขั้นตอนของการจัดเตรียมระบบการดําเนินงาน
ตามโครงการ   ซ่ึงเปนการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูลทางสถิติ ปญหา   วรรณกรรม รวมถึงงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ การพัฒนาเครื่องมือ   การเก็บรวบรวมขอมูล   และปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือและเสนอ
ขอความเห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัยเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้นใน
ขั้นตอนที ่1 นําไปทดลองใช  แลวเก็บรวบรวมขอมูลนํามาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิต ิ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที ่3 รายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนระหวางการรายงานผลการวิจัย เสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  ตามที่
คณะกรรมการวิทยานิพนธเสนอแนะจัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับรางเพื่อเสนอขออนุมัติ
โครงการวิจัย ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพ และรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ  ตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
 เพื่อใหงานวิจัยคร้ังนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดตางๆ  เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย  ประชากรและตัววอยาง    ตัว
แปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 ประชากร  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประชากร  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   6 กลุม
โรงเรียนพัฒนาทาจีน   7 โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนวัดหนองนกไข  โรงเรียนวัดทากระบือ  โรงเรียนวัด
นางสาว  โรงเรียนวังนกไข  โรงเรียนวัดอางทอง  โรงเรียนวัดบางยาง และโรงเรียนบานปลองเหลี่ยม  
จํานวน 238  คน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกระทุมแบน  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา   2545   ซ่ึงประชากรใน 7 โรงเรียนนี้ อยูในเขตพื้นที่ใกลเคียงกัน 
จึงมีลักษณะใกลเคียงกัน ทั้งในดานความเปนอยู สังคม วัฒนธรรม  ปจจัยที่สงผลการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงเลือกโรงเรียนบานปลองเหล่ียมเปนกลุม
ตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง  ไดแก   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6  โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม  1    หองเรยีน  
จํานวน  45  คนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกระทุมแบน   สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร  ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา   2545    
 

ตัวแปรที่ศึกษา  
 1. ตัวแปรตน  (independent  variable)  การสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ      โครงงาน 
 2. ตัวแปรตาม (dependent  variable) 
  2.1 ผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
  2.2 ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอน
แบบโครงงาน 
  2.3 ความสามารถในการทําโครงงานภาษาอังกฤษของผูเรียน 
 

แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแผนการวิจัยแบบ   pre-experimental  design  
แบบหนึ่งกลุม    สอบกอน   -  สอบหลัง     (one-group  pretest-posttest  design)  (Tuckman 1999 : 160) 
 

T1            X             T2 
 

  สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 
  T1  ขอสอบกอนเรียน (pretest) 
  X การสอนโดยใชโครงงาน 
  T2 ขอสอบหลังเรียน   (posttest)        
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เพื่อการวิจัยในครั้งนี ้ไดแก 
 1. แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและแผนการสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ 
โครงงาน 
 2. แบบทดสอบกอนเรียน วัดผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียน (pretest) จํานวน  40 
ขอ  ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 3. แบบทดสอบหลังเรียน วัดผลการเรียนรูในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผูดวยวิธีสอน
แบบโครงงาน (posttest)  หลังจากทดลองจํานวน  40  ขอ  ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธี
สอนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating  scale)  จํานวน 20 ขอ  ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  
 5. แบบประเมินผลโครงงานของนักเรียน  
 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. การสรางแผนจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1.1 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูโครงงานภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ       
พุทธศักราช  2539  
  1.2 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ 
โครงงาน 
  1.3 กําหนดจุดประสงคปลายทาง และจุดประสงคนําทาง   
  1.4 กําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.5 นําแผนที่ใชสอนสัปดาหละ 6 คาบ (คาบละ 1  ช่ัวโมง) จํานวน 6 สัปดาห 12  
แผนการสอน  ไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา และภาษาที่ใช แลวนํามา
ปรับปรุง 
  1.6 ตรวจสอบหาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู โดยนําไปทดลองใชรายบุคคล   
(individual  try  out)  กับผูเรียนโรงเรียนวัดทากระบือ จํานวน 3 คน ซ่ึงเปนนักเรียนที่มีผลการเรียน เกง  
ปานกลาง  และออน  อยางละ  1  คน  หลังจากไดผลงานของผูเรียนและขอเสนอแนะของครูผูสอน แลว
นําแผนการจัดการเรียนรูหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  โดยใชสูตร E1/E2   ไดคาเทากับ 82.53/76.31   
แลวนําไปปรึกษากับผูเชี่ยวชาญหลังจากนั้นนําไปทดลองแบบกลุมยอย (small  group  try  out)  กับ
ผูเรียนโรงเรียนวัดหนองนกไข จํานวน 15 คน ประกอบดวย   ผูเรียนที่มีผลการเรียน  เกง  ปานกลาง  และ
ออน  อยางละ  5  คน  หลังจากไดผลงานของผูเรียนและขอเสนอแนะของครูผูสอน แลวนําแผนการ
จัดการเรียนรูหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  โดยใช 
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สูตร  E1/E2   ไดคาเทากับ 83.65/81.91  และนําขอเสนอแนะไปปรึกษาผูเช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงแกไข
เครื่องมือดาน เนื้อหา  และภาษาที่ใช   นําไปทดลองใชกับกลุมใหญ (field  try out) กับผูเรียนโรงเรียน
บานสวนหลวง จํานวน 30 คน คน ประกอบดวย  ผูเรียนที่มีผลการเรียน  เกง  ปานกลาง  และออน  อยาง
ละ  10  คน  แลวนําแผนการจัดการเรียนรูหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  โดยใชสูตร  E1/E2  ไดคา
เทากับ   87.45/83.85   
 2. การสรางแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษของผูเรียน (pretest) ซ่ึงเปน
การวัดทักษะการใชภาษาทั้ง 4   ดาน คือ ทักษะการฟง  ทักษะการพูด  ทักษะการอาน และทักษะการเขียน 
จํานวน 40 ขอ เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และขอสอบอัตนัยแบบเติมคํา จํานวน  10 ขอ   
ซ่ึงขอปรนัย  30  ขอ  จะเปนขอสอบที่ใชวัดทักษะการฟง  ทักษะการพูด  ทักษะการอาน  อยางละ  10  ขอ  
และเปนขอสอบอัตนัยที่ใชวัดทักษะการเขียน  จํานวน 10  ขอ       มีขั้นตอนดังตอไปนี ้ 
  2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนภาษาอังกฤษ 
  2.3 ศึกษาแนวทางสรางแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ 
(อัจฉรา วงศโสธร  2529 : 221 - 229)    
  2.4 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบขึ้นเอง โดยวิเคราะหจากขอบขายของหลักสูตรและ
บริบทรอบตัวของผูเรียน  และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของสรางแบบทดสอบวัดพื้นฐานความรูของ      
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6  ภาคเรียนที ่2  
  2.5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หลังจากนั้น
นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา และภาษาที่ใชแลวนํามา        ปรับปรุง  
  2.6 นําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับประชากร ที่มีลักษณะและ
สภาพแวดลอมใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนบานสวนหลวง จํานวน 30 คน แลวนํามาหา
คาความยากงายระหวาง  0.20 - 0.80   คาอํานาจจําแนกตั้งแต   0.20  ขึ้นไป    และหาคาความเชื่อมั่น โดย
ใชสูตร   KR  20   ของ คูเดอร ริชารดสัน     (Kuder Richardson)     ซ่ึงไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .81   
  2.7 นําแบบทดสอบขอที่ไมผานเกณฑ มาปรับปรุงแกไขคาความยากงาย  คาอํานาจ
จําแนก  และคาความเชื่อมั่น  แลวนําไปทดลองใชใหม จนไดขอสอบฉบับสมบูรณ  
 3. การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังการทดลอง (posttest) เปนแบบทดสอบ
คูขนาน  วัดสิ่งเดียวกัน เพื่อตองการเปรียบเทียบการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนกอนและหลังการ 
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ใชเครื่องมือ เปนขอสอบที่ใชวัดทักษะทั้ง 4  คือ  การฟง  การพูด  การอาน   การเขียน  จํานวน 40  ขอ เปน
ขอสอบปรนัย  4  ตัวเลือก   30 ขอ และเปนแบบอัตนัย การเขียนบรรยาย 10 ขอ มีขั้นตอนดังตอไปนี ้ 
  3.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  3.2 ศึกษาจุดประสงค การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
  3.3 ศึกษาแนวทางสรางแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ 
(อัจฉรา วงศโสธร 2529 : 221 - 229 ) และหนังสือที่เกี่ยวของ  
  3.4 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบขึ้นเองโดยวิเคราะหจากขอบขายหลักสูตรและบริบท
รอบตัวของนักเรียน และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของสรางแบบทดสอบ วัดผลการเรียนรู      หลังการทดลอง
ใชการสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน  
  3.5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หลังจากนั้น
นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา และภาษาที่ใชและนํามา      ปรับปรุง
แกไข  ซ่ึงผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะใหเขียนขอคําถามใหสอดคลองกับจุดประสงค  ความยากงาย
เหมาะสมกับระดับชั้น  ไมใชคําถามที่เปนการชี้นํา   
  3.6 นําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะและ
สภาพแวดลอมใกลเคียงกับกลุมตัวอยางคือนักเรียนโรงเรียนบานสวนหลวง จํานวน 30 คน แลวนํามาหา
คาความยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 ซ่ึงขอสอบกอนเรียน ไดคาเทากับ 0.40 – 0.70     ขอสอบหลังเรียน  
ไดคาเทากับ 0.30 – 0.60   คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  ซ่ึงขอสอบ        กอนเรียน ไดคาเทากับ 0.23 
– 0.62  ขอสอบหลังเรียน  ไดคาเทากับ 0.31 – 1.00  และหาคาความ  เชื่อมั่น โดยใชสูตร KR  20 ของ  คู
เดอร  ริชารดสัน   ซ่ึงไดคาความเชื่อมั่น เทากับ  0.87 
  3.7 นําแบบทดสอบขอที่ไมผานเกณฑมาแกไขปรับปรุงดานความยากงาย  คาอํานาจ
จําแนก   คาความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และภาษาที่ใช   ซ่ึงผูเช่ียวชาญมีขอเสนอแนะใหเขียน
ขอคําถามใหสอดคลองกับจุดประสงค   รวมทั้งหาความยากงายใหเหมาะสมกับระดับชั้น  ไมใชคําถามที่
เปนการชี้นํา   
  3.8 แลวนําไปทดลองใชใหมจนไดขอสอบที่สมบูรณ  
  3.9 แบบทดสอบที่สรางขึ้นนี้วัดส่ิงเดียวกันกับแบบทดสอบที่วัดพื้นฐานความรูของ
นักเรียนแตแบบทดสอบฉบับนี้ใชวัดเพื่อดู พัฒนาการการเรียนรู ภาษาอังกฤษ หลังจากที่ไดรับการสอน
แบบโครงงาน ผูวิจัยนําแบบทดสอบกอนเรียน (pretest) แบบทดสอบหลังเรียน (posttest) มาหาคา
ความสัมพันธ โดยใชการหาความสัมพันธแบบ pearson product moment correlation coefficient โดยให
คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอนเรียนเปนคะแนน X และคะแนนที่ไดจากการ 
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ทดสอบแบบทดสอบหลังเรียนเปนคะแนน Y แลวนําคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมาหาความสัมพันธ 
ถามีความสัมพันธอยูในระดับ 0.60 ขึ้นไป ซ่ึงไดคาความสัมพันธเทากับ 0.87 แสดงวาแบบทดสอบทั้ง  2  
ฉบับ คือ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนวัดเนื้อหาในเรื่องเดียวกันโดยมีเกณฑการใหคะแนน  คือ    
การใหคะแนนแบบถูก – ผิด  และผลการสอบผูเรียนจะตองไดคะแนนเกินครึ่ง 
 4. สรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
  แบบสอบถามวัดความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ
โครงงานมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating  scale) ตามแนวคิดของ ลิเคอรธ  (Likert)    จํานวน  
20  ขอ ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาการดังนี้ 
  4.1 ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามวัดความคิดเห็น โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของสรางแบบสอบถาม 
  4.2 ศึกษาขอมูลประมวลความรูที่จะเปนขอบเขตและโครงสรางเครื่องมือ 
  4.3 นําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจเพื่อใหขอ 
เสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกไข 
  4.4 นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
และหาคาดัชนีความสอดคลอง  I O C ( Index  of   Item   Objective  Congruence)    โดยให 
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
   ขอคําถามแตละขอมีความสอดคลองหรือไม 
   เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน    +1 
   ไมแนใจ   ใหคะแนน     0 
   เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน    -1 
แลวนํามาหาคาเฉลี่ย ซ่ึงคาเฉลี่ยที่ยอมรับไดตองมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป   และพบวา  ขอคําถามความคิดเห็น
ของผูเรียนที่มีตอภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน   จํานวน   20  ขอ   มีคา   IOC  =  1   ซ่ึงเปนขอคําถามที่
สอดคลองและเปนไปตามวัตถุประสงค 

4.5 นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมทดลองคือนักเรียนโรงเรียนบาน
สวนหลวง จํานวน 30 คน เพื่อนํามาหาคาความเชื่อมั่น (reliability)  โดยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)  โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา (∝ -  Coefficient)  ไดคา
ความเชื่อมันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.81  แลวจึงนําแบบสอบถามที่
สมบูรณแลวไปใชในการทดลองโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
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   ระดับ 5  หมายถึง  ความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบโครงงานเหมาะสมมากที่สุด 
   ระดับ 4  หมายถึง  ความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบโครงงานเหมาะสมมาก 
   ระดับ 3  หมายถึง  ความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบโครงงานเหมาะสมปานกลาง 
   ระดับ 2  หมายถึง  ความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบโครงงานเหมาะสมนอย 
   ระดับ 1  หมายถึง  ความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบโครงงานเหมาะสมนอยที่สุด 
 5. แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานของผูเรียน 
  เปนแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองในลักษณะการใหคะแนนจากการทําโครงงานของ       
ผูเรียน ซ่ึงจําแนกเปนรายดาน  3  ดาน  คือ  1) การประเมินเนื้อหาของโครงงาน  คะแนนเต็ม  15  คะแนน  
2)  การประเมินกระบวนการทํางาน  คะแนนเต็ม 45  คะแนน และ 3)  การประเมินการนําเสนอผลงาน  
คะแนนเต็ม  40  คะแนน  มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
  5.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสาร หลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดผลประเมินผลวิชา
ภาษาอังกฤษที่ใชวิธีสอนโดยโครงงาน 
  5.2 ศึกษาวิธีการ ขอบขาย ของการวัดผลการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน วาจะวัด
โดยวิธีใด มีขอบเขตอะไรบางที่เหมาะสม และทดลองสรางแบบวัดผลประเมินผลฉบับราง      (ออกแบบ
การวัดผล) 
  5.3 นําแบบวัดผลประเมินผลไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนํากลับมา
ปรับปรุง แกไขตามขอเสนอแนะ  
  5.4 นําแบบวัดผลประเมินผลไปเสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจความเที่ยงตรง ดาน  เนื้อหา 
ความเหมาะสมและภาษาที่ใช 
  5.5 กําหนดเทคนิควิธีการวัดผลซึ่งจําแนกไดดังนี้คือ 
   5.5.1 การวัดผลระหวางการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ โดยการประเมิน
ใหครอบคลุมทั้งรูปแบบ กระบวนการ และชิ้นงาน 
   5.5.2 การประเมินผลรูปแบบของโครงงานโดยใชแบบสังเกตการปฏิบัติ 
กิจกรรมโครงงานดานความถูกตอง 
   5.5.3 การประเมินกระบวนการหรือความสามารถในการนําทักษะภาษามาใช 
ในชีวิตประจําวัน ใชการใหคะแนนแบบ rubric scoring คือ การผสมผสานของการประมาณคาทักษะการ
ใชภาษากับคุณลักษณะในขณะทํางานหรือนําเสนอผลงาน สวนใหญจะใหผลในทางบวก   เชน 5  4  3  2  
และ  1 
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      5   หมายถึง ทํางานไดถูกตองทุกขั้นตอน 
     4 หมายถึง ทํางานไดเกือบสมบูรณมีขอผิดพลาดบาง 
     3   หมายถึง ทํางานไดพอสมควรมีขอผิดพลาดอยูพอสมควร 
     2  หมายถึง ทํางานไดนอยมีขอผิดพลาดมาก 
     1   หมายถึง ทํางานไมไดไมประสบผลสําเร็จในการทําโครงงาน 
 ประเมินกระบวนการทํางานและโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    ปที่ 6 
ผูวิจัยไดใชแบบบันทึกของครู ซ่ึงสรางขึ้นโดยยึดหลักที่จะประเมินของ สุธาทิพย                    สุดหนองบัว 
(2545 : 78 - 80) โดยใชเกณฑ   rubric scoring โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 1. ประเมินเนื้อหาของโครงงาน  คะแนนเต็ม  15  คะแนน  ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1 ความถูกตอง  (5 คะแนน) 
  1.2 ความเหมาะสมกับความรูและความสามารถของผูเรียน (5 คะแนน) 
  1.3 ชวยสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค (5 คะแนน) 
 2. ประเมินกระบวนการทํางาน  คะแนนเต็ม  45  คะแนน  ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
  2.1 นักเรียนวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ (5 คะแนน) 
  2.2 นักเรียนดําเนินงานตามแผนที่วางไว (5 คะแนน)  
  2.3 นักเรียนรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายในกลุม (5 คะแนน) 
  2.4 นักเรียนไดรวมมือกันเรียนรูจากการทํางานกลุม (5 คะแนน)  
  2.5 นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น (5 คะแนน) 
  2.6 นักเรียนไดฝกความเปนผูนํา (5 คะแนน) 
  2.7 นักเรียนทํางานไดทันตรงเวลาที่กําหนด (5 คะแนน) 
  2.8 มีตารางกําหนดการทํางานในกลุม (5 คะแนน)  
  2.9 ความเหมาะสมในเรื่องเวลา (5 คะแนน) 
 3. ประเมินการนําเสนอผลงาน  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
  3.1 รูปแบบที่นักเรียนนําเสนอมีความเหมาะสม (5 คะแนน)  
  3.2 ที่นําเสนอผลงานสื่อความหมายไดชัดเจน (5 คะแนน)  
  3.3 ขอมูลที่นําเสนอมีความสมบูรณ (5 คะแนน) 
  3.4 การรายงานไดขอมูลสมบูรณ (5 คะแนน) 
  3.5 นักเรียนไดบูรณาการความรูความสามารถหลายดาน (5 คะแนน) 
  3.6 นักเรียนไดพัฒนาทักษะ ฟง พูด อาน เขียน (5 คะแนน) 
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  3.7 นักเรียนไดนําไปใชในชีวิตจริง (5 คะแนน) 
  3.8 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน (5 คะแนน) 
 การประเมินการทํางานและคุณภาพของชิ้นงานกําหนดเกณฑการประเมิน จากคะแนนเต็ม  
100   คะแนนดังนี้  
  80 – 100 หมายถึง ทํางานไดถูกตองทุกขั้นตอน 
  70 – 79   หมายถึง ทํางานไดเกือบสมบูรณ มีขอผิดพลาดบาง 
  60 – 69  หมายถึง ทํางานไดพอสมควร มีขอผิดพลาดพอสมควร 
  50 – 59  หมายถึง ทํางานไดนอย มีขอผิดพลาดมาก 
  40 – 49  หมายถึง ทําไมได ไมประสบผลสําเร็จในการทําโครงงาน 
 หลังจากการทําโครงงานเสร็จแลว การประเมินชิ้นงาน (ตัวโครงงาน) ของนักเรียนและ
จัดลําดับคุณภาพ โดยใชแฟมสะสมผลงานวาจากภาระงานที่กําหนด  นักเรียนประสบผลสําเร็จ  เพียงใด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการเก็บขอมูลดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหออกหนังสือถึง        โรงเรยีน
บานปลองเหลี่ยม เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ขั้นตอนการทดลองสอนโดยใชโครงงาน    ผูวิจัยสอนดวยตนเองกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  9  แผน  มีขั้นตอนการสอน ดังนี้ 
  ขั้นนํา  เปนการเตรียมความพรอมดานภาษาใหแกผูเรียน โดยการทบทวนความรูเดิมที่มี
ความสัมพันธกับเนื้อหาใหม ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายเพื่อท่ีจะนําความรูที่ไดรับไปใช
ในการทําโครงงาน 
  ขั้นวางแผน ผูวิจัยจัดปฐมนิเทศผูเรียนเกี่ยวกับการทําโครงงาน  แจงจุดประสงค    วิธีการ
การทําโครงงาน    แนะนําแหลงความรูในการศึกษาคนควา   การใชกระบวนการกลุม   การอภิปราย
รวมกัน การรวมแสดงความคิดเห็น ฝกภาวะผูนํา และตัดสินใจที่จะศึกษาเรื่องที่สนใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 
  ขั้นกําหนดวิธีการศึกษา  ผูเรียนไดคิด ไดปฏิบัติกระบวนการคนควาจากแหลง ความรู
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอของกลุมตนเอง ไดรวบรวมขอมูลจากการเรียนรูดวยตนเอง ความรวมมือใน
กลุม และรับผิดชอบตอตนเอง 
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  ขั้นลงมือปฏิบัติ  ผูเรียนไดปฏิบัติตามแผนที่วางไวของกลุม มีการศึกษาอยางเปนระบบ 
เพื่อนําไปสูความสําเร็จของชิ้นงาน มีการเตรียมเสนอผลงาน ซักซอมการนําเสนอ แกไขขอ บกพรองใน
การใชภาษา การฝกเขียนใหไดมาซึ่งขอมูล การอานและการพูด 
  ขั้นนําเสนอผลงาน   ผู เรียนใชทักษะแสดงความสามารถในการนําเสนอผลงานที่
หลากหลาย  ไดแก  การพูดรายงานหนาชั้นเรียน  การแสดงบทบาทสมมต ิ การจัดนิทรรศการ  เปนตน 
  ขั้นประเมินโครงงาน  ประเมินตามสภาพจริง ครูจัดทําแฟมสะสมงาน บันทึกผลการ
ปฏิบัติระหวางการทําโครงงานจากแฟมสะสมงาน     ทําใหทราบความกาวหนาในการเรียนของ  
ผูเรียน  การสอนของครู ใชเปนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไปเก็บดวยตนเอง  โดยทดลองสอนตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  9  แผน  และประเมินผลการเรียนรูตามเกณฑที่กําหนดไว 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย กําหนดใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานปลอง
เหล่ียมเปนหนวยในการวิเคราะห หลังจากไดรับแบบทดสอบและแบบสอนถามทั้งหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัสเพื่อคํานวณหาคาสถิติดังนี้ 
 1. การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของผลการเรียนรูกอนและหลังการสอนภาษาอังกฤษดวยวิธี
สอนแบบโครงงาน ใชคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูกอนและหลังการใชวิธีสอนโดยใชโครงงาน
ใช  t – test  แบบ  dependent  
 3. การวิเคราะหขอมูลจากคะแนนเฉลี่ยในการทําแบบฝกหัดและคะแนนจาการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถเพื่อหาประสิทธิภาพของวิธีสอนโดยใชโครงงานตามเกณฑ 80/80 โดยใช
สูตร E1/E2 
 4. การวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับใช
สูตร KR  20 ความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบทั้งฉบับใชเทคนิค 27% ของ  Chung Teh   
Fan 
 5. การวิเคราะหแบบสอบถาม   ความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวน  ประมาณคา  (rating  
scale) โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปล
ความหมายคาระดับตามแนวคิดของ เบสท (Best  1981  : 182) ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

 

  74 
                      

 

   1.00 – 1.49 หมายถึง  ผูเรียนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ 
       โดยใชโครงงานอยูในระดับต่ําสุด 
  1.50 – 2.49 หมายถึง ผูเรียนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ 
       โดยใชโครงงานอยูในระดับต่ํา 
  2.50 – 3. 49 หมายถึง    ผูเรียนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ 
       โดยใชโครงงานอยูในระดับปานกลาง 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  ผูเรียนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ 
        โดยใชโครงงานอยูในระดับสูง 
  4.50 – 5.00 หมายถึง    ผูเรียนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ 
        โดยใชโครงงานอยูในระดับสูงมาก 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูล  เรื่องการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธี
สอนแบบโครงงาน  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย   เปนการนําเสนอผลการวิจัย ซ่ึงผูวิจัย
ไดนําเสนอในรูปแบบตารางและพรรณนาความ  ตามขั้นตอนการวิจัยแบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอน 
และหลังการสอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 ตอนที่ 2  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิชาภาษา 
อังกฤษ ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 ตอนที่ 3  เพื่อประเมินกระบวนการทํางานและโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 

ตอนที่ 1  
  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการ
สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  กอนทําการวิจัย ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความรู       
พื้นฐานของนักเรียนทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง ทักษะพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน  
รายละเอียดดังตารางที่  5 
 

ตารางที่  5  แสดงผลการทดสอบกอนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ผลการทดสอบกอนเรียน N X  S.D. % 
ทักษะการฟง 
ทักษะการพูด 
ทักษะการอาน 
ทักษะการเขียน 

45 
45 
45 
45 

5.62 
2.91 
5.49 
6.42 

1.87 
1.38 
2.34 
1.83 

56.20 
29.10 
54.90 
64.20 

รวม 45 20.44 5.10 51.10 
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จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความรูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ         โดยภาพรวม  ทั้ง 4  
ทักษะ คือ ทักษะฟง  ทักษะพูด  ทักษะอาน  และทักษะเขียน ผลปรากฏวา      นักเรียนมีความรูพื้นฐาน
รวมทั้ง  4   ทักษะ  เฉลี่ยรอยละ  51.10  ( X   =   20.44,  S.D. =  5.10) ซ่ึง   ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด  เมื่อ
แยกรายดานปรากฏวาทักษะที่ไดคะแนนสูงที่สุด คือ ทักษะเขียนเฉลี่ยรอยละ 64.20 ( X  =  6.42, S.D. =  
1.83)  รองลงมา คือ  ทักษะฟง   เฉลี่ยรอยละ 52.60 ( X = 5.62, S.D. = 1.87) ทักษะอานเฉลี่ย  รอยละ 
54.90  ( X  =  5.49,  S.D. =  2.38)  และทักษะพูด  เฉลี่ย     รอยละ  29.10 ( X = 2.91, S.D. =  1.38)  
ตามลําดับ 
 ผลการเรียนรูทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เปนคะแนนที่แสดงถึงความสามารถในการทํา
แบบทดสอบหลังจากที่ไดเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ทักษะ คือ ทักษะฟง  ทักษะ
พูด  ทักษะอาน  และทักษะเขียน   รายละเอียดดังตารางที่  6 
 

ตารางที่ 6  แสดงผลการทดสอบหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 

ผลการทดสอบหลังเรียน N X  S.D. % 
ทักษะการฟง 
ทักษะการพูด 
ทักษะการอาน 
ทักษะการเขียน 

45 
45 
45 
45 

8.09 
7.82 
6.04 
7.42 

1.44 
1.71 
2.11 
1.48 

80.90 
78.20 
60.40 
74.20 

รวม 45 29.38 4.47 73.45 
 

 จากตารางที่ 6  ผลการทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของ         
ผูเรียนที่ไดเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงานโดยภาพรวม  ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะฟง ทักษะพูด ทักษะอาน 
และทักษะเขียน   ผลปรากฏวานักเรียนมีผลการเรียนรูรวมทั้ง 4  ทักษะ เฉลี่ยรอยละ  73.45 ( X = 29.38, 
S.D. = 4.47) ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด  เมื่อแยกรายดานปรากฏวา  ทักษะที่ไดคะแนนสูงสุด คือ ทักษะ
การฟง  เฉลี่ยรอยละ 80.9 0 ( X =  8.09, S.D. = 1.44) รองลงมา คือ  ทักษะการพูด  เฉลี่ยรอยละ  78.20  
( X =  7.82, S.D. =  1.71)   ทักษะการเขียน  เฉลี่ยรอยละ 74.20  ( X =  7.42, S.D. =  1.48) และทักษะการ
อาน  เฉล่ียรอยละ 60.40 ( X =  6.04, S.D. =  2.11)  ตามลําดับ 
 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑความรอบรูวิชาภาษาอังกฤษที่กําหนดไวรอยละ 70 ของคะแนน
เต็ม จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑความรอบรู  รายละเอียดดังตารางที่  7 
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ตารางที่  7  แสดงรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูหลังเรียนผานเกณฑที่กําหนดรอยละ 70 
 

คะแนนสอบหลังเรียน 
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
จํานวนนักเรียนผานเกณฑที่กําหนด 

(คน) 
รอยละ 

ทักษะการฟง 
ทักษะการพูด 
ทักษะการอาน 
ทักษะการเขียน 

45 
45 
45 
45 

38 
36 
19 
34 

84.44 
80.00 
42.22 
75.56 

รวม 45 32 71.11 
 

 จากตารางที่ 7  พบวา โดยภาพรวมจํานวนผูเรียนที่มีผลการเรียนรูผานเกณฑที่กําหนดรอยละ 
70  มีทั้งหมด  32  คน  คิดเปนรอยละ  71.11  เมื่อแยกรายดานพบวา  ทักษะการฟงมีผูเรียนผานเกณฑที่
กําหนดมากที่สุด  จํานวน  38  คน คิดเปนรอยละ 84.44   รองลงมาคือทักษะการพูด      มีผูเรียนผาน
เกณฑที่กําหนดจํานวน 36 คน  คิดเปนรอยละ 80  ทักษะการเขียนมีจํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑ 34 คน คิด
เปนรอยละ 75.56 และทักษะการอาน มีจํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑนอยที่สุดจํานวน  19  คน  คิดเปนรอย
ละ  42.20  ตามลําดับ 
 

 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จากการทดลองใชการสอน
ภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  รายละเอียดดังตารางที่  8  
 

ตารางที่  8   ผลการเปรียบเทียบการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 

ทักษะในการเรียน  กอนเรียน หลังเรียน ความ ลําดับที่ 
ภาษาอังกฤษ N X  S.D % X  S.D. % แตกตาง  

1.ทักษะการฟง 45 5.62 1.87 56.20 8.09 1.44 80.90 2.47 2 
2. ทักษะการพูด 45 2.91 1.38 29.10 7.82 1.71 78.20 4.91 1 
3. ทักษะการอาน 45 5.49 2.34 54.90 6.04 2.11 60.40 0.55 4 
4. ทักษะการเขียน 45 6.42 1.83 64.20 7.42 1.48 74.20 1.00 3 

รวม 45 20.44 5.10 51.10 29.38 4.47 73.45 8.94 - 
 

 จากตารางที่ 8   พบวาผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนโดยภาพรวมมีความแตกตางกัน 
โดยผลการเรียนรูหลังเรียน ผูเรียนไดคะแนนรอยละ  73.45  ( X  = 29.38,  S.D. = 4.47)    ซ่ึงสูงกวาผล
การเรียนรูกอนเรียน ผูเรียนไดคะแนนรอยละ  51.10  ( X  = 20.44,  S.D. = 5.10)   เมื่อ 
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พิจารณาเปนรายดาน    พบวา   ทักษะที่ผูเรียนพัฒนามากที่สุด ไดแก    ทักษะการพูด   ซ่ึงหลังเรียน
ผูเรียนไดคะแนนรอยละ  78.23  ( X  =  7.82,  S.D. = 1.71)   ซ่ึงสูงกวากอนเรียน ผูเรียนไดคะแนนรอยละ  
29.10  ( X  = 2.91,  S.D. = 1.83)  โดยคะแนนหลังเรียนและกอนเรียนมีความแตกตางกัน โดยเฉลี่ย 
เทากับ   4.91   รองลงมา  ไดแก   ทักษะการฟง   หลังเรียนผูเรียนไดคะแนนรอยละ  80.90  ( X  = 8.09,  
S.D. = 1.44)    ซ่ึงสูงกวากอนเรียนผูเรียนไดคะแนนรอยละ 56.20  ( X  = 5.62,  S.D. = 1.87) โดยคะแนน
หลังเรียนและกอนเรียนมีความแตกตางกันโดยเฉลี่ย  เทากับ  2.47  และทักษะการเขียนซึ่งหลังเรียน
ผูเรียนไดคะแนนรอยละ  74.20  ( X  = 7.42,  S.D. = 1.48)  ซ่ึงสูงกวากอนเรียน     ผูเรียนไดคะแนนรอย
ละ  51.10  ( X  = 20.44,  S.D. = 1.83) โดยคะแนนหลังเรียนและกอนเรียนมีความแตกตางกันโดยเฉลี่ย 
เทากับ  1.00   และทักษะที่ผูเรียนพัฒนานอยที่สุด  ไดแก   ทักษะการอาน ซ่ึงหลังเรียนผูเรียนไดคะแนน
รอยละ  60.40  ( X  = 6.04,  S.D. = 2.11)  ซ่ึงสูงกวากอนเรียน      ผูเรียนไดคะแนนรอยละ  54.90 ( X  = 
5.49,  S.D. = 2.34) โดยคะแนนหลังเรียนและกอนเรียนมีความแตกตางกันโดยเฉลี่ย   เทากับ  4.91  
ตามลําดับ 
 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนภาษาอังกฤษดวย
วิธีสอนแบบโครงงานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   รายละเอียดดังตารางที่  9   
 

ตารางที่  9   เปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 

ผลการทดสอบ N X  S.D. t – value 2 tail Sig 
ผลการทดสอบกอนเรียน 
ผลการทดสอบหลังเรียน 

45 
45 

20.44 
29.38 

5.10 
4.47 

 
8.703 

 
.000 

 

 จากตารางที่ 9 พบวา ผลการทดสอบกอนเรียนและผลการสอบหลังเรียนภาษาอังกฤษ ดวยวิธี
สอนแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลการสอบ   หลังเรียนดวยวิธี
สอนโดยใชโครงงาน ผูเรียนมีคะแนนผลการเรียนรูทางการเรียนสูงกวาผลการสอบกอนเรียน  ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1. ที่กําหนดไว 
 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนภาษาอังกฤษดวย
วิธีสอนแบบโครงงานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  แยกเปนรายทักษะและคาความแตกตาง
ของขอสอบวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน รายละเอียดดังตารางที่  10    
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ตารางที่  10   เปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 

ทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ กอนเรียน หลังเรียน t- value 2 tail Sig 
 X  S.D X  S.D.   
1. ทักษะการฟง 5.62 1.87 8.09 1.44 6.57 .000 
2. ทักษะการพูด 2.91 1.38 7.82 1.71 14.81 .000 
3. ทักษะการอาน 5.49 2.34 6.04 2.11 1.25 .219 
4. ทักษะการเขียน 6.42 1.83 7.42 1.48 2.90 .006 

รวม 20.44 5.10 29.38 4.47 8.703 .000 
 

 จากตารางที่  10  พบวา  ผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยภาพรวม   มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยผลการทดสอบหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบ
โครงงาน ผูเรียนมีคะแนนผลการเรียนรูทางการเรียนสูงกวาผลการสอบกอนเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1. ที่กําหนดไว   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทักษะการพูด  ทักษะการฟง 
และทักษะการเขียน   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยผลทดสอบหลัง
เรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงานผูเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน  สวนทักษะการอาน  ผลการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

ตอนที่ 2    
 ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน    จากการ
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธี
สอนแบบโครงงานใน   5  ประเด็น  คือ  ประเด็นที่ 1  ความสําคัญของภาษาอังกฤษและสิ่งแวดลอม
รอบตัว ประกอบดวย  1.1) ในโลกยุคปจจุบันภาษาอังกฤษมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน   1.2 ) ใน
ชีวิตประจําวันไมวาจะเปนการคมนาคมติดตอส่ือสารหรือส่ือมวลชนตาง ๆ   นักเรียนจะพบกับ
ภาษาอังกฤษ   1.3)  การเรียนภาษาอังกฤษจะดีถามีการฝกทบทวนและใชในชีวิตประจําวันอยูเสมอ  และ 
1.4)  การเรียนภาษาอังกฤษโดยการทําโครงงานมีประโยชนกับนักเรียน ประเด็นที่ 2   กระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง    ประกอบดวย  2.1)  นักเรียนควรรูเร่ืองใกลตัวหรือเหตุการณในทองถ่ินของนักเรียน
เปนภาษาอังกฤษ   2.2)  ถานักเรียนมีขอสงสัย นักเรียนสามารถหาคําตอบไดเองจากการคนควาจาก
แหลงขอมูลตางๆ   2.3)  การเรียนภาษาอังกฤษตองมีการหาความรูเพิ่มเติมจากนอกชั้นเรียนไดดี    และ  
2.4 )  นักเรียนมีความรูสึกภูมิใจที่ครูไมไดบอกความรูให     นักเรียนแตครูบอกวิธีการคนควาความรูจน
พบคําตอบดวยตนเอง    ประเด็นที่ 3   กิจกรรมการสอนของครูประกอบดวย   3.1)  การเรียน
ภาษาอังกฤษที่ดีนักเรียนตองฝกฝนใหมีความรอบรูทั้ง 4 ทักษะ  
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คือ ฟง พูด อานและเขียน    3.2)  การเรียนรูภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงานนักเรียนไดรับความรู    
3.3)  ภาษาอังกฤษเกี่ยวของกับวิชาอ่ืน  และ 3.4)  การประเมินผลการเรียนแบบประเมินขั้นตอนการ
ทํางานและผลงานที่เกิดขึ้นเปนวิธีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกวาการสอบประเด็นที่ 4  เจตคติของ
ผูเรียนตอวิชาภาษาอังกฤษ   ประกอบดวย   4.1) นักเรียนกลาแสดงออกในกิจกรรมการเรียน เชน กลาพูด
กลาถามมากขึ้น  4.2)  การทํากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษทําใหมีความรู สนุก ไดรับประสบการณ
ใหม ๆ ไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ๆ   4.3)  การทําโครงงานเปนวิธีการสอนอยางหนึ่งที่นักเรียน 
พอใจ คือ นักเรียนจะไมพบกับปญหา การทําการบานไมได   และ 4.4)  นักเรียนมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือกลุมในสิ่งที่นักเรียนถนัด      และ ประเด็นที่  5 กระบวนการกลุม ประกอบดวย 5.1)  การ
ทํางานเปนกลุมทําใหผลงานที่ไดดีกวาการทํางานคนเดียว  5.2) การทําโครงงานทําใหนักเรียนไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนโดยมีครูผูคอยใหคําปรึกษาเปนวิธีเรียนที่แปลกใหมและเหมาะสม 5.3)  
การทําโครงงานภาษาอังกฤษทําใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน รูจักแหลง  ขอมูลที่จะ
คนควาในเรื่องตาง ๆ  และ 5.4) การทําโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนมีโอกาสไดเลือกหัวขอเอง จึงทําให
การเรียนสนุก เพราะนักเรียนไดศึกษาในหัวขอที่สนใจ   รายละเอียดดงัตารางที่  11 
 

ตารางที่  11   แสดงความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน  
 

ความคิดเห็น X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 
ประเด็นที่ 1  ความสําคัญของภาษาอังกฤษและ 
                     สิ่งแวดลอมรอบตัว 
1.1  ในโลกยุคปจจุบันภาษาอังกฤษมีความจําเปนใน 
       ชีวิตประจําวัน 
1.2  ในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนการคมนาคมติดตอ 
       สื่อสารหรือสื่อมวลชนตาง ๆ นักเรียนจะพบกับ 
       ภาษาอังกฤษ 
1.3  การเรียนภาษาอังกฤษจะดีถามีการฝกทบทวนและ 
      ใชในชีวิตประจําวันอยูเสมอ 
1.4  การเรียนภาษาอังกฤษโดยการทําโครงงาน 
       มีประโยชนกับนักเรียน 
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ตารางที่  11 (ตอ) 
 

ความคิดเห็น X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 
ประเด็นที่  2   กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
2.1 นักเรียนควรรูเรื่องใกลตัวหรือเหตุการณในทองถิ่น 
      ของนักเรียนเปนภาษาอังกฤษ 
2.2 ถานักเรียนมีขอสงสัย นักเรียนสามารถหาคําตอบ 
      ไดเองจากการคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ 
2.3 การเรียนภาษาอังกฤษตองมีการหาความรูเพ่ิมเติม 
      จากนอกชั้นเรียนไดดี 
2.4 นักเรียนมีความรูสึกภูมิใจที่ครูไมไดบอกความรู 
      ใหนักเรียน แตครูบอกวิธีการคนควาความรูจนพบ 
      คําตอบดวยตนเอง 
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2 
ประเด็นที่ 3   กิจกรรมการสอนของครู 
3.1  การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีนักเรียนตองฝกฝนใหมี 
       ความรอบรูทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อานและเขียน 
3.2  การเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนแบบ 
       โครงงานนักเรียนไดรับความรู 
3.3  ภาษาอังกฤษเกี่ยวของกับวิชาอื่น 
3.4  การประเมินผลการเรียนแบบประเมินขั้นตอนการ 
       ทํางานและผลงานที่เกิดขึ้นเปนวิธีการวัดผล 
        ประเมินผลที่เหมาะสมกวาการสอบ 

3.83 
 

4.16 
 

3.96 
3.40 

 
 

3.82 
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ประเด็นที่  4   เจตคติของผูเรียนตอวิชาภาษาอังกฤษ 
4.1  นักเรียนกลาแสดงออกในกิจกรรมการเรียน เชน  
       กลาพูดกลาถามมากขึ้น   
4.2  การทํากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษทําใหมี 
      ความรูสนุก ไดรับประสบการณใหม ๆ ได 
      แลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือน ๆ  
4.3  การทําโครงงานเปนวิธีการสอนอยางหน่ึงที่ 
       นักเรียน พอใจ คือ นักเรียนจะไมพบกับปญหา  
       การทําการบานไมได 
4.4  นักเรียนมีสวนรวมในการชวยเหลือกลุมในสิ่งที่ 
       นักเรียนถนัด                                       
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4.20 
 
 

3.71 
 

4.00 

0.43 
 

0.81 
 
 

0.73 
 
 

0.69 
 

0.48 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

 
 

3 
 
 

1 
 
 

4 
 

2 
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ตารางที่  11 (ตอ) 
 

ความคิดเห็น X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 
ประเด็นที่ 5   กระบวนการกลุม 
5.1   การทํางานเปนกลุมทําใหผลงานที่ไดดีกวา 
        การทํางานคนเดียว 
5.2  การทําโครงงานทําใหนักเรียนไดมีโอกาส 
       แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนโดยมีครูผูคอยให 
       คําปรึกษาเปนวิธีเรียนที่แปลกใหมและเหมาะสม 

3.98 
 

3.98 
 
 

4.13 

0.38 
 

0.84 
 
 

0.63 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

 
 

4 
 
 

2 
5.4  การทําโครงงานภาษาอังกฤษทําใหนักเรียน     
       รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน รูจักแหลงขอมูล 
       ที่จะคนควาในเรื่องตาง ๆ  
5.5  การทําโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนมีโอกาส 
      ไดเลือกหัวขอเอง จึงทําใหการเรียนสนุก เพราะ 
       นักเรียนไดศึกษาในหัวขอที่สนใจ 

 
 

4.13 
 
 

4.09 

 
 

0.59 
 
 

0.67 

 
 

มาก 
 
 

มาก 

 
 

1 
 
 

3 
รวมทุกประเด็น 4.00 0.31 มาก  

 

 จากตารางที่  11     โดยภาพรวมพบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย
วิธีสอนแบบโครงงานอยูในระดับมาก ( X = 4.00, S.D.= 0 .31)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน      พบวา  ดาน
ที่ 1   ผูเรียนมีความคิดเห็นวาความสําคัญของภาษาอังกฤษและส่ิงแวดลอมรอบตัว มีความสําคัญมาก
ที่สุด  ( X =  4.12, S.D. = 0.40)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็นวา โลกในยุคปจจุบัน
ภาษาอังกฤษมีความจําเปนในชีวิตประจําวันมากที่สุด รองลงมา ไดแก การเรียนภาษาอังกฤษโดยการทํา
โครงงานมีประโยชนกับผูเรียนและการเรียนภาษาอังกฤษตองมีการ  ทบทวนและใชในชีวิตประจําวันอยู
เสมอ   ในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนการคมนาคมติดตอส่ือสารหรือส่ือมวลชนตาง ๆ นักเรียนจะพบกับ
ภาษาอังกฤษ ตามลําดับ   รองลงมา  ดานที่  2  ผูเรียนมีความคิดเห็นวา กระบวนการเรียนรูดวยตนเองมี
ความสําคัญอยูในระดับมาก ( X =  4.04, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูเรียนมีความ
คิดเห็นวา  การเรียนภาษาอังกฤษตองมีการหาความรูเพิ่มเติมจากนอกชั้นเรียนไดดีมากที่สุด  รองลงมา 
ไดแก  ผูเรียนมีความรูสึกภูมิใจที่ครูไมไดบอกความรูใหผูเรียนแตบอกวิธีการคนควาความรูจนพบ
คําตอบดวยตนเอง  ผูเรียนมีความคิดเห็นวาควรรูเร่ืองใกลตัวหรือเหตุการณในทองถ่ินของผูเรียน  ถา
ผูเรียนมีขอสงสัยผูเรียนสามารถหาคําตอบไดเองจากการคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ ตามลําดับ  ดานที่ 
5 ผูเรียนมีความคิดเห็นวา กระบวนการกลุมมีความสําคัญอยูในระดับมาก  ( X  = 3.98, S.D. = 0.38)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูเรียนเห็นความสําคัญของการทําโครงงานภาษาอังกฤษ ทําใหผูเรียนรูจักใช
เวลาวางใหเปน 
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ประโยชน รูจักแหลงขอมูลที่จะคนควาในเรื่องตาง ๆ มากที่สุด รองลงมา  ไดแก  ความสําคัญของการทํา
โครงงานทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนโดยมีครูคอยใหคําปรึกษาเปนวิธีเรียนที่
แปลกใหมและเหมาะสม  การทําโครงงานภาษาอังกฤษผูเรียนมีโอกาสไดเลือกหัวขอเองจึงทําใหการ
เรียนสนุกเพราะผูเรียนไดศึกษาในหัวขอที่สนใจ   การทํางานเปนกลุมทําใหผลงานที่ไดดีกวาการทํางาน
คนเดียว ตามลําดับ  ดานที่  4   ผูเรียนมีความคิดเห็นวา  เจตคติของผูเรียนตอวิชาภาษาอังกฤษผูเรียนมี
ความสําคัญอยูในระดับมาก  ( X = 3.93, S.D. = 0.43)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูเรียนเห็น
ความสําคัญของการทํากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษทําใหมีความรู สนุกไดรับประสบการณใหม  ๆ ได
แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ๆ มากที่สุด  รองลงมา  ไดแก  ผูเรียนมีสวนรวมในการชวยเหลือกลุมในสิ่งที่
ผูเรียนถนัด  ผูเรียนกลาแสดงออกในกิจกรรมการเรียน เชน กลาพูด  กลาถาม มากขึ้น  การทําโครงงาน
เปนวิธีสอนอยางหนึ่งที่ผูเรียนพอใจคือผูเรียนจะไมพบกับปญหาการทําการบานไมได  ตามลําดับ  ดานที่  
3  ผูเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมการสอนของครูมีความสําคัญอยูในระดับมาก  ( X = 3.83, S.D. = 
0.49)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษที่ดี  ผูเรียนตอง
ฝกฝนใหมีความรอบรูทั้ง  4  ทักษะคือ  ฟง  พูด  อาน  เขียน  มากที่สุด รองลงมา ไดแก การเรียนรู
ภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนแบบโครงงานผูเรียนไดรับความรู  การประเมินผลการเรียนแบบประเมิน
ขั้นตอนการทํางานและผลงานที่ เกิดขึ้นเปนวิธีการวัดผลประเมินผลที่ เหมาะสมกวาการสอบ    
ภาษาอังกฤษเกี่ยวของกับวิชาอ่ืนตามลําดับ 
 

ตอนที่  3     
 ประเมินกระบวนการทํางานและโครงงานภาษาอังกฤษของผูเรียน  เปนการประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพจริงของผูเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  มีคะแนนเต็ม  100  คะแนน แยกเปน  3  
ประเด็นหลัก  ไดแก    1)  ประเมินเนื้อหาของโครงงาน     2)  ประเมินกระบวนการทํางาน   และ  3)   
ประเมินการนําเสนอโครงงาน   แบบประเมินนี้ครอบคลุมทักษะทั้ง  4  ดาน  ซ่ึงผูเรียนจะตองใชทักษะ
ดานตาง ๆ  ดังนี้  คือ  ทักษะการฟง   ใชในการอธิบายในชั้นเรียน  การปฐมนิเทศ  และการฟงกลุมของ
เพื่อนนําเสนอผลงาน  ทักษะการพูด  ใชในการอภิปรายกลุม  อภิปรายงาน  ประเมินงาน  และการ
นําเสนอผลงาน  ทักษะการอาน  ใชในการคนควาและรวบรวมขอมูลและการตรวจ  แกไขงานเขียน  
ทักษะการเขียน  ใชในการจดบันทึก  การมอบหมายงาน  และการเขียนงานชิ้นสุดทาย  ซ่ึงผูวิจัยได
นําเสนอรายละเอียดของการทําโครงงานและผลการประเมินโครงงานไวดังนี้ 
   ผูวิจัยไดแบงผูเรียนจํานวน  45  คน เปน  5  กลุม ๆ ละ  9  คน แตละกลุมจะรับผิดชอบ
โครงงาน  1  เร่ือง   กลาวคือ   กลุมที่ 1 ทําโครงงานเรื่อง  My body   กลุมที่ 2  ทําโครงงานเรื่อง   
Flowers   กลุมที่ 3  ทํา   โครงงานเรื่อง  Go  to  the  zoo    กลุมที่ 4  ทําโครงงานเรื่อง   Animals   กลุมที่ 
5    ทําโครงงาน   เรื่อง   Fruits    การประเมินการทําโครงงานของผูเรียนแยกเปน  3  ดาน   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    84 
 
ไดแก   1) การประเมินเนื้อหาโครงงาน  ประกอบดวย  1.1) ความถูกตอง   1.2) ความเหมาะสมกับความรู
และความสามารถของผูเรียน      1.3) ชวยสงเสริมใหมีความคิดเริ่มสรางสรรค    2)  การประเมิน
กระบวนการทํางาน  ประกอบดวย    2.1) นักเรียนวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ   2.2)  นักเรียน
ดําเนินงานตามแผนที่วางไว         2.3)  นักเรียนรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายในกลุม  2.4)   นักเรียน
ไดรวมมือกันเรียนรูจากการทํางานกลุม  2.5)  นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น   2.6)  นักเรียนไดฝกความ
เปนผูนํา    2.7)  นักเรียนทํางานไดทันตรงเวลาที่กําหนด   2.8)  มีตารางกําหนดการทํางานในกลุม   2.9)  
ความเหมาะสมในเรื่องเวลา   และ  3)  การประเมินการนําเสนอผลงาน  ประกอบดวย  3.1) รูปแบบที่
นักเรียนนําเสนอมีความเหมาะสม    3.2)  รูปแบบที่นําเสนอผลงานสื่อความหมายไดชัดเจน  3.3) ขอมูล
ที่นําเสนอ   มีความสมบูรณ  3.4)  การรายงานไดขอมูลสมบูรณ  3.5) นักเรียนไดบูรณาการความรู
ความสามารถหลายดาน  3.6)  นักเรียนไดพัฒนาทักษะฟง พูด อาน เขียน   3.7)  นักเรียนไดนําไปใชใน
ชีวิตจริง    3.8)  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน   รายละเอียดดังตารางที่  12   
 

ตารางที่  12   ประเมินผลการทําโครงงานภาษาอังกฤษของผูเรียน 
 

 
กลุมที่ 

เนื้อหา 
โครงงาน 

(15 คะแนน) 

กระบวนการ
ทํางาน 

(45 คะแนน) 

การนําเสนอ 
ผลงาน 

(40 คะแนน) 

รวม 
 

(100 คะแนน) 

 
หมายถึง 

1. เรื่อง  My  body 11 33 28 72 ทํางานไดเกือบสมบูรณ 
2. เรื่อง  Flowers 12 37 26 75 ทํางานไดเกือบสมบูรณ 
3. เรื่อง  Go to the zoo 9 30 28 67 ทํางานไดพอสมควร 
4. เรื่อง  Animals 10 25 28 63 ทํางานไดพอสมควร 
5. เรื่อง  Fruits 12 36 29 77 ทํางานไดเกือบสมบูรณ 

รวม 54 161 139 354  
 

 จากตารางที่  12   คะแนนที่ไดจากการทําโครงงานภาษาอังกฤษ  พบวา  โดยภาพรวม        
ผูเรียนทําโครงงานภาษาอังกฤษโดยการประเมินทั้ง 3 ดาน ผูเรียนทํางานไดเกือบสมบูรณมีขอ      
ผิดพลาดบาง  3  กลุมและทํางานไดพอสมควรมีขอผิดพลาดพอสมควร  2  กลุม  เมื่อพิจารณาเปนราย
กลุม  พบวา   กลุมที่ 5  เร่ือง    Fruits  กลุมที่ 2   เร่ือง  Flowers   และกลุมที่  1  เร่ือง  My  body    ทํางาน
ไดเกือบสมบูรณมีขอผิดพลาดบาง    กลุมที่  3  เร่ือง Go to the  zoo  และกลุมที่  4  เร่ือง  Animals   
ทํางานไดพอสมควรมีขอผิดพลาดพอสมควร    
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ตารางที่  13   ผลการประเมินโครงงานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยการประเมินตามสภาพจริง  
เกี่ยวกับดานเนื้อหา (15 คะแนน)  กระบวนการทําโครงงาน  ( 45  คะแนน)  และการนําเสนอผลงาน  (40  
คะแนน)   รวม  100  คะแนน  โดยประเมินโครงงานของนักเรียน  5  กลุม ผลปรากฏดังตารางที่  13 
 
 

 คะแนน     

ขอคําถาม กลุม
ที่ 1 

กลุม
ที่ 2 

กลุม
ที่ 3  

กลุม
ที่ 4 

กลุม
ที่ 5 

รวม X  S.D. % 

1.  ประเมินเนื้อหาของโครงงาน 
     1.1 ความถูกตอง 
     1.2 ความเหมาะสมกับความรูและ 
           ความสามารถของผูเรียน 
     1.3 ชวยสงเสริมใหมีความคิดเริ่ม 
           สรางสรรค 

 
4 
 

4 
 

3 

 
4 
 

4 
 

4 

 
3 
 

3 
 

3 

 
3 
 

3 
 

4 

 
4 
 

5 
 

3 

 
18 

 
19 

 
17 

 
3.6 

 
3.8 

 
3.4 

 
0.55 

 
0.84 

 
0.55 

 
72 

 
76 

 
68 

รวม 11 12 9 10 12 54 3.6 0.44 72 
2. ประเมินกระบวนการทําโครงงาน 
     2.1 นักเรียนวางแผนการทํางาน 
           อยางเปนระบบ 
    2.2 นักเรียนดําเนินงานตามแผนที่    
          วางไว 
    2.3 นักเรียนรับผิดชอบงานที่ไดรับ 
          มอบหมายในกลุม 
    2.4 นักเรียนไดรวมมือกันเรียนรู 
          จากการทํางานกลุม 
    2.5 นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น 
    2.6 นักเรียนไดฝกความเปนผูนํา 
    2.7 นักเรียนทํางานไดทันตรงเวลา 
           ที่กําหนด 
    2.8 มีตารางกําหนดการทํางานใน 
          กลุม 
    2.9 ความเหมาะสมในเรื่องเวลา 

 
 

3 
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16 
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0.71 
0.71 
0.84 

 
0.55 
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72 
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80 
80 
64 
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60 
72 

รวม 33 37 30 25 36 161 3.58 0.27 71.5 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    86 
 
ตารางที่ 13  (ตอ) 
 

 คะแนน     
ขอคําถาม กลุม

ที่ 1 
กลุม
ที่ 2 

กลุม
ที่ 3  

กลุม
ที่ 4 

กลุม
ที่ 5 

รวม X  S.D. % 

3.  ประเมินการนําเสนอผลงาน 
    3.1 รูปแบบที่นักเรียนนําเสนอ 
          มีความเหมาะสม 
    3.2 รูปแบบที่นําเสนอผลงาน 
          สื่อความหมายไดชัดเจน 
    3.3 ขอมูลที่นําเสนอมีความ 
          สมบูรณ 
    3.4 การรายงานไดขอมูลสมบูรณ 
    3.5 นักเรียนไดบูรณาการความรู 
          ความสามารถหลายดาน 
    3.6 นักเรียนไดพัฒนาทักษะฟง  
          พูด อาน เขียน 
    3.7 นักเรียนไดนําไปใชในชีวิตจริง 
    3.8  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
           ใน  ผลงาน 
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3 
4 
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16 
17 

 
19 

 
13 
18 

 
18 

 
 

3.4 
 

3.6 
 

3.2 
3.4 

 
3.8 

 
3.2 
3.6 

 
3.6 

 
 

0.55 
 

0.55 
 

0.45 
0.55 

 
0.45 

 
0.45 
0.55 

 
0.55 

 
 

68 
 

72 
 

64 
68 

 
76 

 
64 
72 

 
72 

รวม 28 26 28 28 29 139 3.48 0.28 69.5 
รวมทั้งหมด 72 75 67 63 77 354 3.54 0.19 70.8 

 

 จากตารางที่  13  พบวา  โดยภาพรวมของการประเมินการทําโครงงานของผูเรียนทั้ง  5  กลุม  
ไดคะแนนอยูในระดับดี  รอยละ  70.80   ( X  = 3.54, S.D. = 0.19)  เมื่อพิจารณาเปนรายกลุม พบวา  กลุม
ที่  5  กลุมที่  2  และกลุมที่  1  ไดคะแนนอยูในระดับดี  รอยละ  77 ,  75, 72  ตามลําดับ  กลุมที่  3  และ
กลุมที่  4   ไดคะแนนอยูในระดับพอใช  รอยละ  67,  63  ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  
ผูเรียนไดคะแนนดานการประเมินเนื้อหาของโครงงานสูงที่สุด  รอยละ  72  ( X  = 3.6, S.D. = 0.44)    
รองลงมา  ไดแก     ดานการประเมินกระบวนการทํางาน    ผูเรียนไดคะแนนรอยละ  71.55  ( X  = 3.58, 
S.D. = 0.27)   และดานการนําเสนอผลงาน  ผูเรียนไดคะแนนนอยที่สุด รอยละ  69.50  ( X  = 3.48, S.D. 
= 0.28)   และเมื่อพิจารณาเปนรายกลุม  พบวา  การประเมินดานเนื้อหาของโครงงาน  กลุมที่  2 และกลุม
ที่  5  ไดคะแนนมากที่สุด  รองลงมา  ไดแก  กลุมที่ 1  กลุมที่ 4  และกลุมที่  3  ตามลําดับ  การประเมิน
ดานกระบวนการทํางาน  พบวา  กลุมที่  2  ไดคะแนน 
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มากที่สุด  รองลงมา  ไดแก  กลุมที่  5  กลุมที่ 1 กลุมที่  3  และกลุมที่  4  ตามลําดับ   การประเมินดาน
การนําเสนอผลงาน  พบวา  กลุมที่ 5  ไดคะแนนมากที่สุด  รองลงมา ไดแก  กลุมที่  1  กลุมที่  3  กลุมที่ 4  
และกลุมที่  2  ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาเปนรายดานของแตละกลุม    พบวา   
 กลุมที่  1   โครงงานเรื่อง  My  body   พบวา  การประเมินดานเนื้อหาของโครงงานไดลําดับ
ที่  2    การประเมินดานกระบวนการทํางานไดลําดับที่  3    การประเมินดานการนําเสนอ     ผลงานได
ลําดับที่   2   
 กลุมที่  2   โครงงานเรื่อง  Flowers   พบวา  การประเมินดานเนื้อหาของโครงงานไดลําดับที่  
1     การประเมินดานกระบวนการทํางานไดลําดับที่  1    การประเมินดานการนําเสนอผลงานไดลําดับที่   
5 
 กลุมที่  3    โครงงานเรื่อง   Go  to  the  zoo  พบวา  การประเมินดานเนื้อหาของโครงงานได
ลําดับที่  5     การประเมินดานกระบวนการทํางานไดลําดับที่  4   การประเมินดานการนําเสนอผลงานได
ลําดับที่   2 
 กลุมที่  4   โครงงานเรื่อง   Animals   พบวา การประเมินดานเนื้อหาของโครงงานไดลําดับที่  
4    การประเมินดานกระบวนการทํางานไดลําดับที่  5   การประเมินดานการนําเสนอ      ผลงานไดลําดับ
ที่   2 
 กลุมที่  5    โครงงานเรื่อง   Fruits  พบวา  การประเมินดานเนื้อหาของโครงงานไดลําดับที่  1    
การประเมินดานกระบวนการทํางานไดลําดับที่  2 การประเมินดานการนําเสนอผลงานไดลําดับที่   1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เร่ืองการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธี
สอนแบบโครงงาน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการใชวิธีสอนแบบโครงงาน  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  และ   3) 
เพื่อประเมินโครงงานภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ  
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   กลุมโรงเรียนพัฒนาทาจีน  7  โรงเรียน  จํานวน  238   คน  
ตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย คือ  ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม  สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอกระทุมแบน  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  ภาคเรียนที่  2  ป
การศึกษา  2545   จํานวน  45  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ   แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน   แบบวัดผลการเรียนรูกอน
เรียน - หลังเรียน  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวย
วิธีสอนแบบโครงงาน   แบบประเมินโครงงาน  รูปแบบการทดลอง  pre-experimental  
design  แบบ  one  group  pre-test – post-test  design  วิเคราะหขอมูลโดย  คา
รอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )           สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คา t-test  แบบ  
dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา (content  analysis)   สามารถสรุปผลการวิจัยไดดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

  การวิจัย  เร่ืองการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธี
สอนแบบโครงงาน   สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1.  ผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน โดยภาพรวม พบวา        
ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในทักษะตาง ๆ สูงกวาเกณฑความรอบรูที่กําหนดไว   โดยผูเรียนมีผลการเรียนรู
กอนและหลังการสอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
โดยผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ทักษะการฟง  การพูด 
และการเขียน มีความแตกตางกัน สวนทักษะการอาน พบวา ไมแตกตางกัน และจํานวนผูเรียนที่ผาน
เกณฑความรอบรูที่กําหนดรอยละ 70 จากผูเรียนทั้งหมด  45  คน ผานเกณฑทั้งหมด  32   คน   
คิดเปนรอยละ  71.11   ผูเรียนมีผลการเรียนรูทางภาษาทั้ง  4   ทักษะ  คือ  ทักษะการฟง   
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ทักษะการพูด   ทักษะการอาน  และทักษะการเขียนผูเรียนมีผลการเรียนรูมากที่สุด  สวนทักษะการ
อานผูเรียนมีผลการเรียนรูต่ํากวาทักษะอื่น ๆ    
 2. ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ
โครงงาน  พบวา  ผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในการใชชีวิตประจําวันมากที่สุด  โดยเห็น
วาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและผูเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการสอนของครูนอยที่สุด   
 3.  ผลการทําโครงงานของผูเรียน   พบวา  ความสามารถดานเนื้อหาของโครงงานมีความ
ถูกตอง  ดานกระบวนการทํางาน พบวา  ผูเรียนไดรวมมือกันเรียนรู  ไดแสดงความคิดเห็น มีการวาง
แผนการทํางานอยางเปนระบบ และดานการนําเสนอผลงาน พบวา ผูเรียนเสนอผลงานโดยสื่อ
ความหมายได 
 

อภิปรายผล 
 

 การวิจัย เร่ืองการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ดวยวิธี
สอนแบบโครงงาน   ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลจากขอคนพบของการวิจัยดังนี้ 
 1. การสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงานพัฒนาใหผูเรียนมีผลการเรียนรูหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการ
เขียน แสดงวาการสอนดวยวิธีสอนแบบโครงงานทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของจิรภรณ  วสุวัต (2540:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมจริยธรรม
ทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล   ตามความคิด คอนสตรัคติวิส โดยใชการจัดประสบการณแบบโครงการ 
ผลการวิจัยพบวา หลังการใชโปรแกรม กลุมทดลองมีคะแนนสงเสริมจริยธรรมทางสังคมดานกลวิธีการ
เจรจาเพื่อหาขอตกลงรวมกันสูงกวากลุมควบคุม    และสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาพร  เสียงเรือง
แสง (2540 :   บทคัดยอ)  ศึกษาผลของการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสรางสรรค และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่ไดรับการสอนกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร  การนําไปใชจะแตกตางจากกลุมควบคุม      นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุธาทิพย  สุดหนองบัว (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ ส่ือสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชโครงงาน พบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 81.42 ซ่ึงสูงกวาเกณฑความรอบรูที่กําหนด
ไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม  และทักษะการอานเปนทักษะที่ผูเรียนพัฒนานอยที่สุด  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา  การอานเปนทักษะที่ยุงยากซับซอน และเปนกิจกรรมที่ใช 
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ความคิดและความสามารถ เพื่อทําความเขาใจในสารสื่อท่ีอยูในรูปของการเขียน  ซ่ึงผูอานกับผูเขียน
จะตองสื่อความหมายซึ่งกันและกัน และผูเรียนขาดทักษะในการเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมรอบตัวและ
เร่ืองใกลตัว  จึงทําใหผูเรียนไมสามารถอานคําศัพทเฉพาะบางคําที่เกี่ยวของกับตนเองได  เชน  อําเภอ    
จังหวัด  สถานที่สําคัญ อาชีพตาง ๆ   ที่มีอยูในทองถ่ิน  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของกรมสามัญ
ศึกษา   (อางถึงในวิสาข  จัติวัตร  2543 : 1)  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษใน
ระดับมัธยมศึกษาปที่  5  ดานทักษะการอานอยูในระดับต่ํา มีคะแนนรวมเฉลี่ยรอยละ  32.96 
 2.  ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  
พบวา ผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษใชในชีวิตประจําวันมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สามารถ  เลิศโอภาส (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติ 
แรงจูงใจในกิจนิสัยในการเรียน พฤติกรรมกลาแสดงออก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา การเรียน
ภาษาอังกฤษตามแนวเพื่อการสื่อสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมกลาแสดงออกสูงที่สุด กิจนิสัยในการ
เรียนและแรงจูงใจมีความสัมพันธกับเจตคติสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ภาษาอังกฤษเขามามี   
บทบาทในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนดานคมนาคมติดตอส่ือสาร หรือส่ือมวลชนตาง ๆ ผูเรียนจะพบ
กับภาษาอังกฤษมาก จึงทําใหผูเรียนเห็นความสําคัญและประโยชนของภาษาอังกฤษ และยังเห็นวาการ
เรียนภาษาอังกฤษที่ดีจะตองมีการฝกทบทวนในชีวิตประจําวันเสมอ และผูเรียนยังเห็นวาการเรียน
ภาษาอังกฤษตองทบทวนและใชบอย ๆ นอกหองเรียน  ผูเรียนเห็นดวยมากกับการไปศึกษาหาความรู
ดวยตนเองนอกชั้นเรียน การใชภาษาอังกฤษบูรณาการกับวิชาอื่นมีความจําเปนมาก ผูเรียนมีความกลา
แสดงออกในการใชภาษาทั้ง 4  ทักษะ   ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู เพราะไดศึกษา   คนควาเรื่อง
ที่ตนเองชอบและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในกลุมและตางกลุม และผูเรียนยังเห็นคุณคาในตนเอง
มากขึ้น เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒนา มัคคสมัน (2539 : 
บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการสอนแบบโครงการ เพื่อเสริมสราง
การเห็นคุณคาในตนเองของเด็กวัยอนุบาล ผลการวิจัยพบวา หลังเขารวมกิจกรรมตาม  รูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น เด็กกลุมทดลองมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรนันท  ตานนท (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยโครงงาน  พบวา    
นักเรียนมีพฤติกรรมระหวางการปฏิบัติโครงงานมาก รองลงมาคือพฤติกรรมความสนใจในการเรียน 
ความสนุกสนาน ความกระตือรือรน ความเชื่อมั่นและกลาแสดงออก  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศรีพัตรา  ยิ้มเจริญ (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโครงงานการ
แปรรูปผลไมทองถ่ิน พบวา ครูและนักเรียนตองการใหมีการพัฒนารูปแบบการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   91 
 
เรียนการสอนโดยใชโครงงานที่เนนกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและศึกษาคนควา โดยการนาํ
ผลไมทองถ่ินมาแปรรูป 
 3.   ผลการทําโครงงานของผูเรียน  พบวา  ผูเรียนทําโครงงานอยูในเกณฑดีและ
โครงงานของผูเรียนมีความเหมาะสมดานเนื้อหามากที่สุด   ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคที่จะนําคําศัพท
ตาง ๆ  ที่นอกเหนือจากชั้นเรียนที่ผูเรียนสนใจมาใชมากในดานกระบวนการ ผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นการเรียนรูจากการทํางานกลุม  มีการวางแผนการดําเนินงาน  และการนําเสนอผลงาน พบวา  
ผูเรียนสามารถบูรณาการความรู ความสามารถหลายดาน แตผูเรียนยังตองอาศัยการทองจําและอาน
เพื่อใหเพื่อนฟง ซึ่งเปนการใชภาษาที่ไมเปนธรรมชาติ  และส่ิงที่ผูเรียนยังตองปรับปรุง  ไดแก การทํา
ปฏิทินการปฏิบัติงานรายบุคคล  การทํางานเสร็จตรงตามเวลา การทํางานกลุมยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร  ขาดทักษะดานการถายทอดขอมูลใหผูอ่ืนทราบเปนภาษาอังกฤษ หรือข้ันนําเสนอผลงาน
ผูเรียน ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของ ธีระชัย  ปูรณะโชติ  (2531 : 1)     กลาวถึงโครงงานวาเปนการ
จัดการศึกษาที่เนนกิจกรรม โดยใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยอาศัยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร และสอดคลองกับแนวคิดของ  เกียรติวรรณ อมาตยกุล (อางถึงใน วัฒนา  มัคคสมัน 
2539 : 122)   ที่กลาววา เมื่อผูเรียนแตละคนสามารถรูสึกวาพวกเขามีคุณคา และมีความสําคัญ
แลวก็จะทําใหพวกเขามีการตอบสนองในทางบวกตอทุกสิ่งทุกอยาง   และสอดคลองกับแนวคิดของ จลุ
จักร  โนพันธ (2536 : 1) ที่กลาวถึงการสอนแบบโครงงานวาเปนการศึกษาที่สงเสริมและ
สนับสนุนใหผูเรียนไดเลือกศึกษาคนควา ริเร่ิมสรางสรรคผลงานที่ตนเองมีความถนัด  แลวลงมือปฏิบัติ
ใหบรรลุไดตามจุดมุงหมาย  ทั้งนี้โดยไดรับคําปรึกษาจากครูอาจารยในโรงเรียนของตน   นอกจากนั้น
ยังสอดคลองกับแนวคิดของ  สุชาติ  วงศสุวรรณ   (2542 : 6)    และกรมวิชาการ (2540 :5) 
ที่กลาวถึงความหมายของโครงงานวาเปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง จากการลง
มือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน โดยมีครูเปนผูคอย
กระตุน แนะนํา ใหคําปรึกษาอยางใกลชิด  และสอดคลองกับแนวคิดของ โรเจอร  (อางถึงใน วัฒนา  
มัคคสมัน 2539 : 124)   ที่กลาววา  เด็กจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นมาไดเองจน
สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง  เมื่อเด็กรูจักตนเอง ยอมรับและเชื่อมั่นในตนเอง  ซ่ึงจะพัฒนามาจาก
การที่เด็กคนนั้นไดรับการปฏิบัติจากผูที่มีความสัมพันธตอเขาอยางใหเกียรติและเคารพความรูสึก ความ
คิดเห็นของเขาภายใตบรรยากาศที่อิสระ ครูตองมีความเชื่อ มีความศรัทธาในตัวของเด็ก  ใหความ
ไววางใจเด็ก เชื่อมั่นในศักยภาพของเด็ก ซ่ึงจะทําใหเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กเอง  ครูควรเปด
โอกาสใหเด็กไดเลือกวิธีการเรียนเอง    
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ขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวย
วิธีสอนแบบโครงงาน ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิดเสนอในรูปของขอเสนอแนะทั่วไปและ     
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากการวิจัยคร้ังนี้  พบวา การสอนดวยวิธีสอนแบบโครงงานทําใหผูเรียนมีผลการเรียนรู
วิชาภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน สูงขึ้นกวาเกณฑ และผูเรียนสามารถทํา
โครงงานได   ดังนั้น ผูวิจัย  มีขอเสนอแนะที่จะนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนรูใน
สถานศึกษา  ดังนี้ 
 1.  สถานศึกษาตาง  ๆ ควรสนับสนุนใหครูนําวิธีสอนหรือแนวการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใชโครงงานไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
 2.  ควรมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับสถานศึกษาตาง ๆ ที่มีความตองการศึกษา
วิธีการสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงานหรือวิธีอ่ืน เพื่อใหครูมีความชัดเจนในเรื่องการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 3.  ควรมีการนําวิธีสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงานไปใชกับชั้นเรียนอื่น ๆ  ที่
นอกเหนือจากผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
 4.  ควรเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหครอบคลุมทั้ง  4  ทักษะ  ไดแก  ทักษะ
การฟง ทักษะการพูด  ทักษะการอาน และทักษะการเขียนและควรจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหผูเรียนได
เรียนรูในสิ่งสําคัญใกลตัวและสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดตามความยากงายของระดับชั้น 
 5.  ควรประเมินความสามารถในการทําโครงงานของผูเรียนในรูปแบบอื่น ๆ   ที่
นอกเหนือจากการประเมินดานเนื้อหา  กระบวนการ  และการนําเสนอผลงาน เพื่อใหเปนการประเมิน
ที่สมบูรณยิ่งขึ้น  เชน  การประเมินดานความคิดสรางสรรค   การประเมินดานการนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการวิจัยคร้ังนี้  มีขอเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุง หรือศึกษาเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ   
โครงงานกับวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยใชคูมือครู  
 2.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาคูมือการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ
โครงงานสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา 
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 3.  ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ
โครงงานโดยการบูรณาการขอมูลจากชุมชนทองถ่ิน  
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ภาคผนวก  ก 
 

สรุปแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ 
ของผูเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี  6 
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    สรุปแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

Plan Topic Grammar Vocabulary Function 
1 
(2 ชม.) 

Myself Present  Simple  Tense 
What +V to be + Possessive  
( adj.)+ N ? 
How  old  + V to be + subj.? 
How tall + V to be + subj.? 
What work+ V todo+subj .+ do ? 
 

 surname, sex, religion, 
age, weight, height, 
telephone number,      
parents occupation, 
primary school,    
behind, in front of  
 

 Describing  or give 
information  about 
myself and ask some  
information  from 
other people 

2  
(1 ชม.) 

My  
district 

There is/ are + N +…….. 
What + does + N +V ? 

Kratumbaen, slogan, 
district,  flow,   factory, 
ceramic, product, 
worker, farmer, 
gardener, river, orchid 
farm, goods,   the 
country,   Tambon 
(subdistrict) 

1. Describing 
about key  facts  
in  Kratumbaen. 

2. Can  tell the 
best things  in  
Kratumbaen 

3. Understand  and  
tell about the 
slogan  of 
Kratumbaen 

 
3 
(3 ชม.) 

My  
province 

Subj. + be +a +N 
There  are + N(s) + …… 
Subj. + V + N …… 
 

Samut Sakhon, 
province, how far, 
historical place, 
fishermen, central part, 
try, cheap, fresh air, 
expensive, 
monument , about,  

1.    Describing  the   
       information  of   
        Samut Sakhon  
2.    Ask and tell  
       about important   
       things in Samut  
       Sakhon. 
3.    Understanding   
        the slogan  of  
        Samut Sakhon 
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Plan Topic Grammar Vocabulary Function 
4 
(2 ชม.) 

My capital  
( Bangkok ) 

Past  Simple 
Subj. + V 2  + ……… 
Present Simple 
Subj.+Vto be+ prep. + N  
There  are + N ( s)  + … 
Subj. + V. + too +adj.  

capital, city, problem, 
accident, careless, 
festival, 
long weekend, rule, 
punish, cutting  scores, 
checking alcohol, traffic 
jam           
 
 
 

1. Describing 
about the 
information of 
Bangkok. 

2. Tell about 
problem in 
Bangkok. 

3.     Tell about  the   
        difference   
        between  city  
        and  the   
         country. 
 

5  
(2 ชม.) 

My  country 
(Thailand) 

Present Simple 
Subj. + V to be + 
Prepositional  phrase. 
Subj. + V to have + N  
 

Tropics, part,  Northern, 
North Eastern, Central, 
Southern, season, hot 
season, rainy season, 
cold season,  
 
 

1 . Describing  about  
- the location of 

Thailand 
- occupation of 

Thai people 
- weather of  

Thailand 
- easy physical 

geography  of 
Thailand 

2.   Tell about  easy 
      key facts of    
      Thailand. 
3.   Compare good  
      things and bad  
       things between  
       Thailand and  
       another country. 
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Plan Topic Grammar Vocabulary Function 
6  
(4 ชม.) 

What  would  
you say ? 
 
Introducing 
someone 
 
 
At  the  
classroom  
make  
permission  
and answer 
about  
transporttatio
n  order  
someone  to  
do something 
and speak   
 

(name)   This is (name) 
Nice  to  meet you . 
Nice  to  meet you , too. 
Where  are you from ? 
 
 
 
May + subj. …….please? 
Here + it + is. 
Here + you + are. 
Here + they + are  

 
 
Nice, too, from 
 
 
 
 
Come  in, go out,  
have a look at  
  

- Introduce  someone  
to  another  one 

- Speak  to  new  
friend correctly 

 
 
 
- Ask  for  

permission 
- ask and answer the 
        transportation   
       correctly 
- use 

preposition(by,on) 
correctly 

- order  someone  to 
do something and 
speak correctly 

 
 

 At  the  
classroom  
How to thank 
someone and 
answer 
 

Thanks 
Thank  you 
Thank  you  for ……. 
Never  mind  
You’re  welcome. 
Don’t  mention  it. 
 

Thanks, thank  you, 
Thank  you  for … 
 

- thanks  
      someone 
- answer  when  

someone  thanks 
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Plan Topic Grammar Vocabulary Function 
 Asking  for  

health  and  
welfare 
 
 
 
Buying  and  
Selling  
something 
At the market 
/ department  
store 
 
 
 

What’s the matter with ..? 
Subj. + to have + got + a 
…( N) 
Subj. + V. to be + going to 
see  the doctor . 
 
Do you have / sell….?  
Can I  help  you ? 
How much is it ?  
How much are they ?  
Anything  else ? 
No, that’s all . 
Here’s your change. 
 

Headache, cold, 
fever, stomachache, 
cough, medicins, go 
to see the doctor 
 
 
First floor, 
supermarket, cashier, 
anything else, that’s 
all, change 

- tell about  the  
health 

- ask  someone health 
 
 
 
1. Ask for the place for   
   buying some thing. 
2. Buy something  
- ask for the price 
- pay for the goods 
3. Sell something 
- tell the price 
        give the change 

 How to order 
food and 
drinks ?  
At the food  
shop/ 
Restaurant 
 
 
Talking 
telephone 

What  would you like  for 
(lunch)  ? 
I would like some …. 
What kind of drinks do 
you want ? ……please. 
 
 
 
Can I  speak to …, please? 
Speaking 
Just a minute . 
Sorry. ( someone) ‘s out. 
I’ll  call( someone) again. 
This  is (telephone   
number ) 

Hot,  spicy, sweet,  
sour, bitter, drinks, 
lemonade, orange 
juice, pepsi  pop 
 
 
 
 
Speaking, just a 
minute, message, 
call(someone)  
again, sorry, out 

- order the  food and 
drinks 

- ask/ answer  
information about  
food  and drinks. 

 
 
 
- talking  telephone 

and note the 
message for 
someone 
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Plan Topic Grammar Vocabulary Function 

7 
(2 ชม.) 

Important  Day Who  is  your beloved  
people ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..Day  is on …….. 
 
 

Children’s Day  
Mother’s Day  
Loy Kratong  Day  
Prime  minister, 
birthday, nation,  
future, jasmine, 
lotus, warm, family 

- Describe the 
importance of these 
days. 

- Tell what  to do on 
these days . 
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Plan Topic Grammar Vocabulary Function 
8 
(1 ชม.) 

Asking the wan 
and  direction 

Excuse  me , Could  
you tell  me  the  way 
to the .. 
Please ?  

Long time ago,  the sun , 
rise, set, pole star, go 
straight  ahead, go over 
the bridge, turn right / 
left, next, then, after that, 
finally 

- tell the way 
and direction 

- give  
information  of 
the place  and 
draw a map  

 
 
 

9 
(1 ชม.) 

Computer Subj. + V to be + V (3)  
+ prepositional phrase. 
Some  people  use 
computer  to …….. 
 

Type  letter, do difficult 
sum,  draw  picture, play  
games, compose  the 
song, ago, smaller, faster, 
at present  
 
 
 
 
 

- Describe  the  
usefulness  of  
computer 

- Compare  the  
computer  in  
the  past  and  
at  the  present 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ข 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาองักฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
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แผนจัดกิจกรรมเรียนรูภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
แผนการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง Myself   เวลา 2 ชั่วโมง 

……………….. 
 
         1.  สาระสําคัญ   การบอกขอมูลเบื้องตนของตนเอง  เปนพื้นฐานของการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับสูงตอไปซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูเรียน 
 2.  จุดประสงคการเรียนรู 
  จุดประสงคปลายทาง  สามารถสื่อสารดวยประโยคภาษาอังกฤษงาย ๆ  เกี่ยวกับ 
ตนเองได 

       จุดประสงคนําทาง  
 1.  สามารถบอกขอมูลสวนตัวได 

 3.   เนื้อหา   เร่ือง Myself  เปนการถามตอบเกี่ยวกับ ช่ือ  นามสกุล เพศ ศาสนา อายุ สวนสูง 
น้ําหนัก ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ช้ัน อาชีพของพอแม งานอดิเรก โรงเรียน อาชีพในอนาคต เปนตน 
            4. การบูรณาการ  

- วิชา สปช. 
- วิชาคณิตศาสตร 

            5.  ชิ้นงาน + กิจกรรม          บอกขอมูลงาย ๆ  ของตนเอง 
 6. กิจกรรมการเรียนรู  

  ขั้นนํา       
  ครูนําภาพดาราหรือตุกตามา  แลวแนะนําชื่อในภาพและถามผูเรียนวา Do you want to 
ask about  him/her ?    
    ครูแนะนําตนเอง โดยการบอกชื่อ   นามสกุล  อายุ  และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปน  เปดโอกาสใหผูเรียน
ถามครู  ถาถามเปนภาษาอังกฤษไมไดก็ใหถามเปนภาษาไทย  ครูเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษพรอมทั้งตอบ 

  ขั้นสอน   
1.  ครูยกตัวอยางตัวครูเองพูดบรรยายขอมูลงาย ๆ ของครูใหผูเรียนฝกพูดตาม 

ทีละประโยค 
    2.  ใหผูเรียนแบงกลุมๆละ 4 – 6 คนแลวชวยกันสรางผังความคิดเกี่ยวกับตัวของ 
ผูเรียนเองวาจะเกี่ยวของกับอะไรไดบาง 
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  3.   ผูเรียนและครูชวยกันแตงประโยคเปนภาษาอังกฤษที่ไดจากผังความคิดของ 
ผูเรียนในแตละกลุม   

4.   ใหผูเรียนจดประโยคในการบอกเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ 
        5.    ฝกใหผูเรียนในกลุมบอกขอมูลของตนเอง 

6.   ผูเรียนและครูชวยกันเขียนประโยคบอกขอมูลสวนตัวงาย ๆ ในกระดานดํา  
ผูเรียนจดบันทึก 
                   ขั้นสรุป   ผูเรียนและครูชวยกันสรุปวา การนําเสนอขอมูลสวนตัวของตนเองควรนําเสนอใน
รูปใด    
 7.  สื่อการเรียน    
  1. รูปภาพอาชีพตางๆ 
        2.  บทความตัวอยางในการเลาเรื่องของตนเอง 

 8.  การวัดผล ประเมินผล   
 1.  สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรม บรรยายเรื่องของตนเอง  การแสดงความ 

คิดเห็น  เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง 
2.  ตรวจแบบฝกหัดรายบุคคล 

 9.  เคร่ืองมือท่ีใชประเมินผล   
  1.  แบบสังเกต 
      2.  ตรวจแบบฝกหัดการบรรยายขอมูลของตนเอง 
 10.  ภาคผนวกและขอเสนอแนะ 
       1.  ครูอาจสอดแทรกวัฒนธรรม คํานําหนาของชาวตางชาติ Mr  และ Mrs คําตามหลัง

อาจเปนชื่อของนามสกุล 
2.  ใน America  ประโยคที่ไมควรถามเพราะถือวาไมสุภาพ เชน  

How  old  are  you ?  How  much  do  you  weigh ? เปนตน  
 11.  บันทึกผลหลังการสอน 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
 
(ลงชื่อ) …………………..ครูผูสอน    ___/___/____/        (ลงชื่อ) ……………………ฝายวิชาการ 
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แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาองักฤษ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
แผนการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง  My  district    เวลา  2 ชั่วโมง 

………….. 
 

 1.  สาระสําคัญ   การเรียนรูเร่ือง My  district  ซ่ึงเปนสถานที่ที่นักเรียนอาศัยอยู  นับเปนสิ่ง
สําคัญ เพราะใกลตัว และนักเรียนสามารถนําเสนอขอมูล หรือใหขอมูลเกี่ยวกับทองถ่ินที่ตนอาศัยอยูนั้น
นับเปนสิ่งจําเปน  
 2.  จุดประสงคการเรียนรู 

  จุดประสงคปลายทาง    เพื่อส่ือสารประโยคงาย ๆ เกี่ยวกับอําเภอกระทุมแบนได 
  จุดประสงคนําทาง    

1. สามารถบอกลักษณะทางกายภาพของอําเภอไดตามความยากงายของระดับชั้น 
   2. บอกคําขวัญของอําเภอและอธิบายความหมายของคําขวัญได 
 3. เนื้อหา  

  ขอมูลเบื้องตนของอําเภอกระทุมแบน  ลักษณะทางกายภาพ และความเปนอยูของคนใน
อําเภอตลอดจนคําขวัญของอําเภอและความหมายตางๆ 
 4. การบูรณาการ     

  1.  กลุมวิชา สปช. 
                    2.  วิชา กพอ. ( เกษตร) 
 5. ชิ้นงาน / กิจกรรม  

       วาดรูปของอําเภอกระทุมแบนและเขียนคําขวัญ 
 6.  กิจกรรมการเรียนรู 
       ขั้นนํา      
  1.  ครูสนทนากับนักเรียนโดยใชประโยค  Where  do  you  live ?  ใหนักเรียนตอบซึ่ง
นักเรียนอาจตอบเปนตําบล  อําเภอ  จังหวัด และครูบอกกับผูเรียนวา วันนี้เราจะเรียนเรื่องอําเภอกระทุม
แบน ครูนําภาพตัดตอของอําเภอกระทุมแบนมาใหนักเรียนชวยกันตอภาพ 
                      2.  ครูนําแผนที่ อําเภอกระทุมแบนมาใหนักเรียนดูและศึกษาขอมูลจากแผนที่  
       ขั้นสอน    
  1.  ครูถามนักเรียนวา   What  do  you  get  from  the  map ? นักเรียนอาจจะตอบวา  
อําเภอกระทุมแบนมีกี่ตําบล ติดตอกับสถานที่ใดบาง  มีแมน้ําอะไรไหลผาน  เปนตน ครูชวยนักเรียน
สรุปวา ส่ิงตางๆที่นักเรียนตอบมาจะเขียนเปนภาษาอังกฤษไดดังนี้ 
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      2. ครูสอนศัพทใหมคําวา  district , subdistrict , slogan, factory, ceramic,  
flow  through, product, famous, goods, worker, gardener, the country, the city 

       3. ครูปอนคําถาม  ถามนักเรียน เชน 
  -  What  river  does  flow  through  Kratumbaen ?  
  -  How  many  districts  are  there  in  Kratumbaen? 
  -  What  do  people  do  in  Kratumbaen ? 
  -  What  is  the  most  famous  goods  in  Kratumbaen ?  
  -  Is  Kratumbaen  in  the  city / country ? 
  -  Are  there  orchid farms  in  Kratumbaen ? 
  -  Are  there  many  factories  in  Kratumbaen ? 
  -  Are  the  business  area  in  Kratumbaen ?  

                      4.  ครูถามผูเรียนวา ใครรูจักคําขวัญของอําเภอกระทุมแบน  เมื่อนักเรียนตอบ ครูเขียน
คําขวัญเปนภาษาอังกฤษใหผูเรียนชวยกันตีความจากคําขวัญ เปนประโยค 

   ขั้นสรุป    
   1.  ผูเรียนและครูชวยกันสรุปขอมูลสําคัญของอําเภอกระทุมแบน 

  2.  ผูเรียนและครูชวยกันสรุปความหมายของคําขวัญอําเภอกระทุมแบน 
 6. สื่อท่ีใช     
  1.  รูปภาพ                   
  2.  แผนที่ 
 7. การวัดผลประเมินผล     
  1.  สังเกตการรวมกิจกรรม            
  2.  ตรวจผลงาน 

  เครื่องมือที่ใช            
  1.  แบบสังเกต                  
  2.  แบบฝกหัด 

             8. ภาคผนวกและขอเสนอแนะ    ครูอาจใชคําวา  Tambon  แทนคําวา subdistrict   
ถาคิดวาสะดวก 

 9.  บันทึกผลหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………… 
(ลงชื่อ)………………………ครูผูสอน  ___/___/___/       (ลงชื่อ)…………….………ฝายวิชาการ 
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แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาองักฤษ   ชั้นประถมศึกษาที่ 6 
แผนการเรียนรูท่ี 3 เร่ือง   My province  เวลา    3 ชั่วโมง 

…………. 
 

 1.  สาระสําคัญ   การเรียนรูเร่ืองจังหวัดของเรา  นักเรียนจะไดเรียนรู ขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับ
จังหวัดที่อาศัยอยู ไดรูศัพทที่เกี่ยวของ ในจังหวัด  ตลอดจนสามารถถายทอด  ขอมูลใหผูอ่ืนทราบได  
นับเปนพื้นฐานในการสื่อสาร และศึกษาตอในระดับสูงตอไป 
 2. จุดประสงคการเรียนรู 

  จุดประสงคปลายทาง ส่ือสารดวยประโยคภาษาอังกฤษงาย ๆ เกี่ยวกับจังหวัด 
สมุทรสาครได 

  จุดประสงคนําทาง 
  1. สามารถบอกขอมูลตางๆของจังหวัดได 
  2. สามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับจังหวัดของตนเองอยางงายๆได 

  3.  เนื้อหา 
  1. ช่ือเร่ือง  My  province  

  2. คําศัพท  province, how far, historical  place, fishermen, central  part, try, cheap, 
fresh  air , expensive, monument, about, fish  museum 

  3. ไวยากรณ  การเขียนบรรยายในรูป  Present  Simple  Tense      
  Subj. + V. to be  + a + N. 
  There  are  + N (s) ………… 
  Most  of  +N. + prep. + V. to be  + N. 
  Subj. + V. + N.  

  4. ภาษาและวัฒนธรรม ไดทราบสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ของจังหวัดสมุทรสาคร และ
อธิบายคําขวัญของจังหวัดสมุทรสาครได 
 4.  การบูรณาการ    วิชา สปช. 
 5.  ชิ้นงาน / กิจกรรม วาดภาพจังหวัดสมุทรสาครและเขียนบรรยายดวยประโยคงาย ๆ  ได 
  6. กิจกรรมการเรียนรู 

  ขั้นนํา   
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  1.  ครูนําแผนที่ประเทศไทยมาใหนักเรียนดูพรอมกับพูดวา    
       This  is  the  map  of  Thailand. There  are  76 provinces  and  what   Province  do  

you  live  in ? เมื่อนักเรียนตอบ  Samut  Sakhon ครูใหนักเรียนมาชี้  
  ขั้นสอน   
  1. ครูใหนักเรียนดูแผนที่ จังหวัดสมุทรสาครและชี้จังหวัดที่ใหญกวา  เชน กาญจนบุรี  

อุบลราชธานี  นครปฐมและเปรียบเทียบโดยใชคําวา   bigger, smaller  than 
        2. ครูแบงกลุมใหนักเรียนแตละกลุมประมาณ  5 –6 คน สรางแผนผังความคิดเกี่ยวกับ
จังหวัดสมุทรสาคร 
  3. ใหแตละกลุมนําผังความคิดมาแสดงในกระดานดํา ถายังไมสมบูรณ ครูอาจ
เสนอแนะเพิ่มเติม โดยใชคําถามนํา  
  4. นําผังความคิดแตละประเด็นที่ผูเรียนคิดขึ้นมา เขียนเปนประโยคบอกเลาบรรยาย
เร่ืองจังหวัดของเรา โดยครูเปนผูคอยชวยเหลือในดาน  ไวยากรณ และรูปประโยค 
  5. ครูสนทนาเรื่อง  คําขวัญของจังหวัดสมุทรสาครและเขียนเปนภาษาอังกฤษ และถาม
ความเขาใจเกี่ยวกับคําขวัญของจังหวัดสมุทรสาคร 

ขั้นสรุป   
1.  ผูเรียนและครูชวยกันสรุป  สาระสําคัญตางๆเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาคร 

  2. ใหผูเรียนแตละกลุมไปหารูปหรือสถานที่ ที่สําคัญมาและนําเสนอเปนรายงานหรือ
โครงงาน 

7.  สื่อท่ีใช  
  1.  แผนที่ประเทศไทย             
  2.  รูปภาพสถานที่สําคัญในจังหวัดสมุทรสาคร 
8. การวัดผลประเมินผล   

 1. สังเกตการรวมกิจกรรมการสรางผังความคิดและการตอบคําถาม         
 2. ตรวจผลงาน 

       เครื่องมือที่ใช         
  1.  แบบสังเกต               
  2.  แบบฝกหัด 

 9. ภาคผนวกหรือขอเสนอแนะ  นักเรียนอาจจะนําประเพณีตาง ๆ หรือพิธีตาง ๆ ในจังหวัด
มาเลาใหเพื่อนในชั้นฟง หรือทําโครงงานเรื่องจังหวัดของเรา 
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 10. บันทึกผลหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)………………….…ครูผูสอน    ___/___/___/    (ลงชื่อ)…………..…..……… ฝายวิชาการ 
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แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาองักฤษ   ชั้นประถมศึกษาที่ 6 
แผนการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง   My  capital ( Bangkok )  เวลา    2 ชั่วโมง 

……………… 
 

 1 .   สาระสําคัญ  เมืองหลวงของประเทศเปนเมืองที่สําคัญที่สุด  นักเรียนควรรูจัก เพราะมี
สถานที่ตางๆที่สําคัญมากมายเมื่อนักเรียนทราบขอมูลและสภาพของเมืองหลวง  ก็อาจจะวิเคราะห
ปญหาพรอมทั้งที่มาของปญหาตางๆในเมืองหลวงและนํามาเขียนเปนประโยคงายได  เปนพื้นฐานใน
การใชภาษาในการเรียนในระดับสูงขึ้นไป 
 2.   จุดประสงคการเรียนรู     

  จุดประสงคปลายทาง สามารถสื่อสารเกี่ยวกับกรุงเทพฯ  
  จุดประสงคนําทาง  

  1.  บอกขอมูลงายๆของกรุงเทพได 
        2. บอกปญหาตาง ๆ และที่มาของปญหาได 
        3. เปรียบเทียบขอดีขอเสียระหวางเมืองกับชนบทได 
  3.   เนื้อหา    
   1.  ช่ือเร่ือง  My  capital ( Bangkok )  
                      2.  คําศัพท   capital, city, problem, accident, careless, long weekend, festival, 
rule, punish, cutting  scores, checking  alcohol, traffic jam, swimming  pool, badminton courts, 
cinema, shopping  centre,  prime   minister, nowadays, each, obey, too  fast, dangerously,  built, 
motorbike, limited, the  car, reduced  the people, traffic  light, ring 

   1. ไวยากรณ  Present  Simple 
   Subj. +  V. to be + prep. + N. 
   There  are  + N. (s) +   …………. 
   Subj.  + V. + too + adj.  
   Past  Simple 
   Subj.  + V (2) + ……………….. 
   Have  you  ever  been  to …………..? 

   2. ภาษาและวัฒนธรรม  long  weekend  = วันหยุดหลายวันติดตอกัน      
    holiday = vacation = วันหยุดเรียน ม ลาพักรอน         

    centre = center  เปน Bri . Eng . กับ Ame.   Eng.                 
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    Express  way = ทางดวน ,   motor  way = ทางดวนพิเศษ,   
    ring = ถนนวงแหวน  มักสรางรอบเมืองหลวง 
 4.  การบูรณาการ    กลุมวิชา สปช. 
  5.  กิจกรรม/ ชิ้นงาน      บอกจุดเดน จุดดวยของกรุงเทพฯ  ได 
  6.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  ขั้นนํา     
  1.  ครูสนทนากับนักเรียนโดยถาม  What  is  the  capital  of  Thailand ?  

ถานักเรียนตอบไมไดครูก็ยกตัวอยางเมืองหลวงของประเทศตางๆที่นักเรียนรูจักจนนักเรียนเขาใจวา  
capital  คือเมืองหลวง 
  2. ครูถามนําโดยใชคําถามตอไปนี้ 

  -  Have  you  ever  been  to  Bangkok ? 
  -  Where  is  it ? 
  -  Is  it a town or  a  city ?  
  -  Are  there  many  important  places in  Bangkok ? 
   -  Does  the  king  and  his  family  live  in  Bangkok ?  
  -  Does  the  prime  minister  live  in  Bangkok ? 

                ขั้นสอน   
  1.  เมื่อผูเรียนหาคําตอบจากคําถามนําของครูไดแลว  ครูนําแผนที่ประเทศไทยมให
ผูเรียนออกมาชี้ตําแหนงของ  Bangkok  พรอมทั้งบอกจังหวัดที่ติดตอ ทั้ง 4 ทิศ และครูอาจจะถามวา อยู
ภาคใดของประเทศไทย  
                          2.  ใหผูเรียนแบงกลุม 4 – 6 คน ใหแตละกลุมหาขอมูลของ  Bangkok  โดยสรางผัง
ความคิด     

  3. ใหผูเรียนนําแผนผังความคิดของแตละกลุมมานําเสนอบนกระดานดําและ 
ขอมูลใด ควรเพิ่มเติม  ครูอาจชวยช้ีแนะวานาจะมีอะไรอีก  เมื่อเห็นวาพอแลวใหนักเรียนกลุมเดิม
ชวยกันคิดถึงปญหาของกรุงเทพ ฯ วามีปญหาใด เปนปญหาหนักตองการการแกไขโดยเรงดวน 

   4. ใหนักเรียนนําผังความคิดของแตละกลุมมาเขียนเปนประโยคบรรยายเกี่ยวกับ 
กรุงเทพฯ พรอมทั้งปญหาของกรุงเทพฯ 

  5. ใหนักเรียนชวยกันบอกขอแตกตางของกรุงเทพฯกับชนบททั้งขอดีและขอเสีย  
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  ขั้นสรุป     
  1.  ใหแตละกลุมเรียบเรียงผลงานของกลุมและนําเสนอโดยตั้งหัวขอวา   

City  is  better  than  Country  โดยการโตวาที  อยางงายๆ 
 7.   สื่อการสอน   
  1.  แผนที่ประเทศไทย                      
  2.  รูปภาพสถานที่สําคัญตางๆ 

 3. รูปภาพขาว, เหตุการณ ตางๆ ในกรุงเทพฯ 
 8.  การวัดผลประเมินผล          
  1. สังเกตการรวมกิจกรรมการสรางผังความคิดการตอบคําถามและการเขียนประโยค
บรรยางาย ๆ                   
  2.  ตรวจผลงาน 
     เครื่องมือที่ใช                        
  1.  แบบสังเกต                                     
  2.  แบบฝกหัด  
 9.  ภาคผนวกและขอเสนอแนะ    ถาการโตวาทียากไปสําหรับผูเรียนใหแตละกลุมบอกขอดี
, ขอเสีย ของ  the  country  กับ   the  city  ก็ไดครูอาจสอดแทรกวาในเขตกรุงเทพ ฯ  = อําเภอ, 
 แขวง    = ตําบล 
 10. บันทึกผลหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ) …………..……………ครูผูสอน     ___/___/___/      (ลงชื่อ) ………..……….ฝายวิชาการ     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   120 
 

แผนกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ   ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
เร่ือง    Round   up   เวลา  1  ชั่วโมง 

………………… 
 

 1.   สาระสําคัญ    การทบทวนความรูเกี่ยวกับหนาที่และเนื้อหาของภาษา  มีความ 
จําเปน ชวยใหนักเรียนจดจําและนําไปใชไดคลองแคลวขึ้น 
 2. จุดประสงคการเรียนรู 
                    จุดประสงคปลายทาง         นักเรียนสามารถสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษที่เรียนไปแลวได
และนําไปใชในการทําโครงงาน 
                    จุดประสงคนําทาง           
  1. สามารถถามขอมูลตางๆจากผูอ่ืนได 
  2. สามารถตอบคําถามหรือถายทอดขอมูลใหผูอ่ืนฟงได 
 3.    เนื้อหา        
  1.  เนื้อหาที่เรียนมาแลวจากแผนการสอนที่ 1-4  เพื่อเปนพื้นฐานในการทํา 
โครงงาน 

 2. คําศัพทในวงศัพทที่เรียนมาแลว 
 3. ไวยากรณประโยคคําถาม   คําตอบในรูป  Present   Tense    
 4. ภาษาและวัฒนธรรม   การขอรองหรือใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม  มักใชคําวา Please 

 4.  การบูรณาการ          
  1.   วิชาภูมิศาสตร 
  2. วิชาศิลปะ 
 5.   งานหรือกิจกรรม     ช้ินงานที่ผลิตขึ้นตามความสนใจของนักเรียนโดยใชทักษะการ
สืบคน  รวบรวมและนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ 
 6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  1.   ทบทวนความรูเดิม  เกี่ยวกับเรื่องการทักทาย    การกลาวลา   การถามทุกขสุข    
สภาพอากาศ    ตลอดจนเรื่องตางๆ  ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน  

  2. วางแผน 
       2.1  เลือกเรื่องหรือประเด็นที่ตนเองสนใจศึกษา   นักเรียนเขากลุม ๆ ละ  9  คน    
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เลือกประธาน  เลขานุการ  แลวสํารวจความสนใจสมาชิกภายในกลุม   ครูแนะนําใหนักเรียนสังเกต  
ศึกษาขอมูลที่อยูรอบๆตัวนักเรียนและเชื่อมโยงจากเรื่องที่นักเรียน   เรียนมาแลว    อภิปรายระดมพลัง
สมอง    รวมกันตัดสินใจวาจะศึกษาเรื่องใด 
        2.2    กําหนดชิ้นงาน  ( end  product )    สมาชิกกลุมตองชวยกันคิดวาตองการ
ช้ินงานอะไรจากการทําโครงงาน   แตละคนเขียนสิ่งที่ตนเองตองการแลวสนทนากับเพื่อน   เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจในการเลือกชิ้นงาน    ครูซักถามความสนใจ   ความตองการของนักเรียน  ใหคําแนะนําในสิ่ง
ที่เปนไปได  เชน  การโฆษณาสินคาที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวัน    การซื้อขายสินคา เปนการคนควา
หาความรูกวางขวางออกไปจากบทเรียน 

 3. กําหนดวิธีการศึกษา 
  3.1 นักเรียนชวยกันคิดวิธีการที่จะศึกษา   เชนจะคนควาจากอะไร  เชน   Dictionary          
สอบถามชาวตางชาติ   ผูรู   อาจารยที่ปรึกษาหรือส่ือตางๆ 

  3.2 นักเรียนแตละกลุมเลือกวิธีการที่ศึกษาที่ทําไดโดยครูแนะนํา 
  3.3 แตละกลุมกําหนดวิธีการศึกษาและระยะเวลา วิธีการนําเสนอ ผลงาน   

(นักเรียนเลือกไดหลายวิธีตางกันออกไปตามความสนใจที่ครูไดแนะนําไวในชั่วโมงปฐมนิเทศแลว)   
นักเรียนแตละกลุมทําแผนปฏิบัติงานกลุม   (group  plan)  และแตละคนทําแผนปฏิบัติงานของ    ตนเอง  
(individual  plan)     และเก็บรวบรวมไวในแฟมสะสมผลงานของตนเองและกลุม 

  3.4   นักเรียนแตละกลุมวางแผนการทําโครงงาน   นําเสนอขอมูลที่คิดมาเรียบเรียง 
เคาโครง  ครูอาจเสนอตัวอยางใหก็ได 

 4. การนําเสนอผลงานหรือการรายงานผล 
  4.1  เลือกวิธีการที่เหมาะสม  ในการนําเสนอ   นํามาปรึกษาครู  การเตรียมนําเสนอ    

เตรียมบทพูด  ซักซอมการนําเสนอ  ครูชวยเหลือตรวจสอบความถูกตองของภาษาที่ใช 
  4.2 แตละกลุมนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ  ครูชวยแนะนําเรื่องการจัดสถานที่ให 

เหมาะสม 
  4.3 ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปผลที่ไดศึกษาหลังจากการนําเสนอ 

         5.   ประเมินโครงงาน   นักเรียนประเมินตนเอง    ประเมินโดยกลุมเพื่อนและประเมินโดย
ครูผูสอน 
 7.    สื่อท่ีใช                   
  1.  Dictionary                 
   2.  Picture   Dictionary 
  3.  หนังสือพิมพ               
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  4.  V  D  O  หรือส่ืออ่ืนๆ 
 8.   การประเมินผล        
  1.   สังเกตกระบวนการทํางาน 
   1.1 ความรวมมือในกลุม 
   1.2 ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
  2. ประเมินชิ้นงาน 
  3. การนําเสนอผลงาน 
 9. ภาคผนวกและขอเสนอแนะ 
            ครูอาจแนะนําแหลงเรียนรูเพิ่มเติมที่เหมาะสมได    ถานักเรียนเลือกหัวขอที่จะทํา
โครงงานของแตละกลุมแลวบันทึกหลังการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)…………………..……. ครูผูสอน   ___/____/____/  (ลงชื่อ)……….…………..   ผูบริหาร 
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แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาองักฤษ   ชั้นประถมศึกษาที่ 6 
แผนการเรียนรูท่ี  5  เร่ือง   My  country ( Thailand)  เวลา    2  ชั่วโมง 

……………. 
 

 1.  สาระสําคัญ     การเรียนรูเร่ืองประเทศของเรา  มีความจําเปนที่นักเรียนจะตอง 
เรียนรูเพื่อทราบและบอกขอมูลตางๆตามความยากงายของระดับชั้น เปนพื้นฐานในการศึกษาตอใน
ระดับชั้นสูงตอไป 

 2.   จุดประสงคการเรียนรู     
  จุดประสงคปลายทาง    สามารถสื่อสารเปนประโยคงาย ๆ  เกี่ยวกับประเทศไทยได 
  จุดประสงคนําทาง 

  1. สามารถบอกขอมูลพื้นฐานของประเทศไทยไดโดยสังเขป 
  3.   เนื้อหา          
  1.  เร่ือง  My  country ( Thailand )  
               2.  คําศัพท  Tropics, part, Northern part,  North  eastern  part, Central  part, Southern  

part,  season, hot  season, rainy  season, cold  season,  singer, actor, doctor, soldier, vet, carpenter, 
weather, sunny, windy, snowy, rainy, stromy, hot, cold, warm, cool, mountains, high plains, plains, 
direction, North, South, East, West, area, Arctic, Antractic,  desert, friendly, helpful, cruel, crime, 
winter, sometimes  

 3. ไวยากรณ  ประโยคคําถาม  How  many  + N (s)  + are there …..? 
  Present  Tense     Subj. + V.to be + prepositional  phrase 
                              Subj. + to have + N  
  Past  tense             Subj. + was / were + N  
                               Subj. + V (2 )  + …………….. 
4. ภาษาและวัฒนธรรม ความแตกตางระหวางฤดูกาลของประเทศแถบตะวันตก  

 แตกตางจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยไมมีหิมะตก  ฤดูหนาวใช  cold  season  ประเทศที่มีหิมะตก
ใช  winter 
 4.  การบูรณาการ        กลุมวิชา สปช. 
 5.  งาน / กิจกรรม        บอกขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับประเทศไทยได 
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 6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  ขั้นนํา      ครูสนทนากับนักเรียนโดยใชคําถามนํา  What  country  do  you  live   
in ? ถานักเรียนตอบไมได  ครูถามนักเรียนตอวา  Do you  like  Thailand ?    Why ? ใหนักเรียนหา
เหตุผล  ( ตอบเปนภาษาไทยได)  

         ขั้นสอน   
  1.  ครูนําแผนที่ทวีปเอเซียมาใหนักเรียนดูแลวใหออกมาชี้หาประเทศไทย  และบอกวา

ติดตอกับประเทศใดบาง   ทางทิศเหนือ, ทิศใต, ตะวันออกและตะวันตก 
               2.  ครูนําคําใหมที่จะเรียนมาสอนตามลําดับ เชน  part   และถามนักเรียนโดยครูช้ีที่แผนที่
และบอกพื้นที่  เชน ครูช้ีที่บริเวณภาคเหนือและพูดวา  The  Northern  part  of  Thailand.  จนครบ 4 ภาค  
ครูสอน  season   พรอมนําภาพฤดูกาลมาใหนักเรียนดูประกอบ   ครูสอนสภาพอากาศตางๆ เชน  hot, 
cold, windy, rainy, stromy, warm, cool 
  3. ครูถามนักเรียน  เกี่ยวกับลักษณะของแตละภาคใหนักเรียนตอบโดยใชคําใหมที่ครู
สอน เชน  high  plains, mountain,  plains 
  4. ใหนักเรียนแบงกลุมสรางผังความคิดเกี่ยวกับ  Thailand  แลวนําผังความคิดมา
แสดงบนกระดานดํา ครูนําแตละประเด็นมาอภิปราย  ครูและนักเรียนชวยกันเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ประเด็นตางๆ   เชน  ประชากร  อาชีพของประชากร เปนตน 
               ขั้นสรุป     นักเรียนและครูชวยกันสรุปประเด็นหลักเกี่ยวกับประเทศไทยและครูให 
นักเรียนแตละกลุม เขียนบทความเกี่ยวกับประเทศไทยอยางงายๆแลวนํามานําเสนอหนาชั้น 
 7.  สื่อท่ีใช  
  1. แผนที่ทวีปเอเซีย                       
  2.  แผนที่ประเทศไทย 

3. รูปภาพสถานที่สําคัญ และอาชีพตางๆของคนไทย 
 8.  การวัดผลประเมินผล       
  1.  สังเกตการตอบคําถามเกี่ยวกับประเทศไทยในบริบทที่ผูเรียนเรียนมาแลวใน    
ภาษาไทย              
  2.   การรวมมือกนัทํากิจกรรมกลุมมากนอยขนาดไหน  
 9. ภาคผนวกและขอเสนอแนะ     ครูควรนํารูปฤดูกาลตางๆในประเทศเขตหนาวมาให
นักเรียนดูและเปรียบเทียบกับฤดูกาลในประเทศไทย 
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 10. บันทึกผลการสอน  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)………………………ครูผูสอน   ___/___/___/  (ลงชื่อ)……………………..ฝายวิชาการ 
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แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาองักฤษ   ชั้นประถมศึกษาที่ 6 
แผนการเรียนรูท่ี 6  เร่ือง What  would  you  say ?   เวลา    4  ชั่วโมง 

………………….. 
 

 1. สาระสําคัญ  การฟงและพูดในชีวิตประจําวันนับเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารถาผูเรียนสามารถฟงผูอ่ืนเขาใจและพูดโตตอบ ในสถานการณตางๆได
ถูกตองก็จะเปนประโยขนตอการนําภาษาไปใชในชีวิตประจําวันอยางยิ่ง 
 2. จุดประสงคการเรียนรู   

  จุดประสงคปลายทาง สามารถพูดสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ได 
  จุดประสงคนําทาง 
  1. สามารถฟงผูอ่ืนแลวเขาใจในความหมายที่ผูอ่ืนพูด 
            2. สนทนาโตตอบ ไดถูกตองตามสถานการณ และถูกตองตามหลักภาษาและ

วัฒนธรรม 
 3. เนื้อหา              
  1.  ช่ือเร่ือง   What  would  you  say  ? 

 1.1. Introducing  someone   
  1.1.1   Grammar    This  is  +  Name. 
                               Nice  to  meet   you . 
                               Nice  to  meet   you    too. 
                               Where  are  you  from ?  
                                I’m  from …………….. 
                               What  do  you  do  ? 
                               I  am  a ……………… 
  1.1.2   Vocabulary     nice, too, from,  
  1.1.3   ภาษาและวัฒนธรรม   อาจใช  I’m  glad  to  meet  you  / too. หรือ  

How  do you  do  ?   ก็ไดสําหรับการพบกันครั้งแรก 
 1.2    At  the  classroom  ( make  permission)   ask  and  answer  about  the  

vehicle  to  go  to  school, order  someone  to  do  something  and  answer )  
  1.2.1  ไวยากรณประโยคขออนุญาต   May  I  …………..  please?  
               How  do  you  come  to  school ? 
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               I  come  to  school  by / on ……….. 
               Give  me  the  pen, please.  Here  you  are . 
    Show  me  your  book , please. Here  it  is . 
               Point  to  you  eyes, please.  Here  they  are . 
  1.2.2   คําศัพท    come  in , go  out, have  a  look  at …. 
  1.2.3 ภาษาและวัฒนธรรม  การขออนุญาตควรมีคําวา  please   

เพื่อแสดงความสุภาพม การสงของใหผูอ่ืนใช  Here  you  are  .  การแสดงหรือช้ีบอกสิ่งตางๆ  ถาเปน
เอกพจน  ใช  Here  they  are . 

   1.3 At  the  classroom ( How  to thanks someone  answer  when  someone   
hank you )  

    1.3.1  ไวยากรณ   Thanks, Thank you ,  Thank you  very  much ,  
Thank  you  for .. (N).., never  mind, You’re  welcome, don’t  mention  it .  

    1.3.2  คําศัพท   thanks, thank  you,  thank  you  very  much,  thank  you   
for  ….., never  mind, you’re  welcome ,  don’t  mention  it . 

    1.3.3  ภาษาและวัฒนธรรม   thanks,  thank  you ,  thank  you  very   
much. เปนการแสดงความขอบคุณแตใชแตกตางกันในดานความสุภาพและเปนทางการ  สวน  never  
mind , you’re  welcome. ,  don’t  mention  it . มีความหมายวาไมเปนไร  ใชในสถานการณตางกัน  เชน
ถามีคนเดินมาสะดุดเทา  แลวเขาขอโทษ  เราตอบโดยใช Never  mind . สวน   
      You’re  welcome  ใชในกรณีที่เรา ไปใหของใครแลวเขาขอบคุณ  
แลวเราตอบ      สวน  don’t  mention  it . ใชในกรณี  ที่เราไปชวยเหลือผูอ่ืน แลวเขาขอบคุณเรา  แลวเรา
ตอบวา  don’t  mention  it . 

   1.4. Asking  for  health  and  welfare 
    1.4.1   ไวยากรณ   What’s  the  matter  with  ………? 
               ตอบ  Subj.  +  V  to  have + got  a   +  ………… 
                       Subj.  + V to be +  going to see the doctor . 
    1.4.2 คําศัพท  headache, cold, fever, stomachache, caught,   

medicine , go  to  see the  doctor . 
    1.4.3 ภาษาและวัฒนธรรม  What  ‘s  the  matter? =  What    

happened ?  หมายถึงเกิดอะไรขึ้น   Someone + V to have  got  a ………….หมายถึงเกิดโรคตางๆหรือ
อาการบาดเจ็บ     go  to  see  the  doctor  เปนสํานวนที่ใชสําหรับการไปพบแพทย 
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   1.5 Buying  and  Selling  something  ( At  the  market  or  at  the   
department  store)  

    1.5.1  ไวยากรณ    Can  I  help  you ?  
    Do  you  sell / have  + N…….?  

                                   How  much  is  it ?  
                                   How  much  are  they ?  
                                   Anything  else ?  
                                   No, that ‘s  all. 
                                    Here  is  your  change ……………. 
                                    Where  can  I  buy  the  ……………………..? 
     1.5.2   คําศัพท   change,  all,  else,  fist  floor, supermarket,  cashier 
     1.5.3   ภาษาและวัฒนธรรม   คําพูดของผูขาย      Can  I  help  you ?   

หมายถึง มีอะไรใหรับใช 
      Anything   else ?  ตองการอะไรเพิ่มอีกไหม 
      Here ‘s  your  change .   เงินทอนของคุณ  
      คําพูดของผูซ้ือ     Do  you  have / sell………………?    

หมายถึงมีสินคาที่ตองการไหม  
      No  that’s  all.   พอแลว 
      Where  can  I  buy  …………..?  หมายถึงผูซ้ืออาจไปซื้อของที่ 

หางสรรพสินคาซึ่งกวางใหญ  จึงถามพนักงานวา  จะซื้อสินคาที่ตองการไดที่ไหน  พนักงานอาจตอบวา  
แผนกตางๆเชน  stationery  section  แปลวาแผนกเครื่องเขียน   ถาหางสรรพสินคามีหลายชั้นพนักงาน
อาจตอบวา  ช้ันอะไร  เชน    at  the  first floor  เปนตน   

   1.6 How  to  order  food  and  drinks?  ( At  the  food  shop /  restaurant)  
    1.6.1  ไวยากรณ  What  would  you  like  for (lunch)    ?            

I  would  like  some…….. What  kind  of drinks  do  you  want ?           (เครื่องดื่ม)  , please. 
    1.6.2  คําศัพท     fried   rice,  noodles,  lemonade,  orange  juice,  

pepsi  pop  
    1.6.3  ภาษาและวัฒนธรรม          What  would  you  like  for  ………….? 
(ถามอาหาร) 
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      What  kind  of  drinks  do  you  want ? (ถามเครื่องดื่ม)     
เปนคําพูดของบริกร  ผูส่ังอาหารตองพูดวา    I  would  like  some ………( อาหาร)  หรือตองการ
เครื่องดื่มอะไร  ( เครื่องดื่ม)  please. 

   1.7. Talking telephone 
    1.7.1  ไวยากรณ   Can  I  speak  to  ……….., please ?               
                                  Hello , This  is  1234567. 
                                  Speaking  
                                  Sorry. He / She  is  out .  
                                  Can  I  give  the  message ?  
                                  I  will  call  him  again   at  (  เวลา) ….. 
    1.7.2  คําศัพท    speaking,  just  a  minute, message,  call……. 

(someone) ,  again , sorry 
    1.7.3 ภาษาและวัฒนธรรม  

Hello, This is  1234567.  เปนประโยคที่ผูรับโทรศัพท พูดเมื่อใหผูโทรแนใจวาโทรไมผิดเบอร 
Can  I  speak  to  ……., please?   หมายถึงขอพูดกับ…….เปนคําพูดที่ผูโทรใชอยางสุภาพ  
Speaking        เปนคําพูดที่ผูรับ ตอบในกรณีที่ ขอพูดกับคนที่กําลังรับโทรศัพทอยู  
Just  a  minute หมายถึงคนที่พูดดวยอยูใกลๆบริเวณนั้นใหรอสักครู 
Sorry , He / She  is  out .หมายถึงคนที่จะพูดดวยไมอยู  
Can  you  give  a  message. หมายถึงผูรับถามวาจะฝากขอความอะไรใหไหมในกรณีที่ ผูที่ตองการพูด
ดวยไมอยู 
I  will  call  him  again  at  …(เวลา)    เปนคําพูดของผูโทรวาจะโทรมาใหมเวลา …………. 

 4.  การบูรณาการ            
  1.  กลุมวิชา    สลน.             
  2.  กลุมวิชา  กพอ. 
 5.  งาน / กิจกรรม          บทสนทนาในสถานการณตางๆ   

 6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นนํา     ครูสมมติสถานการณงาย ๆ ขึ้นมา 1 หรือ 2  สถานการณ อธิบายหรือสาธิตให

ผูเรียนดู  และถามวาในการสถานการณตาง ๆ นั้น ผูเรียนควรจะพูดอยางไร ใหผูเรียนชวยกันเดา 
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 ขั้นสอน   
  1.  ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาวาในชีวิตประจําวันนักเรียนจะตองพบกับ 
เหตุการณตางๆในสถานการณใดบาง 
  2.  ครูนําตัวอยางการสนทนามาใหผูเรียนดูทุกสถานการณ ครูอางใหผูเรียนฟงแลว 
ใหผูเรียนแบงกลุมอภิปราย   โดยครูนําศัพทใหมมาสอนกอน ใหผูเรียนแตละกลุมเดาวาแตละประโยค  
หมายถึงอะไร   

 3.  ครูนําสถานการณตางๆที่สําคัญในชีวิตประจําวัน  แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  
4 – 6 คน  ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดที่เกี่ยวกับสถานการณนั้นและนํามาเขียนบนกระดานดํา เมื่อ
ครบแลวครูและนักเรียนชวยกันแตงประโยคที่เกี่ยวของกับสถานการณและนํามาเขียนเปนบทสนทนา 

 4. ใหนักเรียนแตละกลุมเขียนบทสนทนาเลียนแบบและนํามาสนทนา 
และแสดงในสถานการณ จําลองที่ครูเตรียมให 

 5. ใหนักเรียนจับคูสนทนาจนครบ 
 ขั้นสรุป      นักเรียนและครูชวยกันสรุปวาเหตุการณตางๆในสถานการณตางๆจะ 

ตองใชประโยคอะไรบาง  ใหแตละกลุมแตงบทสนทนา 
 7.  สื่อท่ีใช         
  1.  รูปภาพ              
   2.   สถานการณสมมติ                        
  3. ของจริง 
 8.  การวัดผลประเมินผล             
  1.  สังเกตการรวมกิจกรรม                     
  2.  ตรวจผลงาน  
      เครื่องมือที่ใชวัดผล                 
  1.  แบบสังเกตการรวมกิจกรรมกลุม        
  2.  ตรวจผลงาน 
 9.  ภาคผนวกและขอเสนอแนะ     ครูอาจแนะนําเพิ่มเติมเชนในการซื้อ ขายของอาจมีการ
ตอราคาใชประโยค  Can  I  bargain  it  ?  หรือ  Can  you  reduce  the  price? หรือในการสั่งอาหาร
อาจจะนึกไมออกวาจะกินอะไร  อาจจะขอเมนูจากบริกรโดยใช  Give  me  a  menu, please. หรือ  What  
is  the  most  delicious  food  here ? คือใหบริกรแนะนําเมนูจานเด็ดของที่ราน 
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10. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)………………………..ครูผูสอน ___/___/___/   ( ลงชื่อ) ……………………..ฝายวิชาการ 
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แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาองักฤษ   ชั้นประถมศึกษาที่ 6 
แผนการเรียนรูท่ี 7  เร่ือง  Important   Day  เวลา    2  ชั่วโมง 

……………. 
 

  1.  สาระสําคัญ   การเรียนรูซ่ึงวันสําคัญหรือประเพณีที่นักเรียนชอบ   จะทําใหผูเรียนสนุก 
และสนใจ เพราะผูเรียนรูรายละเอียด เกี่ยวกับวันสําคัญตางๆ ในภาษาไทยดีอยูแลว จะชวยใหผูเรียนฝก
ใชคําศัพทและประโยคที่เกี่ยวของ กับวันสําคัญ  ซ่ึงทําใหเกิดปฎิสัมพันธ  ระหวางครู และผูเรียน 
 2.  จุดประสงคการเรียนรู      

  จุดประสงคปลายทาง บอกความสําคัญและปฏิบัติตนในวันสําคัญตาง ๆ ได 
  จุดประสงคนําทาง 
  1. สามารถบอกวันสําคัญตางๆ   ที่มาและความสําคัญของวันเหลานั้นไดถูกตอง 

                2. ปฏิบัติตนไดถูกตองตามวัฒนธรรมและประเพณี 
 3.   เนื้อหา     
  1.  ช่ือเร่ือง   Important  Day ( Children’s  Day ,  Mother’s  Day  and  
 Loy Kratong  Day )   
                      2.  คําศัพท  prime  minister, birthday,  nation, future, jasmine, lotus, warm, float, 
parents           
  3.  ไวยากรณ     Who  are  your  beloved  people ? 
                                                ………..Day  is  on  the  ………of …………. 
                                               Subj. + V to be + adj 
                                                Subj. +V(s) + ……………………….. 
                                               There  is  /  are + N (s) ………………. 
                        4.  ภาษาและวัฒนธรรม   การใช  preposition  on  กับลําดับที่  ของวันตางๆ    บางครั้ง
จะใช     Loy  Kratong  Festival  แทน  Loy  Kratong  Day  
 4.  บูรณาการ    
  1.   กลุมวิชา  สปช.                      
  2. กลุมวิชา   กพอ.  
 5.   งานและกิจกรรม           จัดบอรดวันสําคัญตางๆ 
 6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู   
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 ขั้นนํา      ครูสนทนากับนักเรียนวา  ในรอบมีมีวันอะไรสําคัญบาง  ที่นักเรียนสนใจ 
โดยครูนําปฏิทินมาใหนักเรียนแตละกลุมเปด 

  ขั้นสอน    
 1.  ครูแบงนักเรียนเปน  3  กลุม   จับฉลากเลือกวันสําคัญ 3 วัน คือ วันเด็ก   วันแม   

วันลอยกระทง   
 2.  ใหแตละกลุมไปคนควา  ประวัติความเปนมา  ความสําคัญตาง ๆ  ของวัน 

เหลานั้น  แลวสรางผังความคิด   
  3. นําผังความคิดในแงมุมตางๆมาเขียนเปนประโยคบอกเลาภาษาอังกฤษแบบ 
งาย ๆ  ครูเปนผูอํานวยความสะดวก  เชน แจก  dictionary  และชวยเรียบเรียงประโยคใหถูกตองตาม
หลักไวยากรณ        
  4. ขั้นนําเสนอเนื้อหา  ของแตละกลุมโดยใชประโยคที่ไดจากกลุมมานําเสนอ 

   ขั้นสรุป   นักเรียนและครูชวยกันสรุปความสําคัญของวันสําคัญตางๆ และการ 
ปฎิบัติตนในวันนั้นๆและใหแตละกลุมหารูปภาพมาจัดบอรด  
 7.  สื่อท่ีใช    
  1.  ปฏิทิน            
  2.  รูปภาพวันสําคัญตางๆ  
 8.  การวัดผลประเมินผล   
  1.  สังเกตการทํางานเปนกลุมในดานความรวมมือและหาขอมูล 

  2.  ตรวจผลงาน  (การจัดบอรด) 
 9. ภาคผนวกและขอเสนอแนะ   อาจใชประโยคงาย ๆ  ส้ันๆ  เขาใจงายไมซับซอนมากนัก 

10. บันทึกผลหลังการสอน  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)……………….………  ครูผูสอน   ___/___/___/ (ลงชื่อ)……………..…….   ฝายวิชาการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   134 
 

แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาองักฤษ   ชั้นประถมศึกษาที่ 6 
แผนการเรียนรูท่ี 8  เร่ือง Asking  the  way  and  direction  เวลา    1  ชั่วโมง 

……………….. 
 

  1. สาระสําคัญ   การถามทิศทางหรือสถานที่สําคัญตางๆ เปนทักษะที่ตองใชใน
ชีวิตประจําวัน นักเรียนตองรูศัพท  และประโยคที่จะตองใชในการถามหรือบอกทิศทางเสียกอนจึงจะ
ตอบหรือบอกเสนทาง 
 2.  จุดประสงคการเรียนรู    
  จุดประสงคปลายทาง สามารถสื่อสารและบอกตําแหนงทิศทางของสถานที่ตาง ๆ  
  จุดประสงคนําทาง 

  1. สามารถถามทางและบอกสถานที่ตางๆไดถูกตองและสุภาพ 
        2. สามารถถายทอดขอมูล  ใหผูอ่ืนไปตามทิศทางที่บอกไดถูกตอง 
 3.  เนื้อหา     
  1.  ช่ือเร่ือง    Asking  the  way and  direction  

 2. ไวยากรณ Could  you tell  me  the  way  to  …………, please ?  
                Yes,  you  are .  

                                         The……….is  on  your  right / left. 
 3. คําศัพท  long  time  ago, the sun rose, set, Pole  star, go  straight  ahead, 

go  along,  go  over  the  bridge, turn  left, turn  right, next, then, after  that, finally, pass  the …. 
 4.   ภาษาและวัฒนธรรม   go  straight  ahead =  go  straight  on ,  

go  over  the  bridge =ขามสะพาน  Pole  star = ดาวเหนือ  
 4.  การบูรณาการ   กลุมวิชา  สปช. 
 5. งานหรือกิจกรรม  การเขียนอธิบายเสนทาง  จากโรงเรียนไปบานของตนเอง 
 6. กิจกรรมการเรียนรู   

  ขั้นนํา   
  1.  ครูนําแผนผังที่เตรียมไวหรือวาดขึ้นในกระดานพรอมทั้งสนทนากับนักเรียนวา  

จะไปบานครูไดอยางไรนักเรียนจะบอกเปนภาษาไทย  ครูและนักเรียนชวยกันเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ 
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  ขั้นสอน  
  1.  ครูนําศัพทใหมมาสอนโดยใชสัญญลักษณ หรือการแสดงทาสาธิต 

 2. แบงกลุมประมาณ 4-6 คนใหนักเรียนชวยกัน  วาดแผนผังจากโรงเรียนไปบาน 
นักเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุม 

 3. ใหแตละกลุมวาดแผนผังของกลุมตนเองพรอมทั้งสงตัวแทนออกไปนําเสนอ 
โดยการอธิบายเสนทางและชี้ตามแผนผัง  

 4. ครูนําเรื่องทิศที่เตรียมไว อานใหนักเรียนฟงโดยนําคําศัพทใหมมาสอนกอน 
โดยอานใหนักเรียนฟง 2 เที่ยว ใหนักเรยีนออกมาแสดงทาทางตามเรื่องที่อาน 
                ขั้นสรุป   
  1. นักเรียนและครูชวยกันสรุปคําศัพทและประโยคที่ใชในการบรรยายทิศทางหรือ
ที่ตั้งของสถานที่ตางๆ 

  2. ใหนักเรียนเขียนแผนผังตามชอบใจ  และอธิบายจากสถานที่หนึ่งไปอีก 
สถานที่หนึ่ง 
 7.  สื่อท่ีใช   
  1.  แผนผังตัวอยาง       
  2.  เนื้อเร่ือง 
 8.  การวัดผลประเมินผล    
  1.  สังเกตการรวมกิจกรรมกลุม    การตอบคําถาม  การแสดงความคิดเห็น 
        2. ตรวจผลงาน 
 9. ภาคผนวก /ขอเสนอแนะ   นักเรียนที่คอนขางออน  ครูอาจจะเสนอแนะ  ใหวาดแผนผัง
แบบไมซับซอน มากนัก 
 10. บันทึกผลหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)…….…………………ครูผูสอน    ___/___/___/ (ลงชื่อ) …………….………. ฝายวิชาการ 
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แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาองักฤษ   ชั้นประถมศึกษาที่ 6 
แผนการเรียนรูท่ี 9 เร่ือง  Computer เวลา    1  ชั่วโมง 

………………. 
 

 1. สาระสําคัญ คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่ทันสมัย และอํานวยประโยชนใหกับมนุษยมาก
จึงทําใหผูเรียนจําเปนตองรูจักคอมพิวเตอร  ประโยชนการใชงานและความเปนมาของคอมพิวเตอรซ่ึง
เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล  และเปนการสื่อสารที่จําเปนอยางหนึ่ง 
 2. จุดประสงคการเรียนรู     

  จุดประสงคปลายทาง บอกประโยชน คว ามสํ า คัญและความทันสมั ยของ
คอมพิวเตอร 

  จุดประสงคนําทาง 
  1. สามารถบอกประโยชนของคอมพิวเตอรได     

                2. เปรียบเทียบคอมพิวเตอรในอดีตและปจจุบันได 
 3. เนื้อหา    
  1.  ช่ือเร่ือง  Computer   
                       2. ไวยากรณ  Present  Simple  tense ( Passive  Voice) 

          Subj. + V to be + V(3) + prepositional  phrase 
           Some + N(s) + V +N +to………. 
            Past  Simple Tense 
             Subj.+ +V to  be  + adj.  
    3.  คําศัพท   type,   letters, difficult  sum, picture, compose, ago, smaller faster,  

at present 
   4.  ภาษาและวัฒนธรรม    Passive  Voice  คือประโยค  ที่ประธานเปนผูถูกกระทํา  

เชน  ในเรื่องคอมพิวเตอรจะถูกใชโดยมนุษย   
 4.  การบูรณาการ        
  1.  กลุมวิชา  สปช.                 
  2.  วิชาคณิตศาสตร  
 5.  งาน/ กิจกรรม       แบบฝกหัด 
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 6.  กิจกรรมการเรียนรู     
  ขั้นนํา      ครูสนทนากับผูเรียนวาปจจุบันสิ่งใด ที่ใหประโยชน กับมนุษยและ 
ทันสมัยมากที่สุด      
  ขั้นสอน   
  1.  ครูสอนคําศัพทใหม  โดยใชของจริง  รูปภาพและประโยคตัวอยางประกอบ                                 
  2.  ครูอานเรื่องที่ เตรียมมา 2 คร้ัง  
  3. ครูถามคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน 

4.  ครูลอกเรื่องบนกระดานดํา ใหนักเรียนลอกลงสมุดและตอบ 
คําถามจากเรื่อง            
  ขั้นสรุป นักเรียนและครู  ชวยกันสรุปประโยชนของ คอมพิวเตอรและเปรียบเทียบ
คอมพิวเตอรในอดีตและปจจุบัน  
 7.  สื่อท่ีใช     
  1.   ของจริง           
  2.  รูปภาพ           
  3.  เนื้อเร่ือง  
 8. การวัดผลประเมินผล         ตรวจแบบฝกหัด  
      เครื่องมือที่ใชวัด                แบบฝกหัด 
 9.  ภาคผนวก / ขอเสนอแนะ   ครูอาจเพิ่มขอมูลวาในขณะนี้นักเรียนสามารถคนควาขอมูล
ทุกอยางไดจาก  internet ซ่ึงเปนแหลงความรูที่ทันสมัย      
 10.  บันทึกผลหลังการสอน  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)……….………………ครูผูสอน  ___/___/___/ (ลงชื่อ) …….………………. ฝายวิชาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
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ขอสอบวัดความรูกอนเรียน   
 
การฟง 

ตอนที ่ 1   คําส่ัง   ใหนักเรยีนฟงขอความจากคุณคร ู แลวตอบคําถามในกระดาษคําตอบ 
ขอความที ่ 1   ตอบคําถามขอ  1 – 2 
1. Where  is  Thailand ? 
 a)  In  the  Arctic  b)  In  the  Tropical   area 

c)  In  the  Antarctic  d)  In  the  desert 
2.    Most  of  Thai  people  are _____________    . 

  a)  helpful   b)  good 
  c)  friendly   d)  cruel 
 

ขอความที่  2 
 3.  What  is  the  big  problem  in  Bangkok ? 

a)  crime    b)  poor  people 
c)  too  many  people    d)  traffic  jam 

 4.   How  does  the  government  solve  the  problem ?  By__________ . 
  a)  building  traffic  rules  b)  building  new  ways 
  c)  limiting  the  cars  d)  reducing  the  people 
 5.   Why  does  Bangkok  have  this  problem ? 

 a)  too  less  ways  b)  too  many  cars 
 c)  too  many  people    d)  to  many  traffic  lights 

 
ขอความที ่ 3   ตอบคําถามขอ  6 - 7 

 6.   Which  is  correct  about  seasons  in  Thailand ? 
a)  summer, rainy  season, cold  season 
b)  rainy  season, winter, cold  season 
c)  winter, summer, rainy  season  
d)  cold  season, summer, winter 
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 7.   When  does  it  rain  in  Thailand ? 
  a)  In  summer. b)  In  rainy  season. 
  c)  In  cold  season. d)  In  winter. 
 
 ขอความที ่ 4  ใหนกัเรียนฟงขอความจากคณุครู  แลวตอบคําถามขอ  8 – 10 
 8.   How  many  parts  are  there  in  Thailand ? 
  a)  three  parts b)  four  parts 
  c)  five  parts d)  six  parts 

9. If  you  want  to  climb  the  mountain  in  Thailand . 
      Where  will  you  go ? 

a) The  northern  part b)  The north – eastern  part 
c)  The central  part d)  The  southern  part 

10. If  you  want  to  go  to  the  beach in Thailand . 
       Where  will  you  go ? 

a)  The  northern  part   b)  The  central  part 
c)  The  southern  part d)   b  and   c  are  correct. 

 
การพูด 
ตอนที ่ 2    ใหนกัเรียนอานสถานการณตาง ๆ  ตอไปนี้ แลวเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด         
 At  the  classroom. 

11. The class  starts at  8:30.  You  come  at  8:40.   
You : ………………………………… 

  a)  Excuse  me , teacher. b)  I’m  sorry , I’m  late. 
  c)  May  I  come  in , please ?  d)  b  and  c  are  correct. 
 

12. You  are  studying  math.  Your  friend  comes  to  meet  you.  
You : …………………………………………………. 

  a)  May  I  meet  my  friend ?  b)  I  want  to  go  out. 
  c)  May  my  friend  come  in ?   d)  Excuse  me, may I go out , please ? 
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At  the  market. 
 Fruit seller  :       (13)         . 

 Customer :  Yes ,  I  want  some  oranges. 
 Fruit seller  :  How  many  do  you  want ? 
 Customer :  Two  kilos , please.      (14)         
 Fruit seller :  They  are  40  baht  a  kilo.     (15) 
 Customer :  No , that’s  all.  Here  is  100  baht. 
 Fruit seller  :       (16)      .  Thank  you ,  Goodbye. 
 Customer :  Goodbye. 
 
 13 . a)  Good  morning.  b)  What  do  you  like ? 
  c)  Can  I  help  you ?  d)  What’s  your  favorite  fruit ? 
 14.  a)  How  much   is  it ? b)  How  many  are  they ? 
  c)  Are  they  expensive ? d)  Are  they  40  baht  a  kilo ? 
 15. a)  Do  you  want  anymore ? b)  Anything  else ? 
  c)  Do  you  want  pomeloes ? d)  Do  you  want  the  other  things ? 
 16.  a)  Alright   b)  They  are  80  baht. 
  c)  Here  is  your  20  baht  change .d)  They  are  20  baht. 
 
At  the  restaurant. 
 Waiter :  What  would  you  like  for  lunch ? 
 You :                            (17) 
 Waiter :  What  kind  of  drinks  do  you  like ? 
 You :                            (18) 
 
 17.  a)  I  want  fried  rice .  b)  I  need  fried  rice. 
  c)  I  want  to  try  fried  rice   d)  I  would  like  fried  rice. 
 18.  a)  cake , please.    b)  iced  tea , please. 
  c)  mango , please.  d)  coconut , please. 
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At  the  street. 
 A  policeman  takes  the  old  woman  across  the  street. 
 19.  What  would  the  old  woman  say ? 
  a)  Thank  you .   b)  Thank  you  for  you  help. 
  c)  You  are  very  helpful . d)   a,  b,  and   c  are  correct. 
 20.  What  would  the  policeman  answer ? 
  a)  I’m  sorry .  b)  You’re  welcome. 
  c)  Never  mind. d)  Don’t  mention  it. 
 
การอาน 
ตอนที ่ 3    ใหนักเรียนอานเรือ่ง  แลวตอบคาํถามขอที่ถูกที่สุด 
                   ใหนักเรยีนอานเรื่องตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  21 – 24 
 

Children’s  Day. 
 

 Children’s  Day  is  on  the  second  Saturday  of  January.   The  children  are  happy,  
joyful  and  having  fun.   They  play  games  and  receive  many  presents.  Every  year  the  Prime  
Minister  has  a  slogan  for  them .  His  slogan  means to   teach   children   to  do  good  things .  
Everyone  knows  the children  are  important  for  the  nation  in  the  future. 
 21.  When  is  The  Children’s  Day? 
  a)  The  second  Saturday  of  January      b)  The  fifth  of  December. 
  c)  The  first  of  January.        d)  The  thirteenth  of  April. 
 22.  Who  has  a  slogan  for  children ? 
  a)  The  King   b)  The  Queen 
  c)  The  Prime  Minister d)  The  Prince 
 23. Do  children  fell  happy  on  Children’s  Day ? 
  a)  Yes, they  do .  b)  Yes, they  fell  happy. 
  c)  No, they  don’t.  d)  a   and  b  are  correct. 
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 24.  Why  are  children  important  for  the  nation ? 

a) They  make the  nation  good .       
b) They grow  up  and  will  be  good  people.        
c) They are  the  future  of  the  nation . 
d)   They  are useful  for  the  nation. 
   

 ใหนักเรียนอานเรื่องแลวตอบคําถามขอ  25 – 27 
 

Accidents. 
 

 Nowadays  there  are  many  accidents  in  Thailand.  Most  of  them  come from  cars.    Each  
year  many  people  were  killed  by  accidents   because  careless  drivers.   They  don’t  obey   the  
traffic  rules.  They  drive  very  fast  and  dangerously.  Cars  accidents  often  happen  when  there  
are  long  weekends, holidays  and  festivals. The  government  knows  this  problem.  There  are  new  
rules  to  punish  the  careless  drivers  by  cutting  the  scores  and  checking  alcohol  in  his  body. 
 
 25.  Most  of  accidents  come  from                  . 
  a)  cars    b)  motorbikes 
  c)  boats    d)  plains 
 26.  Why  are  there so  many  accidents  nowadays ? 
  a)  careless  drivers                           b)  traffic  rules  
  c)  long  weekends  and  festivals d)  drunken  drivers 
 27.  When  do  the  accidents  often  happen ? 
  a)  long  weekends  b)  festivals 
  c)  holidays   d)  a , b  and   c  are  correct. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   144 
 
ใหนักเรียนอานเรื่องแลวตอบคําถามขอ  28 – 30 
 

Mother’s  Day 
 

 Mother’s  Day  is  on  the  twelfth.  of  August.   It  is  the  birthday  of  Queen  Sirikit.  My  
mother  is  45  years  old .  I  know  that  my  mother  are  tired.  She  works  hard  all  day.  My  family  
is  happy  because  she  is  good.  She  warns  us  to  do  good  things.  I  will give  the  jasmine  to  her  
and    tell  her  that  I  love  her  very  much .  She  is  the  best   woman   in  the  world  for  me. 
 
 28. Mother’s Day  is  the  birthday  of  ___________ . 
 a)  my  mother   b)  King  Phumipol 
 c)  Queen  Sirikit   d)  Queen  Sirikit’s  mother 
 29.  What  does  the  writer  tell  about   his  mother    ?               . 
  a) She  is  tired.    b)  She  works  hard. 
  c)  She  makes  family  happy.             d)  a ,  b  and  c  are  correct. 

30. What  flower  is  for  Mother’s Day ? 
a)  lotus    b)  jasmine 
c)  orchid    d)  rose 
 

การเขียน 
 ตอนที่ 4  ใหนักเรียนกรอกขอมูลของตนเองลงในชองวางที่กําหนดใหตามความเปนจริง 
 
 31.       
        Last  name     first  name 
 
 32.   Sex                    Boy                  Girl    
 
 33.  Buddhist                      Muslim               Christian                      Other 
                                                                Religion 
 34.  Age                Weight                    kilos  Height             cms. 
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             35. 
                                                           address 
 36. 
                                                   Telephone  number 
 37.  School   
                                                Name                                                                             Grade 
 
            38.   
       Father’s  name     Occupation 
  
                       Mother’s name                                         Occupation 
            39.   
                                                              Hobbies 
 40.   
                                                     Future  Occupation 
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 ขอความสําหรับครู 
ขอทดสอบกอนเรียนเร่ืองการฟง 

 
ขอความที่  1  ใหนักเรียนฟงขอความแลวตอบคําถามขอ   1 - 2 

Thailand  is  a  small  country.   It  is  in  the  Tropics.  Bangkok  is  the  capital  of  
Thailand.  People  in  Thailand  are  friendly.  The  foreigners  call Thailand  that  “ The  land  of  smile ” 

 
ขอความที่  2   ใหนักเรียนฟงขอความที่  2  แลวตอบคําถามขอ  3 - 5 

 
The  hard  problem  of  Bangkok  is  traffic  jam.   The  government  tries  to  solve  

this  problem.   They  built  many  express  ways  and  motor  ways.   Nowadays  the  traffic  jam  is  still  
the  problem  because  there  are  too  many cars in  Bangkok.    

 
ขอความที่  3   ใหนักเรียนฟงขอความที่  3  แลวตอบคําถามขอ 6 - 7 

Thailand  has  three  seasons.   They  are  summer , rainy  season  and  cold  season.   
In  the  former  time  most  of   Thai  people  were  farmers.   They  grew  rice  and  many  kinds  of  fruit  
tree  but  nowadays  they  are  workers.   They  work  in  the  factories. 
 
ขอความที่  4   ใหนักเรียนฟงขอความจากครู  แลวตอบคําถามขอ 8 - 10 

 
There  are  four  parts  in  Thailand.   They  are  Northern  part ,  

North – eastern  part , central  part and  the  Southern  part. There are  many  mountains in  the  Northern 
part.  There  are  many  high  plains  in  the North – eastern  part.   There  are  many  plains  in  the  
Central  part  and  most  of  areas  in  the  Southern  connect  with  the  sea. 
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ขอความสําหรบัครู 
ขอทดสอบหลังการใชเคร่ืองมือ เร่ืองการฟง 

 
คําชี้แจง   ครูอานขอความใหนักเรียนฟงขอความละ  2 คร้ังแลวใหนักเรียนตอบคําถาม 

 
ขอความที่ 1  

                
                  Samut  Sakhon  is  a  small  province . It  is  about  35  kms  from  Bangkok .  It  has  only  three  districts.  
They  are  Muang  District , Kratumbaen  District  and  Ban  Paeo  District . Most  of  the  people  in  Muang  District  
are  fishermen . They  catch  fish  in  the  sea . Most  of  the  people  in  Kratumbaen  District  are  workers.  There  
are  many  factories  there  so  they  work  in  the  factories .  Most  of   the   people  in  Ban  Paeo  District  are  
farmers  and  gardeners .  They  grow  rice  and  many  kinds  of  fruit  trees. 
 

 ขอความท่ี 2  
                       The  slogan  of  Samut  Sakhon  is  “ Muang  Pra  Mong  Dong  Rong – ngan ,Larn  Kaset  and  Khet  
Prawattisart .”  Muang  Pra  Mong  means  Muang  District  in  Samut  Sakhon  is  next  to  the  sea. So  there  are  
many  fisheries  in  Muang  District.  Dong  Rong – ngarn  means  there  are  many  industrial  factories  in  
Kratumbaen  District.   Larn  Kaset means  there  are  a lot  of  algicutural   areas  in  Ban  Paeo  District . Khet  
Prawattisart   means  there  are  many  historical  places in Samut  Sakhon. They  are  Pan  Tai  Norasing  monument,  
Fish  Museum  at  Nang  Sao  Temple  and  Plong  Liam  ect. 

 
ขอความที่ 3 

                    The  slogan  of  Kratmban  District   is  “ Tarjean  Lai  Parn, Rong – ngarn   Mark  Mee, 
Khong  Dee  Benjarong  and  Dong  Kluaymai  Ngarm .”   Tarjean  Lai  Parn  means Tarjean   river  
flows  along   Kratmban  District.   Rong – ngan   Mark  Mee  means  there  are  many  industrial  
factories  in  Kratmban  District .  Khong  Dee  Benjarong   means  there  are  many  factories  which  
make  ceramics. Dong  Kluaymai  Ngarm  means  the  areas  and  the  climate  at  Kratmban  District   
are  good  for  growing  orchid . 
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ขอสอบวัดผลหลังการทดลอง  ( Post – Test ) 
     
คําชี้แจง   ขอสอบทั้งหมดมี  40  ขอ  แบงเปน  4  ตอน   

     การฟง 
ตอนที ่1  ใหนกัเรียนฟงขอความจากคร ู 2  ครั้ง  แลวเลือกตอบคําถามขอที่ถูกที่สุด 

  ในกระดาษคาํตอบ 
 

ขอความที ่1   ใหนกัเรียนตอบคําถามขอ  1 – 5 
 

1) Where  is  Samut  Sakhon ? 
a. in  the  northern  part              b.  in  the  southern  part  
c. in  the  central  part                 d.  in  the  eastern  part  

2) H ow  far  is   it   from  Samut  Sakhon   to  Bangkok ? 
a.  about  25  kms.                       b.  about  35  kms. 
c.  about  45  kms.                       d.   about  55  kms. 

         3)  How  may  districts   are  there  in   Samut  Sakhon   ?  
               a.  2  districts                               b.  3 districts 
           c.  4 districts                                d.  5 districts 

 4)  If  you  want  to  try  some  sea  food  you  have  to  go  to  …….. 
      a.  Samut  Sakhon                        b.  Muang  district 
      c.  Kratumbaen  district               d.  Ban  Paeo  district 
5)  You  want  to  buy  some  cheap  fruits . Where  will  you  go  ? 

               a.  Samut  Sakhon                       b.  Muang  district 
              c.  Kratumbaen  district              d.   Ban  Paeo  district  
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ขอความที ่2  ใหนกัเรียนตอบคําถามที่  6 – 8 
6)  Which  district  has  many  fisheries ? 

a.  Samut  Sakhon                         b.  Muang  district 
c.  Kratumbaen  district                d.  Ban  Paeo district 

7) Which  districk  has  many  industrial  factories ? 
a.  Samut  Sakhon                         b.  Muang  district 
c.  Kratumbaen  district                d.  Ban  Paeo district 

8) What  are  products  of  Samut  Sakhon ? 
 a.  sea  food                               b.  goods  from  facyories 
c.   rice  and  fruits                       d.   a,  b  and  c  are  correct. 
 
ขอความที ่ 3  ใหนกัเรียนตอบคําถามขอ 9 – 10  

9) Which  one  is  correct ? 
a. Tarjean  river  is  next  to  Kratumbaen  district. 
b. Tarjean  river  is   in   Kratumbaen  district. 
c. Tarjean  river  is   flows  along  Kratumbaen  district. 
d. Tarjean  river  is  near   Kratumbaen  district. 

10) What  does  Kratumbaen  district  have  a  lot ? 
         a.  Rivers                           b. Industrial  factories 
         c.  Ceramics                      d.  Orchid  farm  
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 การพูด 
ตอนที ่2  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดในสถานการณตอไปนีว้าควรพดูอยางไร 

11)  Teacher   :  Good  morning . How  are  you  today ?  
         Students :  ………………………………………. 
         Teacher  :  Fine, thanks. 
         a. We  are  fine.                          b. Fine, thank  you. 
          c. We  are  fine, thank  you.      d. Fine, thank  you, and  you ? 
12) A :  I  can’t  find  my  pen,  where  is  it ?  

B : ( Point  to  the  pen  and  say ………………………………..) 
    a. it  is  here.                              b. they  are  here. 
    c. here  it  is.                              d. here  you  are . 

                    13)  A :  Do  you  finish  your  Thai  and  English  homework ? 
         B :  Yes. 
         A : Show  them  to  me, please. 
         B :  …………………………………………….. 
              a. It  is  here.                                    b. They  are  here. 
              c.  Here  it  is.                                  d.  Here  they  are . 
14) A :  May  I  borrow  your  pen, please ?  

B :  ( Give  the  pen  to  A  and  say …………………………) 
        a. here  it  is .                                   b. here  they  are . 
        c. here  you  are .                             d. it  is  here . 

15) Teacher : How  do  you  come  to  school ? 
Students  : …………………………………… 
          a.  on  foot                                        b. by  bicycle 
          c.  by  motorbike                              d. a,  b  and  c  are  correct. 
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            16)  Mana : What  does  Sornram  do ?  
                   Manee :  ………………………………… 

a. He  is  a  doctor.          b. He  is  an  actor. 
c.  He  is  a  singer.         d. He  is  a  soldier. 

 17)  Jintana :  Good  morning. I  am  Jintana . 
                 Suree   :  Good  morning.  I  am  Suree. 
                 Jintana :  Nice  to  meet   you, Suree. 
                 Suree  :  ……………………………….. 

a. Thank  you.                           b. I’m  glad  to  meet  you . 
c.  How  do  you  do  ?              d. Nice  to  meet  you, too. 

         18)  Surat  : I’m  in  the  sixth  grade.  How  about  you ?  
                Sunee : ……………………………………….. 

a. I’m  in  the  sixth  grade.            b. I’m  in  the  sixth  grade  too. 
                         c. I’m  from  Na  Lang  School .  d. I’m  studying  English.         

19) A  :  …………………………………………….. 
B  :   I  study  at  Wat  Pra  Pathom  Chedee  School. 
a.  Where  is  your  school ?               b. What  school  are  you  in ?  
c.   What  school  do  you  study ?     d.  What  school  do  you  like ? 

        20)   A  :  What  time  is  the  post  office  open ?  
                B  :  It’s  open  at  8:30  on ………………………. 

 a. weekdays                                          b. weekends 
 c.  every  day                                        d.  Mondays  
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การอาน 
ตอนที ่3  ใหนกัเรียนอานเรื่องตอไปนี ้ แลวเลือกตอบคําถามขอที่ถูกที่สุด 
 
ขอความที ่1  ใหนกัเรียนอานเรื่องแลวตอบคําถามขอที่    21 –  22 
              Long  time  ago  people  looked  for  Pole  Star  to  find  north  and  south .  They   
watched  where  the  sun  rose  and  set  to  find  east  and  west  .  If  you  don’t  know  the   
direction  you  can  watch  where  the  sun  rises    to  find  east.  Then   put  the  right  hand  out   
to  the  east ,  the  opposite  will  be  the  west .  The  direction  in  front  of  you  will  be  the   
north,  and  at  the  back  will  be  the  south . 
21)   How  did  people  find  the  north  and   the  south ?  
      a.  looked   for  Pole  Star                   b. watched  the  sun  rose  
      c.  watched  the  sun  set                d.  a, b and  c  are  correct . 
22)  Which  direction  does  the  sun  rise ? 
      a.  the  north                                      b. the  south 
      c.  the  east                                        d.  the  west 
 
 ขอความท่ี  2  ใหนกัเรียนอานเรื่องแลวตอบคําถามขอ  23 - 24  
 

A  computer 
 

      Computers   are  helpful  to  do  different  types  of  work .  Some  people  used  computers  to  
help  them  in  their  work,  for  example,  to  type  letters, to  work  difficult  sum , to  draw  
pictures ,  to  play  games  or  even  to  compose  a  song.    Fifty  years  ago  the  computer  was  
very  big  and  very  slow  .  At  present ,  computers  are  smaller  and  faster  . 

23)   Which  was  the  old  computer  ? 
        a.  big                                       b. fast 
         c.  slow                                    d. a  and  c  are  correct . 
24)   Which  is  the  computer  at  the  present ? 
         a. smaller                                  b. faster 
          c. bigger                                   d.  a   and  b  are  correct . 
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ขอความที ่ 3  ใหนกัเรียนอานเรื่องแลวตอบคําถามขอ  25 - 26  
 

Loy  Kratong' s  Day 
 

        Today  is  Loy  Kratong’s  Day .  There  is  a  full  moon  in  the  sky .  
Many  people  are   floating   their  kratongs  in  the  river .  I  float  my  kratong  in  the  river  with  
my  parents.  I  feel  very  happy. 
 
25)  Loy  Kratong  is  on ……………… 

a.  the  moon                                          b.  the  full  moon  night 
c.  the  happy  day                                 d.  the  river  day  

26)   What  is  in  the  sky   ? 
       a. the  moon                                           b.  kratong 
        c. people                                                d . parents 
 
ขอความที ่ 4  ใหนกัเรียนอานเรื่องแลวตอบคําถามขอ 27 - 28 
             I  am  Preecha .  I  live  in  a  small  village.  There  is  a  big  river  behind  the  village .  The  
water  is  clean .  The  air  is  fresh. The  traffic  is  good . Most  of  children  go  to  school  by  bicycle 
.  
 
27)   Where  does  Preecha  live ?  

a.  in  the  town                                            b. in  the  city  
c.  in  the  capital                                          d. in  the  country 

 28)   What  is  behind  the  village ?  
a.  the  mountains                                           b. school 
c.  the  river                                                    d.  the  forest 
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ขอความที ่5  ใหนกัเรียนอานเรื่องแลวตอบคําถามขอ   29 - 30 

        I  am  Thanee. I  live  in  a  big  city . My  school  is  in  a  business  area.  I  get  up  early  
to  go  to  school .  It  takes  about  an  hour  by  bus . There  are  many  places  near my  house 
:  swimming  pools ,  badminton  courts , cinemas  and  shopping  centres. 

29)Where  does  Thanee  live ?  
            a. in  a  small  village                           b.  in  a  small  town 
            c. in  a  big  town                                  d.  in  a  big  city  
30) How  long  does  it  take  from  Thanee’s  house  to  school ? 
            a. half  and  hour                                      b. an  hour 
             c. two  hours                                            d. three  hours 
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การเขียน 
ตอนที ่ 4   ใหนักเรียนเขียนประวัติสวนตวัของนักเรยีนเอง  อยางนอย  10  ประโยค ลงในแบบที ่

    กําหนดให 
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ภาคผนวก  ง 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  
ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนตอวชิาภาษาองักฤษโดยใชโครงงาน 

……………….. 
 

คําชี้แจง   แบบสํารวจนี้มีทัง้หมด 5 ตอน ( 20 ขอ )  ซ่ึงเปนแบบสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน 
               ที่มีตอการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษโดยใชโครงงานแบงเปนประเด็นหลักไดดังนี้   
 

1. ความสําคัญของภาษาอังกฤษและสิ่งแวดลอมใกลตัว 
2. กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
3. กิจกรรมการสอนของครู 
4. เจตคติของผูเรียนตอวิชา ภาษาอังกฤษ 
5. กระบวนการกลุม 

 
ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย (   )    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียนมากที่สุด 
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แบบสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6  ที่มีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย 
วิธีสอนแบบโครงงาน 
 

ความคิดเหน็ของผูเรียน ขอคําถาม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย 
ที่สุด 

ประเด็นท่ี 1  ความสําคัญของภาษาอังกฤษและ 
                     ส่ิงแวดลอมรอบตัว 
1. ในโลกยุคปจจบุันภาษาอังกฤษมีความ 
       จําเปนในชีวิตประจําวัน 
2. ในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนการคมนาคม

ติดตอส่ือสารหรือส่ือมวลชนตาง ๆ 
นักเรียนจะพบกับภาษาอังกฤษ 

3. การเรียนภาษาอังกฤษจะดีถามีการฝก
ทบทวนและใชในชีวิตประจาํวันอยูเสมอ 

4. การเรียนภาษาอังกฤษโดยการทําโครงงาน
มีประโยชนกบันักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวม      
ประเด็นท่ี  2   กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
5. นักเรียนควรรูเรื่องใกลตัวหรือเหตุการณ

ในทองถ่ินของนักเรียนเปนภาษาอังกฤษ 
6. ถานักเรียนมีขอสงสัย นักเรียนสามารถหา

คําตอบไดเองจากการคนควาจากแหลง 
      ขอมูลตางๆ 
7. การเรียนภาษาอังกฤษตองมีการหาความรู

เพิ่มเติมจากนอกชั้นเรียนไดดี 
8. นักเรียนมีความรูสึกภูมิใจทีค่รูไมไดบอก

ความรูใหนักเรียน แตครูบอกวิธีการ
คนควาความรูจนพบคําตอบดวยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวม      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   159 
 
 

ความคิดเหน็ของผูเรียน ขอคําถาม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย 
ที่สุด 

ประเด็นท่ี 3   กิจกรรมการสอนของครู 
9. การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีนกัเรียนตอง

ฝกฝนใหมีความรอบรูทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง 
พูด อานและเขียน 

10. การเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอน
แบบโครงงานนักเรียนไดรับความรู 

11. ภาษาอังกฤษเกี่ยวของกับวิชาอื่น 
12. การประเมินผลการเรียนแบบประเมิน

ขั้นตอนการทาํงานและผลงานที่เกิดขึน้
เปนวิธีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม
กวา 

       การสอบ 

     

รวม      
ประเด็นท่ี  4   เจตคติของผูเรียนตอวิชาภาษา 
                       อังกฤษ 
13. นักเรียนกลาแสดงออกในกจิกรรมการ

เรียน เชน กลาพูด กลาถามมากขึ้น   
14. การทํากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษทํา

ใหมีความรู สนุก ไดรับประสบการณ 
      ใหม ๆ ไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ๆ  
15. การทําโครงงานเปนวิธีการสอนอยางหนึ่ง

ที่นักเรียนพอใจ คือ นักเรียนจะไมพบกับ
ปญหา การทาํการบานไมได 

16. นักเรียนมีสวนรวมในการชวยเหลือกลุม
ในสิ่งที่นักเรยีนถนัด                                     

     

รวม      
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ความคิดเหน็ของผูเรียน ขอคําถาม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย 
ที่สุด 

ประเด็นท่ี 5   กระบวนการกลุม 
17. การทํางานเปนกลุมทําใหผลงานที่ไดดีกวา

การทํางานคนเดียว 
18. การทําโครงงานทําใหนักเรยีนไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนโดยมีครูผูคอย
ใหคําปรึกษาเปนวิธีเรียนที่แปลกใหมและ
เหมาะสม 

     

19. การทําโครงงานภาษาอังกฤษทําให 
       นักเรียน    รูจักใชเวลาวางใหเปน 
       ประโยชน รูจักแหลง  ขอมูลที่จะคนควา 
      ในเรื่องตาง ๆ  
20. การทําโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนมี

โอกาสไดเลือกหัวขอเอง จึงทําใหการเรยีน
สนุก เพราะนกัเรียนไดศึกษาในหวัขอที่
สนใจ 

     

รวม      
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก  จ 
 

แบบประเมินโครงงาน 
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แบบประเมินการทําโครงงานของผูเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  วิชาภาษาองักฤษ 

กลุมท่ี………………เร่ือง………………… 
คะแนนเต็ม  100  (ขอละ  5  คะแนน) 

……………… 
 

แบบประเมินนี้เปนการประเมินตามสภาพจริง    
1. ประเมินเนื้อหาของโครงงาน 

1.1 ความถูกตอง 
1.2 ความเหมาะสมกับความรูและความสามารถของผูเรียน 
1.3 ชวยสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

2. ประเมินกระบวนการทํางาน 
2.1 นักเรียนวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 
2.2 นักเรียนดําเนินงานตามแผนที่วางไว 
2.3 นักเรียนรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายในกลุม 
2.4 นักเรียนไดรวมมือกันเรียนรูจากการทํางานกลุม 
2.5 นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น 
2.6 นักเรียนไดฝกความเปนผูนํา 
2.7 นักเรียนทํางานไดทันตรงเวลาที่กําหนด 
2.8 มีตารางกําหนดการทํางานในกลุม 
2.9 ความเหมาะสมในเรื่องเวลา 

3. ประเมินการนําเสนอผลงาน 
3.1 รูปแบบที่นักเรียนนําเสนอมีความเหมาะสม 
3.2 รูปแบบที่นําเสนอผลงานสื่อความหมายไดชัดเจน 
3.3 ขอมูลที่นําเสนอมีความสมบูรณ 
3.4 การรายงานไดขอมูลสมบูรณ 
3.5 นักเรียนไดบูรณาการความรูความสามารถหลายดาน 
3.6 นักเรียนไดพัฒนาทักษะ ฟง พูด อาน เขียน 
3.7 นักเรียนไดนําไปใชในชีวิตจริง 
3.8  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืในการวิจัย 
 
1.   ดร.จันทนา  นนทิกร  ศึกษานิเทศกกรมสามัญศกึษา  เขตการศึกษา 5 
     สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เขตการศึกษา 5 
  

2.   อาจารยอํานวยพร  วงศถนอม   อดีตศึกษานิเทศก   
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม 

   

3.   อาจารยกาญจนา  สุจิต  อาจารยผูสอน สาขาภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 
ตางประเทศ  ภาคหลักสูตรและวิธีสอน   
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
จังหวัดนครปฐม 
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        (สําเนา)   
 
ที่ ทม (นฐ) 1109/ 2439- 2441             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                พระราชวังสนามจันทร นครปฐม  73000 

 

13   ธันวาคม  2545 
 

เร่ือง   ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  ผูบริหารโรงเรียนบานสวนหลวง,   โรงเรียนวัดทากระบือ,  โรงเรียนวดัหนองนกไข 
 

  ดวย  นายสามารถ   เติมประยูร   นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง  
“การพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โดยใชโครงงาน”   มีความ
ประสงคจะขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  30  คน  ในโรงเรียนของ
ทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ   ในการนี้    บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัย       
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวไดทดลองเครื่องมือวิจัยดวย 

   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

      

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
            รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน 
                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
โทร. 034 243435, 034 218788 
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       (สําเนา)   
 
ที่ ทม (นฐ) 1109/ 2438              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                พระราชวังสนามจันทร นครปฐม  73000 

 

13   ธันวาคม  2545 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลองเหลี่ยม  
 

  ดวย  นายสามารถ   เติมประยูร   นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง  
“การพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โดยใชโครงงาน”   มีความ
ประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูล  จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  45  คน  ในโรงเรียนของ
ทาน    เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ    ในการนี้   บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักเรียนทราบเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

      

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
            รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน 
                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
โทร. 034 243435, 034 218788 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
 

คาความแตกตางของขอสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
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ผลการทดสอบ N X  S.D t-value 2  tail 
ผลการทดสอบกอนเรียน 45 20.44 5.10   
ผลการทดสอบหลังเรียน 45 29.38 4.47 8.703 .000 
 
 
T – Test 
 
    Paired  Samples  Statistics 
 

 N Mean Std.  Deveation 
 

Pair     A1 
1 B1 
Pair    A2 
2 B2 
Pair     A3 
3 B3 
Pair     A4 
4 B4 
Pair     PRETEST 
5         POSTTEST 
 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

5.6222 
8.0889 
2.9111 
7.8222 
5.4889 
6.0444 
6.4222 
7.4222 

20.4444 
29.3778 

1.8743 
1.4432 
1.3788 
1.7095 
2.3415 
2.1101 
1.8308 
1.4846 
5.1026 
4.4685 
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 พ.ศ. 2525  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต 
    จากวิทยาลัยครูนครปฐม 
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