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ABSTRACT 
 

The purposes of this research are 1) to develop and test the efficiency of 
the grammar lessons employing task – based learning; 2) to compare students’ 
grammatical ability before and after learning by the lessons; and 3) to investigate 
students’ opinion towards the developed lessons. Population comprised of 23 
students majoring in English as an International Communication, Faculty of Liberal 
Arts, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. These students registered 
Basic Writing and Introduction to Writing courses at Huntra Campus. The duration of 
the experimental research covered 14 class sessions over a fourteen-week period. 
The instruments were the seven grammar lessons, pre-post grammatical ability tests 
and a questionnaire of the students’ opinions towards the lessons developed. 
Percentage, average, Standard Deviation (S.D.) and the matched pairs t-test were used 
for analyzing the collected data. 

The results of the research are as follows: 
1. The average score of formative test of the seven grammar lessons is 79.01 

percent and the average score of summative test is 77.54 percent (79.01/77.54), 
which is higher than the expected criterion (75/75). 
 2. The students’ grammatical ability after learning the grammar lessons is 
significantly higher than that before studying the materials at the 0.05 level. 
 3. The students satisfy on the grammar lessons developed. 
 
 
 
 
 
 
 



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

ข 

ชื่องานวิจัย       การพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้ 
     เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ผูวิ้จัย นางสาวสุพรรณี  อาศัยราช 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวดี  วงษ์เสถียร 
ปีการศึกษา  2556-2557 
คําสําคัญ  บทเรียนไวยากรณ์, ภาระงาน, เอกสารจริง, วัฒนธรรมสังคม เจ้าของ 
 ภาษา 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้บทเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ท่ึลงทะเบียนเรียนรายวิชา Basic Writing และ Introduction to Writing 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 23 คน เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรียน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้าน
ไวยากรณ์ก่อนเและหลังเรียน และแบบทดสอบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนไวยากรณ์ท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วิจัยทดลองใช้บทเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะวล 14 ครั้ง ภายใน 14 
สัปดาห์ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์มีค่าเท่ากับ 79.01/77.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด

คือ 75/75 
2.  ความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนไวยากรณ์สูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
3. ผู้เรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
ปัญหาและความส าคัญ 

ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ ภาษากับไวยากรณ์มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง เพราะ 
ภาษาเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ท่ีต้องอาศัยการจดจ าและฝึกฝนเพ่ือน าไปพูด หากไม่มีกฎเกณฑ์หรือ 
ไวยากรณ ์การสื่อสารย่อมไม่บรรลุผล ทั้งสองฝ่ายไม่อาจเข้าใจสารที่ต้องการสื่อได้ (สรรเสริญ สุวรรณ 
ประเทศ 2543 : บทน า) ไวยากรณ์มีความสัมพันธ์กับวาทกรรม (discourse) ซึ่งส าคัญต่อการอ่าน
และการสนทนา นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับค าศัพท์จนยากจะแยกออกมาศึกษาเป็นส่วนได้ ผู้ใช้ภาษาที่
ขาดทักษะการใช้ภาษาตามสถานการณ์หรือบริบทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะไม่สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากไวยากรณ์เป็นส่วนส าคัญของภาษา ดังนั้นหากเราค้นพบ
วิธีการเรียนรู้และใช้ไวยากรณ์ได้มากเท่าใด เราจะสามารถใช้ภาษาได้ดีมากขึ้นตามล าดับ สามารถช่วย
ให้ผู้ส่งสารใช้ถ้อยค าที่เหมาะสมกับเจตนาของตน และเหมาะสมกับความรู้ของผู้รับสาร (นววรรณ 
พันธ์เมธา 2527 : 245 ; Batstone 2002 : ix; Scrivener 2003 : 1) 

การเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจัดอยู่ในวิชาบังคับในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2503 แต่ปัจจุบันครูและนักเรียนยังประสบปัญหาการเรียนการสอนไวยากรณ์เป็นล าดับ
ต้นๆ (ดวงพร หนูพงษ์ 2545) ทั้งนี้อาจเพราะโครงสร้างทางภาษาอังกฤษและไทยแตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง และนักเรียนไทยใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ท าให้ขาดการฝึกฝนการใช้ภาษาใน
สถานการณ์หรือบริบท จึงไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริง  (บุษราภรณ์      
ทับทิมงาม 2542 : 22-24) นอกจากนี้การสอนไวยากรณ์แบบแยกส่วนอาจท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายและ
เรียนอย่างไร้จุดมุ่งหมาย เพ่ือขจัดปัญหาดังกล่าว ผู้สอนจ าต้องท ารูปแบบการฝึกโครงสร้างทางภาษา
ที่เกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารในบริบทที่มีความหลากหลาย (กุสุมา ล่านุ้ย 2538 : 67 ; 
Pennington 1995 : IX) 

การเรียนการสอนไวยากรณ์ในบริบทต่างๆ (grammar in context หรือ focus on form) 
เป็นวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นความหมายของไวยากรณ์ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งแตกต่างกับ
การสอนไวยากรณ์แบบดั้งเดิม ซึ่งมองไวยากรณ์แบบแยกส่วนจึงเป็นเพียงรูปแบบโครงสร้างของ
ประโยคเท่านั้น ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ด้านไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้จริงได้  (Frodesen 
2001 : 234 ; Kilikaya 2004 ; Tabor 2008) ดังนั้นนอกเหนือจากบทเรียนไวยากรณ์เชิงโครงสร้าง
ประโยค ครูจึงจ าเป็นต้องจัดบริบทกลยุทธ์และสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการสอน
ไวยากรณ์ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น วิธีการหนึ่งของการสอนในบริบท



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

2 
 

ต่างๆ คือ การใช้สื่อการสอนประเภทเอกสารจริง (authentic materials) เช่น บทอ่านจาก
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เพลง ฉลากยา บทสนทนาในชีวิตจริง ภาพยนต์ (Cheung  2001 : 56)      
สื่อการสอนประเภทนี้มีลักษณะภาษาเป็นธรรมชาติ เพราะไม่ได้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์การ
สอนภาษา ดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้เรียนรู้
ประเด็นทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสอดแทรกอยู่ในเอกสารจริง ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  (วิสาข์ จัติวัตร์ 2541 : 51; Borg 1999 : 95-126 ; McKay 
2000 : 7; Nazari and Allahyar 2012 : 73-74) 

ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนรายวิชา การเขียนเบื้องต้น (Introduction to Writing ใน
หลักสูตรปี พ.ศ. 2551และ Basic Writing ในหลักสูตรปี พ.ศ. 2554) ซึ่งเป็นวิชาบังคับเอก พบว่า
ปัญหานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิสอดคล้องกับปัญหาด้านความสามารถทางไวยากรณ์ อันสะท้อนออกมาในงาน
เขียนของผู้เรียน จากการทดสอบการเขียนเพ่ือวัดระดับของผู้เรียน นอกเหนือจากความสามารถใน
การถ่ายทอดด้วยทักษะการเขียน ผู้วิจัยยังต้องการวัดระดับ ไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นักศึกษาจ าเป็นต้อง
ใช้ได้อย่างถูกต้องด้วย  ผลปรากฏว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ปานกลางค่อนข้างต่ า โดยมีค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 8-14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  ข้อผิดพลาดในการเขียนส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุ
การใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง ผิดความ ไม่เหมาะสมกับบริบท ซึ่งข้อผิดพลาดนี้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในวิชา English Structure 2 จ านวน 13 คน  ทีมีผลการเรียนระดับ D จากนักเรียน
ทั้งหมดจ านวน 38 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 34.21  

รายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาบังคับของหลักสูตร ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานส าหรับการเรียนในวิชาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ในหลักสูตร โดยเฉพาะวิชา การเขียนเบื้องต้น แต่เนื่องจากนักศึกษาไม่เข้าใจ
และไม่สามารถจดจ าความหมายและความส าคัญไวยากรณ์แต่ละชนิดได้  ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับความหมายและสถานการณ์ นักศึกษาไม่สามารถผลิตภาษา
และสื่อความไปยังผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขาดความรู้และทักษะการเลือกใช้โครงสร้าง
ทางภาษา เช่น นักศึกษาเปิดพจนานุกรม และเลือกใช้เพ่ือเขียนสร้างประโยค แต่นักศึกษาไม่เข้าใจ
เรื่องหน้าที่ของค า (parts of speech) จึงเรียงล าดับค าในประโยคภาษาอังกฤษแบบการเขียน
ประโยคภาษาไทย ท าให้ความหมายในประโยคนั้นผิดพลาด ไม่อาจสื่อความได้ (ดวงจันทร์ สินโพธิ์ 28 
มิถุนายน 2556, สัมภาษณ์)  

ปัญหาข้างต้นนับว่าเป็นปัญหาส าคัญ เพราะเม่ือนักศึกษาต้องเรียนรายวิชา การเขียนเบื้องต้น
ที่มุ่งเน้นการสร้างหรือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  นักศึกษาไมส่ามารถประยุกต์ใช้ความรู้เดิม
เกี่ยวกับไวยากรณ์ร่วมบูรณาการกับความรู้ใหม่ใช้ได้ในรายวิชา การเขียนเบื้องต้น ยิ่งกว่านั้นผู้เรียนยัง
ต้องประสบปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง  เพราะอุปสรรคทางพ้ืนฐานไวยากรณ์       
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(สุมิตรา อังวัฒนกุล 2537 : 106-107) เนื่องจากผู้วิจัยตระหนักถึงดังที่กล่าวมา จึงต้องการแก้ไข
ปัญหาข้างต้น ประกอบกับในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ผู้คนติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น ท าให้มี
เอกสารจริงที่เป็นภาษาอังกฤษหลากหลายประเภทที่ผู้เรียนคุ้นเคยในชีวิตประจ าวันและสามารถน ามา
ประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกการสร้างบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
แบบเน้นภาระงาน  

การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานจะมีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างมีความหมายเพ่ือ
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางความคิด กลวิธีการเรียนและภาษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่าน
กิจกรรมหรือภาระงานที่ผู้เรียนต้องลงมือค้นคว้าหาค าตอบ และสื่อออกมาด้วยภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนเอง (Willis, 1996 : 4) ในบทเรียนที่ผู้วิจัยต้องการสร้างและพัฒนานี้ นอกเหนือจากการ
น าเสนอไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทอย่างมีความหมาย ยังเน้นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การรู้ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางไวยากรณ์ของตนเองผ่านทาง การวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์ลงมือปฏิบัติงานจริง และค้นพบค าตอบด้วยตนเองเป็นหลักอันเป็นแกนหลักของ การเรียน
การสอนแบบเน้นภาระงาน โดยมีครูเป็นผู้แนะแนว (guide) และอ านวยความสะดวก (facilitator) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่วนเอกสารจริงที่ใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของบทเรียนนั้น นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้ภาษาตามแบบที่เจ้าของภาษาใช้ 
ผู้เรียนยังเรียนรู้เรื่องสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่สอดแทรกด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทาง
ให้ผู้เรียนในการช่วยให้ผู้เรียนกระตือรือร้นและมีประสบการณ์การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง  และ
สามารถบูรณาการกับเนื้อหาในรายวิชาการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดย
ใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้บทเรียนที่ 
ผู้วิจัยสร้างข้ึน 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบ
เน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
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ปัญหาการวิจัย 
1. บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 หรือไม่ 
2. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั  

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังการใช้บทเรียนที่   
ผู้วิจัยสร้างขึ้นหรือไม่ 

3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีความคิดเห็นต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน
โดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75  

2. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังการใช้บทเรียนที่ 
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีความคิดเห็นที่ดีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้น      
ภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ทึ่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Basic Writing 
และ Introduction to Writing ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 23 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ความสามารถทางด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ 

สื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้น 

ภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 
ผู้วิจัยท าการทดลองในการวิจัยครั้งนี้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทึ่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Basic 
Writing และ Introduction to Writing ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เฉพาะศูนย์หันตราเท่านั้น 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หมายถึง บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้น 
ภาระงานโดยใช้เอกสารด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ซึ่งภายในบทเรียนได้รวมกิจกรรม
และแบบฝึกหัดเพ่ือฝึกโครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ บทเรียนไวยากรณ์มีจ านวนทั้งหมด 7 บท 
ได้แก่ บทที่ 1 Verb to be บทที่ 2 There is/ there are/ there was/ there were บทที่ 3 
Adjectives บทที่ 4 Present Continuous บทที่ 5 Present Simple บทที่ 6  Past Simple และ
บทที่ 7 Future 

2.  แบบทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์ หมายถึง แบบทดสอบความสามารถทาง
ไวยากรณ์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจ านวนทั้งหมด 30 ข้อ เพ่ือใช้วัดความสามารถทางด้านไวยากรณ์
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลชั้นปีที่ 1-
2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทึ่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Basic 
Writing และ Introduction to Writing ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เฉพาะศูนย์หันตราเท่านั้น 

4. แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งใช้มาตราส่วนประเมินค่า ( rating scale) ตามวิธี
ของลิเคิอร์ท (Likert) (Best and Kahn 2006 : 334) โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านเนื้อหา ด้าน
การออกแบบบทเรียนและการจัดกิจกรรม และด้านประโยชน์ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคม

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอหัวข้อ
ตามล าดับต่อไปนี้ 

1. ไวยากรณ์ 
1.1 ความหมายของไวยากรณ์ทั่วไป 
1.2 หลักการสอนไวยากรณ์ทั่วไป 
1.3 ขั้นตอนการสอนไวยากรณ์ทั่วไป 
1.4 ความหมายของไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร 
1.5 องค์ประกอบของไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร 
1.6 หลักการสอนไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร 
1.7 ขั้นตอนการสอนไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร 
1.8 ลักษณะรูปแบบแบบฝึกไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร 
1.9 การวัดและประเมินผลไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร 

2. เอกสารจริง 
2.1 ความหมายของเอกสารจริง 
2.2 ความส าคัญของเอกสารจริง 
2.3 การเลือกและการน าเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3. การจัดการเรียนการสอนภาษาแบบเน้นภาระงาน 
3.1 ความเป็นมาของการเรียนการสอนภาษาแบบเน้นภาระงาน 
3.2 ความหมายของงาน 
3.3 ประเภทของงาน 
3.4 หลักการและองค์ประกอบของงาน 
3.5 รูปแบบกิจกรรมเน้นงานและการออกแบบงาน 
3.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
3.7 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

4. การสร้างบทเรียนหรือแบบฝึก 
4.1 ความเป็นมาและความหมายของบทเรียนหรือแบบฝึก 
4.2 หลักการสร้างบทเรียนหรือแบบฝึก 
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4.3 ลักาณะของงานที่ใช้เป็นแบบฝึกทางภาษา 
4.4 ประโยชน์ของบทเรียนหรือแบบฝึก 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 
1. ไวยากรณ์ 

 
1.1 ความหมายของไวยากรณ์ 

จินตนา สุจจานันท์ (2533) กล่าวว่า ไวยากรณ์ หมายถึง การใช้กฎเกณฑ์ทางภาษาอย่าง
ถูกต้อง ในขณะที่ สเตวิค (Stevick 1982 อ้างถึงใน อนุชิต ธรามานิตย์ 2544) กล่าวว่า ไวยากรณ์นั้น
หมายถึง การอธิบายอย่างถูกต้องและถูกต้องและชัดเจนที่สุดว่าในภาษาหนึ่งมีการจัดหน่วยเล็กๆ เช่น 
หน่วยค าที่เป็นแกน (Stem) หน่วยค าที่ใช้เติมหน้าและเติมท้าย และท านองเสียง (Intonation) 
จ าพวกนี้ให้อยู่ในหน่วยโครงสร้างที่ใหญ่กว่า เช่น เป็นค า เป็นอนุประโยค และประโยคได้อย่างไร และ
ข้อความที่ใช้อธิบายไวยากรณ์นั้นจะให้ความหมายของโครงสร้างไว้ด้วย 

ครอส (Cross 1991 อ้างถึงใน อนุชิต ธรามานิยต์ 2544) ได้กล่าวถึงไวยากรณ์ว่า เป็น
กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานของภาษา หมายรวมถึง โครงสร้างของค าและโครงสร้างของอนุ
ประโยค และประโยค ซึ่งเป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา สรุปได้ว่า ไวยากรณ์คือ กฎเกณฑ์ของภาษา
ที่เก่ียวกับค าและโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง ส่วนมาร์แชลลล   (Marshall 1997) กล่าวว่า ไวยากรณ์ 
หมายถึง สิ่งที่ท าได้และสิ่งที่ท าไม่ได้ในภาษา การสะกดค าและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง 
การจัดโครงสร้างค าในล าดับที่ถูกต้อง การใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 

เซเล- เมอร์เซีย และฮิลส์ (Celce-Murcia and Hills (1998) ให้ความหมายของไวยากรณ์ว่า
เป็นกฎเกณฑ์ส่วนย่อยที่ควบคุมลักษณะด้านเสียงและโครงสร้างประโยคของภาษา เป็นกฎเกณฑ์ที่
เจ้าของภาษารู้ได้โดยอัตโนมัติ สามารถจ าแนกแยกแยะได้ว่าประโยคใดถูกต้องหรือประโยคใดผิดหลัก
ไวยากรณ์ อีกทั้งยังเห็นว่าไวยากรณ์เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและเป็น
ภาษาตา่งประเทศ ผู้เรียนจ าเป็นต้องเข้าใจไวยากรณ์ เพราะไวยากรณ์ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของภาษาได้ และเมื่อเข้าใจโครงสร้างของภาษาแล้วจะส่งผลให้สามารถจดจ าและน าไปประยุกต์ใช้ได้
ในสถานการณ์ใหม่ๆ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนภาษาโดยปราศจากการเรียนไวยากรณ์ ผู้เรียนที่มี
โครงสร้างของภาษาหรือความรู้ด้ายไวยากรณ์ก็จะมีรูปแบบของภาษาอยู่ในสมองด้วยซึ่งท าให้การ
เรียนรู้ภาษาง่ายขึ้น ในส่วนของผู้สอนก็จ าเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาให้แก่ผู้เรียนด้วย แม้ว่า
จะไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ทางภาษาได้หมดทุกข้อ แต่ผู้สอนก็ควรก าหนดล าดับขั้นตอนใน
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาของผู้เรียน 
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ไวยากรณท์ั่วไปมีแนวทางการใช้ภาษาความหมาย  2  แนวทาง  คือ 
1. ไวยากรณ์ตามแนวภาษาศาสตร์ 
2. ไวยากรณ์ตามแนวการสื่อสาร 

 ความหมายของไวยากรณ์ตามแนวภาษาศาสตร์มีผู้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้ 
 ไวยากรณ์ตามแนวภาษาศาสตร์เป็นการศึกษาไวยากรณ์ในกลุ่มที่เน้นเรื่องกฎเกณฑ์ไวยากรณ์
มุ่งให้ความส าคัญกับระบบโครงสร้างภาษาและกฎเกณฑ์  สอดคล้องกับดิเรกชัย   มหัทธนะสิน (2517 
: 2)  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาไวยากรณ์  คือ  วิชาว่าด้วยระบบระเบียบทางภาษาที่เกี่ยวกับการ
น าหน่วยเสียงมาประกอบกันให้เป็นค าและน าค ามาเรียงเข้าเป็นประโยค  เช่นเดียวกับอมรา  ประ
สิทธิรัฐสินธุ์และคณะ  (2524 : 3) กล่าวว่าไวยากรณ์ หมายถึง ต าราหลักภาษาที่เป็นหลักส าหรับให้
คนอ้างอิงว่าภาษาที่พูดใช้อย่างไร และระบบหรือองค์ประกอบในภาษาหรือการวิเคราะห์ภาษา  
จินตนา  สุจจานันท์  (2533 : 3)  กล่าวว่าไวยากรณ์  หมายถึง  การใช้กฎเกณฑ์ภาษาอย่างถูกต้อง  
นอกจากนี้  วิไลวรรณ ขณิษฐานันท์  (2528 : 1)  อธิบายไวยากรณ์ว่า  เป็นระบบที่ยังอยู่ในภาษาและ
เป็นระบบที่ผู้ใช้ภาษาทุกคนเรียนรู้ตั้งแต่เด็กโดยไม่รู้ว่าระบบของภาษาที่เรียนมีลักษณะอย่างไร  และ
สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีผู้เขียนต าราเกี่ยวกับภาษานั้นหรือไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้มี
กลุ่มท่ีเน้นการน าไวยากรณ์ไปใช้ ดังนี้   
 โบลินเจอร์ (Bolinger 1977 : 4)  ได้ให้ความหมายของไวยากรณ์ว่า  ไวยากรณ์เป็นการน า
ค าหรือกลุ่มค ามาจัดเรียบเรียงให้เป็นประโยคตามโครงสร้างทางภาษาเพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อ
ความหมายตามต้องการ พร้อมกับการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์  กรีนบลาน  
(Greenblam 1982 : 1)  กล่าวว่าไวยากรณ์หมายถึง  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา  ซึ่ง
สอดคล้องกับลีช  (leach 1983 : 152)  ได้อธิบายถึงไวยากรณ์ด้านการน าภาษาไปใช้ได้ในชีวิตจริงว่
และเราสามารถวิเคราะห์ได้ใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับโครงสร้างภาษา  2) ระดับความหมายของภาษา 
และ 3) ระดับการใช้ภาษาที่ใช้ได้ในชีวิตจริง  และดิกกิ้นส์  (Dickins 1991 : 113)  ได้กล่าวว่า
ไวยากรณ์เป็นเรื่องของการอธิบายเกี่ยวกับภาษาที่ให้ความส าคัญในเรื่องการเชื่อมค าต่อกันในประโยค 
 สรุปได้ว่าไวยากรณ์  หมายถึง ทฤษฎีที่อธิบายการใช้กฎเกณฑ์ของภาษาที่ประกอบด้วย
โครงสร้างภาษา  ความหมายของภาษาและการใช้ภาษาที่ใช้ในชีวิตจริง  กฎเกณฑ์ของภาษาจึงมีส่วน
ส าคัญในการสื่อสารให้ถูกต้องและอย่างเป็นระบบ 
 
1.2  หลักการสอนไวยากรณ์ทั่วไป 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งในการฟัง พูด อ่าน หรือเขียนล้วนอาศัยไวยากรณ์  ซึ่งการ
เรียนไวยากรณ์ต้องมีการฝึกฝนในการสอนไวยากรณ์ หลักในการสอนไวยากรณ์และขั้นตอนการสอน
ไวยากรณ์ดังนี ้(สันทนา  สุธาดารัตน์ 2531 : 95)   
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 1.  ส าหรับนักเรียนในระดับต้น  ควรจะสอนโครงสร้างใหม่เพียงโครงสร้างเดียวในแต่ละครั้ง
ของการสอน  และควรจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ได้สอนไปแล้ว 
 2.  ทบทวนโครงสร้างเต็มที่นักเรียนเรียนมาแล้วก่อนที่จะสอนเรื่องใหม่เสมอ  เพ่ือจะได้แน่ใจ
ว่าเด็กเข้าใจเรื่องที่เรียนมาแล้วจริงๆ  ในการเรียนเรื่องใหม่ที่ต่อเนื่องกันจะท าได้ง่ายและรวดเร็ว 
 3.  หลักไวยากรณ์ท่ีจะสอนต้องอยู่ในบทสนทนาหรือเรื่องที่เด็กจะต้องอ่านในการเรียนวันนั้น  
และต้องฝึกทั้งการถามและการตอบ 
 4.  ให้ตัวอย่างมากๆ  และใกล้เคียงความเป็นจริง  นอกจากนั้นจะต้องตรงกับเรื่องที่สอน  
สอดแทรกวัฒนธรรมตามความเหมาะสม 
 5.  จัดหาอุปกรณ์การสอนหลายๆ  อย่างที่จะท าให้การเรียนการสอนคล่องตัวขึ้นและ
ประหยัดเวลาในการอธิบาย 
 6.  จัดกิจกรรมหลายๆ อย่าง  และที่ต่อเนื่องกันในการสอนแต่ละครั้ง  เพราะจะท าให้ไม่น่า
เบื่อ 
 7.  ค านึงถึงข้อแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาเดิมของเด็กตัวอย่าง  เช่น  
ส าหรับนักเรียนไทยควรเน้นการเติม –s ที่ค ากริยาที่เป็นปัจจุบันกาล  เมื่อประธานเป็นเอกพจน์และ
เติม –s ที่ค านามเมื่อเป็นพหูพจน์ 
 8.  การฝึกจะต้องเป็นทั้งแบบปากเปล่าและแบบให้เขียน  การฝึกปากเปล่าควรท าใน
ห้องเรียน  ส่วนที่เป็นการเขียนควรให้เป็นการบ้าน 
 9.  ครูต้องเตรียมค าถามที่จะใช้ถามในการสรุปกฎมาให้พร้อม  ถ้านักเรียนได้ฝึกจนเข้าใจ  
และครูใช้ค านามท่ีเป็นเหตุเป็นผล  นักเรียนก็จะสามารถเข้าใจความเป็นมาของกฎได้ดี  และสามารถ
น าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
 ดังนั้น  หลักการสอนไวยากรณ์  หมายถึง  การสอนภาษาโดยค านึงถึงหน้าที่และโครงสร้าง
ทางภาษาที่สามารถจ าแนกออกเป็นส่วนย่อยตามหลักของภาษาเพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงวิธีการใช้
และทบทวนโครงสร้างเดิมที่นักเรียนเรียนมาแล้วก่อนที่จะสอนเรื่องใหม่  เพ่ือจะได้แน่ใจว่าเด็กเข้าใจ
เรื่องท่ีเรียนมาแล้วจริงๆ  ในการเรียนเรื่องใหม่ที่ต่อเนื่องกันจะท าได้ง่ายและรวดเร็ว 
 
1.3  ขั้นตอนการสอนไวยากรณ์ทั่วไป 
 ในการสอนไวยากรณ์มีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การสอนไวยากรณ์แบบเดิมหรือ
ทั่วไป (The grammar translation method)  และการสอนไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร (The 
grammar communicative method) ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันในขั้นตอนของการสอน  
ดังที่พอลตันและบรูเดอร์ (Paulston and Brunder 1979) ได้แบ่งขั้นตอนการสอนไวยากรณ์ไว้ 6 
ขั้นตอน  ดังนี้ 
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 1.  ให้ตัวอย่างจากเนื้อหาในบทเรียน  หลังจากได้สอนศัพท์ของเนื้อหาที่จะสอนในวันนั้นแล้ว  
ครูบอกนักเรียนต่อไปว่า  เมื่อรู้ค าศัพท์แล้วจะต้องรู้หลักไวยากรณ์  ที่เกี่ยวข้องด้วยจึงจะเข้าใจเนื้อ
เรื่องได้ดี  ครูเขียนตัวอย่างประโยคที่ดึงจากเนื้อหาบนกระดานด า  หรือถ้าเขียนมาแล้วในกระดานก็
น ามาติดที่กระดานด า  แล้วให้นักเรียนอ่านตามครู  เนื้อหาที่จะสอนอาจจะเป็นเรื่องสั้น  บทสนทนา  
จดหมาย  ข่าวจากหนังสือพิมพ์  บันทึกส่วนตัว  การ์ตูน  ข้อความ  โฆษณา  หรือบทกลอนสั้นๆ ก็ได้ 
 2.  ฝึกระดับกลไก  (Mechanical drills) หมายถึงการฝึกที่มีการควบคุมค าตอบนั่นคือ
ค าตอบที่ถูกต้องจะมีเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น  เหมาะส าหรับให้นักเรียนตอบพร้อมๆ  กัน 
ตัวอย่างเช่น 
  Model :  He’s going to school. 
  Cue :   She 
  Response :  She’s going to school. 
  Cue :   We 
  Response :  We’re going to school. 
     
 3.  สรุปกฎและการใช้ไวยากรณ์ (Generalization) เมื่อได้ฝึกรูปแบบประโยคจนนักเรียนพูด
ได้คล่องแคล่วแล้ว  ครูทดสอบความเข้าใจของสิ่งที่ฝึกไปด้วยการถามน าการหลักทั่วไป  ในการสรุป
และการใช้ มีดังนี้ 
  1)  ไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเสมอไป 
  2)  ถ้าใช้ภาษาอังกฤษ  พยายามหลีกเลี่ยงศัพท์ทางภาษาศาสตร์ เช่น structural 
pattern, suffix, prefix, structure 
  3)  ใช้ค าถามสั้นๆ แต่หลายๆ ค าถามดีกว่าค าถามยาวๆ เพียงไม่ก่ีประโยค 
  4)  ครูจะต้องเตรียมค าถามและอุปกรณ์มาให้พร้อมก่อนเข้าสอน 
  5)  ใช้ความรู้เดิมของนักเรียนให้เป็นประโยชน์  โยน ามาเป็นหลักในการเปรียบเทียบ
กับการใช้รูปประโยคใหม่ 
  6)  แนะให้นักเรียนสังเกตการณ์สะกด  หรือการออกเสียงที่เกี่ยวากับรูปประโยค
ใหม ่
  7)  ขั้นตอนนี้ไมค่วรใช้เวลาเกินกว่า  5  นาทีของเวลาทั้งหมด 
 4. ฝึกระดับความหมาย (Meaningful drills)  เป็นการฝึกที่มีการควบคุมค าตอบเช่นเดียวกับ
การฝึกในระดับกลไก  แต่ค าตอบที่ถูกมิได้มีเพียงค าตอบเดียว เช่น  การฝึกในระดับกลไกจึงไม่ควรที่
จะให้นักเรียนตอบพร้อมๆ กันทั้งชั้น  ใช้ส าหรับการฝึกถามตอบระหว่างครูกับนักเรียน  และระหว่าง
นักเรียนกันเอง  ตัวอย่างเช่น 
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  T  :  When did you go home? 
  S 1 : In the afternoon. 
  T  : When did you go to the park? 
  S 2 : On weekend. 
   Etc. 
 5.  ฝึกระดับสื่อสาร (Communicative drills)  แตกต่างกับการฝึกในระดับความหมาย  
ตรงที่การถามตอบจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริง  ค าถามส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย  
What และ Why  ซึ่งเน้นการคิดปัญหา  ส่วนค าถามท่ีตอบด้วย Yes หรือ No ก็ใช้ได้ถ้าผู้ตอบมีความ
เป็นเพิ่มเติม เช่น Did you like your trip to Africa? No. It was very hot and dry. 
 6.  ท าแบบฝึกหัดหลังจากได้ฝึกปากเปล่าแล้ว  นักเรียนควรจะได้มีโอกาสฝึกเขียนสิ่งที่ได้
เรียนไปแล้ว  การท าแบบฝึกหัดนี้อาจจะให้ท าเป็นการบ้านหรือท าในเวลาตอนท้ายชั่วโมงตัวอย่าง
กิจกรรมในขั้นนี้  มีดังต่อไปนี้ 
  1)  ให้นักเรียนเขียนตามรูปภาพ  รูปภาพอาจจะเป็นรูปภาพเดี่ยวๆหรือรูปภาพเป็น
ชุดที่มีความต่อเนื่องกัน 
  2)  ให้นักเรียนตอบลงสมุดแทนที่จะตอบปากเปล่า 
  3)  ให้นักเรียนเขียนตามค าบอก  ควรจะเป็นข้อความที่นักเรียนไม่เคยเห็นมาก่อน  
แต่ต้องอยู่ในระดับความสามารถของนักเรียน 
  4)  ให้นักเรียนเติมค าลงในช่องว่างให้สมบูรณ์จากประโยคที่ให้  หรือจากเรื่องที่ได้
อ่านไป  ส่วนที่เว้นไว้ควรจะเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องใช้ความเข้าใจทางไวยากรณ์มากกว่าความเข้าใจเนื้อ
เรื่อง 
  
 การสอนโครงสร้างไวยากรณ์เป็นเรื่องที่ซับซ้อน และไม่มีวิธีการสอนวิธีไหนที่เหมาะกับทุก
สถานการณ์ การตัดสินใจของผู้สอนว่าจะใช้วิธีการสอนแบบไหน ขึ้นอยู่กับอายุ ประสบการณ์การ
เรียน และรูปแบบการเรียนรู้ (Cognitive Style) ของผู้เรียน รวมทั้งชนิดของไวยากรณ์ที่จะสอนด้วย 
(จินตนา สุจจานันท์ 2544 : 38) มีผู้สนอขั้นตอนการสอนโครงสร้างไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกับข้างต้น 
ดังนี้ 
  เซเล-เมอร์เซีย (Celce-Murcia 1988 : 27-28) ได้เสนอขั้นตอนในการสอน
ไวยากรณ์ไว้  4 ขั้น ด้วยกันคือ (อ้างถึงใน ธัญญาภรณ์ เขื่อนมณี 2546 : 11-12)  
  1. ขั้นน าเสนอโครงสร้างไวยากรณ์ (Presentation) จากการศึกษาวิธีการน าเสนอ
โครงสร้างไวยากรณ์พบว่า มีวิธีการน าเสนอโครงสร้างไวยากรณ์อยู่ 2 วิธี คือ 1) Deductive 
Approach และ 2) Inductive Approach (Eisenstein, 1987, หน้า 282) 
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    Deductive Approach การสอนไวยากรณ์แบบนี้ ผู้สอนเริ่มโดยการ
สอนกฎไวยากรณ์ ตามด้ยประโยคตัวอย่างการใช้กฎไวยากรณ์ แล้วจึงให้นักเรียนฝึกการใช้
กฎไวยากรณ ์
    Inductive Approach การสอนไวยากรณ์แบบนี้ ผู้สอนเริ่มต้นสอนโดย
การใช้ให้ประโยคตัวอย่างที่แสดงการใช้กฎไวยากรณ์ที่จะสอนอ่าน ต่อมาผู้สอนให้นักเรียนฝึกการ ใช้
ไวยากรณ์ และสุดท้ายผู้สอนจะหนีกเรียนสรุปกฎการใช้ไวยากรณ์นั้นด้วยตนเอง 
   การน าเสนอโครงสร้างไวยากรณ์ ทั้งแบบ Deductive Approach และ 
Inductive Approach มีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งสองวิธี ฉะนั้นการที่ผู้สอนจะเลือกใช้วิธีการไหนในการ
เสนอโครงสร้างไวยากรณ์ ควรจะต้องพิจารณาถึงความถนัดของผู้เรียน ความชอบของผู้เรียน และ
ชนิดของโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีจะสอน   
  2. ขั้นฝึกโครงสร้างใหม่ (Focused practice) จุดมุ่งหมายของขั้นนี้คือ ต้องการให้
ผู้เรียนได้ฝึกโครงสร้างใหม่จนช านาญ ก่อนไปฝึกขั้น Communicative Drill  ต่อไป การฝึกขั้นนี้จึง
เป็นแบบ Mechanical Drill และ Meaningful Drill 
  3. ขั้นฝึกการสื่อสาร (Communicative practice) เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกแบบ
โครงสร้างที่เรียนใหม่จนคล่องแล้ว นักเรียนควรได้มีการฝึกการใช้โครงสร้างใหม่ในกิจกรรมแบบ 
Communicative Activities ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถ่านโอนความรู้ใหม่ทางไวยากรณ์มาใช้
จริงๆ ในการติดต่อสื่อสารกัน 
  4. ขั้นสะท้อนความคิด (Teacher feedback) ถึงแม้จะจัดการแก้ไขข้อผิดพลาดของ
นักเรียนไว้ในขั้นตอนสุดท้าย แต่จริงๆ แล้ว ผู้สอนควรแก้ข้อผิดพลาดของนักเรียนตลอดบทเรียน แต่
ยุทธวิธีการแก้ข้อผิดพลาดของผู้สอนควรเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของเรียน เช่น ในขั้นที่ 2 ที่เป็น 
Feedback Drill นั้น ผู้สอนควรแก้ไขข้อผิดพลาดโดนตรง และทันทีทันใด แต่เมื่อถึงขั้นที่ 3 ซึ่งเป็น
การฝึกแบบ Communicative Drill ผู้สอนไม่ควรขัดจังหวะการฝึก โดยแก้ไขข้อผิดพลาดให้นักเรียน 
ผู้สอนควรจดบันทึกไว้ เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดของนักเรียนหลักการการฝึกแบบ Communicative 
Drill สิ้นสุดลง สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการแก้ข้อผิดพลาดของนักเรียน เพ่ือนักเรียนได้ทราบไป
ด้วยว่าท าไมถึงผิด 
 สรุปได้ว่า  ขั้นตอนการสอนไวยากรณ์หมายถึงการสอนที่ให้ตัวอย่างจากเนื้อหาในบทเรียน  
หลังจากได้สอนศัพท์ของเนื้อหาที่จะสอนในวันนั้น  แล้วฝึกรูปแบบที่มีการควบคุมค าตอบ  เมื่อได้ฝึก
รูปแบบประโยคจนนักเรียนพูดได้คล่องแคล่วแล้ว  ก็สรุปกฎและการใช้ไวยากรณ์  หลังจากนั้นก็ฝึก
ระดับความหมาย  ระดับสื่อสาร  และขั้นตอนสุดท้าย  ท าแบบฝึกหัด  หลังจากได้ฝึกปากเปล่าแล้ว  
เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
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ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 
1.4 ความหมายของไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 
 การเรียนในปัจจุบันได้มุ่งเน้นการได้ใช้การพูดและสื่อสารในสถานการณ์จริง  ซึ่งการเรียน 
การสอนควรเป็นการสอนโดยสื่อความหมายที่ยังคงให้ความส าคัญด้านไวยากรณ์อยู่เพราะไวยากรณ์
ยังเป็นหน่วยความรู้พ้ืนฐานที่ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง  ความหมายของไวยากรณ์สื่อสารมีดังนี้ 
 ลีช (Leech 1983 : 152)  กล่าวถึงไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารว่าแบ่งแนวทางที่ไวยากรณ์มี
เป้าหมายในการเชื่อมโยงโครงสร้างเข้ากับความหมายของภาษาและการใช้ภาษาจริงในชีวิตจริง  ดิก
กินส์ (Dickins 1991 : 114)  อธิบายว่าบุคคลที่สามารถใช้ไวยากรณ์ในการสื่อความหมายได้  เป็นการ
สร้างความหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง  ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะความถูกต้อง
ด้านภาษาศาสตร์  ตามค าจ ากัดความของไวยากรณ์เก่าๆ  ในแบบโครงสร้าง  ในการส่งสารและรับ
สารอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องใช้กฎเกณฑ์ทางภาษาและกฎการใช้ภาษา  ลีช และสตาร์ดวิค 
(Leech and Startvik 1989 : 11-13)  กล่าวว่า  ไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารเป็นไวยากรณ์ที่แยกมา
จากไวยากรณ์แบบเก่า  ซึ่งไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารจะมุ่งเน้นอยู่ที่การใช้ไวยากรณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารมากกว่าเน้นที่ไวยากรณ์แบบโครงสร้าง 
 เฟอร์กูสัน (Ferguson 1991 : 62-63)  กล่าวว่าไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารเป็นการใช้รูปแบบ
ไวยากรณ์ท่ีผู้เรียนจะใช้ในการสร้างความหมายโดยมีองค์ประกอบทางด้านระเบียบวิธีในการเรียบเรียง
ข้อความให้ต่อเนื่อง  การใช้ภาษาในชีวิตจริงและวัฒนธรรมเป็นส่วนส าคัญที่ผู้เรียนตัดสินใจว่าจะ
เลือกใช้รูปแบบไวยากรณ์ใดในการสร้างความหมายโดยค านึงถึงความเหมาะสมต่อบริบทที่ก ากับอยู่
ด้วย 
 โดยสรุป ไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารเป็นการสอนไวยากรณ์ที่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้เรียนได้สามารถ
น ารูปแบบไวยากรณ์ไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่ างเหมาะสมทั้งด้านโครงสร้างภาษา 
ความหมาย  และการใช้บริบทที่เป็นจริง  โดยค านึงถึงองค์ประกอบทางด้านสถานการณ์  วัฒนธรรม  
และสังคมในการสื่อสารด้วย 
1.5 องค์ประกอบของไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 
 การเรียนไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารเป็นทักษะการเรียนภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนและต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายประการร่วมกัน  จึงจะช่วยให้การเรียนไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารมีความถูกต้อง
และชัดเจน  ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษา  กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของการเรียนไวยากรณ์เพ่ือ
การสื่อสาร  สอดคล้องกับลีชและสตาร์ดวิค (Leech and Startvik 1989 : 11-13)  ที่มุ่งให้
ความสัมพันธ์ระหว่างไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารกับส่วนประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้ 
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 1.  รูปแบบของความหมายหรือการจัดการความหมาย  (Type of meaning or meaning 
organization)  อันได้แก่ 
  1)  มโนทัศน์ (Conecpts) 
  2)  ข้อมูลความเป็นจริง และความเชื่อ (Information reality and belief) 
  3)  อารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติ (Mood, emotion and attitude)  
  4) ความหมายที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน (Meaning in connected discourse) 
 2.  รูปแบบของหน่วยปกติ (Type of format unit) ได้แก่ 
  1)  ค าวลี  หรืออนุประโยค (Words phrases or clauses) 
  2)  ประโยค (Sentence) 
  3)  ถ้อยค าที่เปล่งออกมา (Utterance) 
  4)  ความต่อเนื่องของข้อความ (Discourse of text) 
  ดังนั้น องค์ประกอบของไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารต้องมีค าวลี  ถ้อยค า  ประโยค  
หรือข้อความ  ที่มีความเชื่อ ความคิดหรือความรู้สึกที่อยู่ในรูปแบบของความหมายเพ่ือให้การสื่อสาร
ถ่ายทอดไปยังผู้รับสารได้ถูกต้องและใช้ได้กับสถานการณ์ของสังคมอย่างเหมาะสมตามโอกาส 
 
1.6 หลักการสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 
 ลักษณะของการเรียนรู้ไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารควรเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เรียนในการท าความ
เข้าใจว่าไวยากรณ์ท างานอย่างไรในการสื่อสารและแปลความหมาย  หมายถึง  ช่วยผู้เรียนเลือกใช้
ไวยากรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทในรูปแบบของการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสาร  เอ
กรินทร์  สังข์ทอง (2541 : 14-15)  ได้กล่าวถึง การสอนไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารว่าลักษณะที่ครูควร
จัดให้กับผู้เรียนในการสร้างหลักการสอนไวยากรณ์เพ่ือสื่อสารดังนี้ 
 1.  บริบทและสถานการณ์ซึ่งแสดงการใช้กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ 
 2.  ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 3.  ความหลากหลายของเนื้อหาและการน าเสนอเพราการใช้กฎไวยากรณ์ขึ้นอยู่กับประเภท
ของเนื้อหาที่จะช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านไวยากรณ์ของนักเรียน 
 4.  มีตัวเลือกทางไวยากรณ์ (Grammatical choice) เพ่ือให้นักเรียนเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบท 
 อมรา  แสงจันทรมณี (2524 : 15) กล่าวว่าหลักในการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์เพ่ือ
การสื่อสารควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1.  การเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของสมรรถวิสัยในการสื่อสารตั้งแต่เริ่มเรียน  ผู้สอนก็ควรแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่ารูปแบบ
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ภาษาที่สอนจะใช้ได้ในสถานการณ์ที่มีความหมายและสามารถน าความรู้เหล่านั้นไปใช้ได้จริง  ซึ่งจะ
เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากข้ึน 
 2.  ความสามารถในการสื่อสารซึ่งรวมทั้งกฎเกณฑ์ไวยากรณ์  และกฎของภาษาที่ใช้อยู่จริง  
ควรจะได้รับการจัดให้พอเหมาะที่ผู้เรียนจะสามารถน าภาษานั้นไปสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 
 3.  ผู้สอนความจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ การฝึกฝน รวมทั้งได้รับ
ประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง  นอกจากนี้ผู้สอนอาจใช้ภาษาแม่ในการ
อธิบายกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์  หน้าที่ของรูปแบบภาษาแต่ละแบบ  ตลอดจนอธิบายถึงความ
เหมาะสมที่จะใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  และควรจะอธิบายถึงวัฒนธรรมประเพณีของ
เจ้าของภาษาด้วย 
 4.  ในการสอนผู้สอนต้องเน้นการฝึกให้ผู้เรียนสามารถน าสมรรถวิสัยทางไวยากรณ์ 
(Grammatical competence)  ไปใช้ในการสื่อสารความหมายได้อย่างถูกต้อง  และต้องมีสมรรถ
วิสัยทางภาษาศาสตร์สังคม  (Sociolinguistic competence) ด้วย 
 5.  ความต้องการของผู้เรียนจะต้องอยู่ในกรอบของสมรรถวิสัยทางไวยากรณ์และสมรรถวิสัย
ทางภาษาศาสตร์สังคม 
 อนึ่ง  การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้นก็จ าเป็นต้องสอนไวยากรณ์ ควบคู่ไปด้วย  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของวิลกิน (Wilkin 1976) และคนอ่ืนๆ ที่ได้กล่าวถึงหลักสูตร การสอน
ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ  ว่า  จะต้องมีการสอนไวยากรณ์อยู่ไม่ว่าจะน าวิธีการสอนแบบใดมาใช้  การ
สอนไวยากรณ์ก็ยังคงเป็นจุดประสงค์ส าคัญอันหนึ่ง  แต่การสอนไวยากรณ์ในปัจจุ บัน  อาจจะ
แตกต่างจากสมัยก่อนๆ ซึ่งเรามุ่งสอนไวยากรณ์ในลักษณะที่ให้นักเรียนจ ากฎเกณฑ์ต่างๆ  มากมาย
และท าแบบฝึกหัด  เพื่อให้เกิดความแม่นย า  การสอนไวยากรณ์  จึงควรอยู่ในรูปของหน้าที่ทางภาษา  
กล่าวคือเป็นการสอนไวยากรณ์ที่มีจุดประสงค์ตามหน้าที่ของภาษา (กุสุมา  ล่านุ้ย 2538)  และการ
สอนไวยากรณ์นั้นก็ต้องสัมพันธ์กับการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ  การฟัง  พูด  อ่าน และเขียน 
 อย่างไรก็ตาม  การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารก็ยังจ าเป็นต้องมีการฝึกพูดแบบปากเปล่า  
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความแม่นย าในการใช้รูปแบบของภาษา  แต่ข้อส าคัญคือครูจะท ารูปแบบการฝึก
โครงสร้างทางภาษาที่เก่ียวข้องกับการใช้ไวยากรณ์ต่างๆ  นั้นเป็นอย่างไร  เพ่ือให้สามารถเป็นแบบฝึก
ที่มีคุณค่าในลักษณะของการสื่อสารหรือที่เรียกว่าไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร 
 จากแนวความคิดดังกล่าว  สรุปได้ว่าหลักการสอนไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารไม่ควรเน้นที่
รูปแบบ  (Form)  ของโครงสร้างไวยากรณ์ที่ต้องการสอนเพียงด้านเดียว  แต่ควรน าโครงสร้างนั้นไป
ใช้ในเนื้อหาที่มีความหมายในบริบทจริง  ดังนั้นสิ่งที่ครูควรค านึงถึงในการสอนให้เป็นสื่อหรือวิธีในการ
สื่อสารอันอันเป็นเป้าหมายที่แท้จริง 
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1.7 ขั้นตอนการสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 
 ขั้นตอนของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารมีดังต่อไปนี้ 
 สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2537)  ได้เสนอขั้นตอนของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไว้ เป็น
ขั้นตอน ได้แก่ 
 1.  ขั้นเสนอเนื้อหา (Presentation)  การเสนอเนื้อหาจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  และวิธีการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษา การเสนอเนื้อหาอาจด าเนินการได้โดยผู้สอนน าเข้าสู่เนื้อหา  (Lead-in)  
โดยครูผู้สอนเสนอบริบทหรือสถานการณ์แก่ผู้เรียนโดยใช้รูปภาพ  เล่าเรื่อง ฯลฯ จากนั้นจึงเสนอ
เนื้อหาแก่ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนฟังหรืออ่าน  เนื้อหาที่เสนอมีบริบทหรือสถานการณ์ก ากับอยู่ด้วย  อาจ
เป็นเรื่องราวหรือบทสนทนา  แต่ไม่ควรเป็นประโยคเดี่ยวๆ  ส่วนเนื้อหาในบทเรียน นอกเหนือจาก
ค าศัพท์ รูปแบบทางภาษาที่ต้อการสอน  ควรน าค าศัพท์หรือรูปแบบทางภาษาที่ผู้เรียนเคยเรียน
มาแล้วรวมอยู่ด้วยกัน  จากนั้นผู้สอนกระตุ้นการเรียน (Elicitation)  โดยตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียนด้วยการถามค าถามให้ตอบหรือกระตุ้นให้พูด  ถ้าผู้เรียนตอบไม่ได้เลย  ผู้สอนจะต้องอธิบาย
เนื้อหาทางภาษาเหล่านั้นให้ผู้เรียนฟัง  และแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่า เนื้อหาทางภาษานั้นมีรูปแบบ 
 2.  ขั้นการฝึก  (Practice / controlled practices)  เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาที่เพ่ิง
เรียนรู้มาในลักษณะของการฝึกแบบควบคุม (Controlled practice)  โดยผู้สอนเป็นผู้น าฝึก  มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนจะจ ารูปแบบของภาษาได้  จึงเน้นที่ความถูกต้องของภาษาเป็นหลัก  แต่มี
จุดหมายให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  และวิธีการใช้รูปแบบของภาษานั้นๆ  ด้วย
เช่นกัน  จะใช้วิธีการฝึกแบบกลไก (Mechanical drill)  หรือบางครั้งเรียกว่า  การฝึกซ้ าๆ  
(Repetition  drill)  คือเป็นการให้นักเรียนฝึกซ้ าๆ  ตามตัวอย่างจนสามารถจ าและใช้รูปแบบนั้นได้  
แต่ยังไม่เน้นด้านความหมาย  เพราะฉะนั้น  การฝึกในขั้นนี้ผู้เรียนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจความหมาย
ของรูปแบบภาษาท่ีใช้ในการฝึกก็ได้ 
 3.  ขั้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Production / free practice)  การใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารจัดเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดขั้นหนึ่งของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  เพราการฝึกในขั้นนี้จะ
เปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ภาษาในห้องเรียนกับการน าไปใช้นอกห้องเรียน  
การฝึกในข้ันนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ  ด้วยตนเอง  ครูผู้สอน
เป็นเพียงผู้แนะน าแนวทางเท่านั้น  ในขั้นนี้ผู้เรียนสามารถที่จะน าความรู้ที่เรียนมา  ไปใช้ได้อย่าง
เต็มที่  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างอิสระ  ไม่จ าเป็นต้องใช้ตามรูปแบบที่ ก าหนดมาให้
เหมือนขั้นการฝึกแบบควบคุมซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี  
การฝึกจะท าในรูปแบบต่างๆ  โดยมีครูเป็นผู้ริเริ่มในการจัดกิจกรรม  เช่น  อธิบายวิธีท ากิจกรรม  จัด
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กลุ่มผู้เรียน  และให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเองทั้งหมด  ผู้สอนคอยให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนมี
ปัญหาในการท ากิจกรรม  และเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ  หรือประเมินผลการท ากิจกรรมในภายหลัง 
 ศรีวัย  วรรณประเสริฐ (2525 : 110 – 111) ก็ได้เสนอล าดับขั้นการสอนตามวิธีสอน
ไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารไว้ดังนี้ 
 1.  ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้ประสบการณ์ทางด้านภาษาของผู้เรียนให้เป็นประโยชน์ใน
การชักน าความสนใจมาสู่เนื้อหาที่จะสอน  และน าเสนอบทสนทนาให้ร่วมกันอภิปรายถึงหน้าที่ทาง
ภาษาและสถานการณ์ในบทสนทนานั้นๆ 
 2.  ครูให้ผู้เรียนอ่านบทสนทนาตามครูพร้อมกันทั้งชั้น  แบ่งเป็นกลุ่มบ้าง  และทีละคนบ้าง 
 3.  ครูถามค าถามเก่ียวกับสนทนาและประสบการณ์ของผู้เรียนมีความสัมพันธ์กัน 
 4.  ศึกษาการใช้ภาษาในบทสนทนาว่า  โครงสร้างภาษาเช่นนั้น  ต้องการสื่อความหมาย
อย่างไร  ครูควรยอกตัวอย่างประโยคชนิดเดียวกันเพ่ิมเติม 
 5.  ผู้เรียนและครูช่วยกันสรุปกฎเกณฑ์จากตัวอย่างใน 4 ประเด็นคือ 
      5.1  เมื่อต้องการสื่อความหมายเช่นนั้น  จะใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างไร 
      5.2  ภาษาชนิดนั้นๆ  ควรจะใช้เมื่อใด 
      5.3  เมื่อต้องการสื่อความหมายเช่นนั้นจะใช้ไวยากรณ์อย่างไร 
      5.4  ข้อความนั้นมีความหมายอย่างไร 
 6.  ฝึกกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการพูดของผู้เรียน 
 7.  หากบทสนทนานั้นไม่มีในหนังสือควรให้เวลาผู้เรียนคัดลอกบทสนทนานั้น 
 8.  ครูให้การบ้านถ้าจ าเป็นโดยมีความตระหนักว่าผู้เรียนจะต้องเข้าใจสิ่งที่ท าอย่างดีเสียก่อน 
 นอกจากนี้วิธีสอนเพ่ือการสื่อสาร  จะเน้นการสอนไวยากรณ์เฉพาะเนื้อหาที่จ า เป็นต่อการ
สื่อสารเท่านั้น  (Brumfit and Johnson 1981 : 97) ซึ่งตรงกับที่ศรีวัย สุวรรณกิติ (2525 : 157 – 
157)  ได้กล่าวถึงการสอนไวยากรณ์ตามวิธีสอนเพ่ือการสื่อสารว่า  ไม่ได้สอนโดยแบ่งตามเนื้อหา  เช่น 
เรื่อง Verb to be, Present simple tense เพราะไมได้ประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนเท่ากับ
การสอนตามความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการสื่อความหมายด้วยภาษานั้นๆ  การสอนไวยากรณ์ตามวิธี
สอนเพ่ือการสื่อสารนี้จะสอนเมื่อมีแนวคิด (Nation) ที่จะสอนมาให้มากที่สุด  เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นว่า  
แม้ประโยคทุกประโยคจะมีความหมายอย่างเดียวกัน  แต่ลักษณะการพูดจะสื่อความหมายต่างกัน  
เช่น  สุขภาพ  และสถานภาพของคู่สนทนา 
 สรุปได้ว่า  การเรียนการสอนการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา (Use) ตามหน้าที่ของภาษา (Functions) ใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน  โดยมีการใช้ทักษะสัมพันธ์มากกว่าทักษะ
เดียวซึ่งการจัดกิจกรรมต้องเป็นกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร  ส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกและ
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ความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) โดยที่ตัวครูจะ
ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)   
 
1.8 ลักษณะรูปแบบฝึกไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 
 การสร้างรูปแบบฝึกไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารนั้น กุสุมา ล่านุ้ย (2538)  ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าครู
สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษามีความรู้ในเรื่องของหลักการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารก็จะ
สามารถคิดค้นด้วยตนเองหรือดัดแปลงแบบฝึกที่ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ในลักษณะเต็ม (Traditional 
Grammar)  ให้อยู่ในลักษณะของการสื่อสารมากขึ้นได้  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียน
ภาษาโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย  เพราะนักเรียนทราบว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาโดยไม่
รู้สึกเบื่อหน่าย  เพราะนักเรียนทราบว่าสิ่งที่นักเรียนพูดนั้น  อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงๆ ได้ และ
การให้นักเรียนได้ฝึกใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่นักเรียนรู้สึกว่ามีความหมายต่อเขาก็จะเป็นการปู
พ้ืนฐานความสามารถในการสื่อสารต่อไป  ได้มีผู้เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษหลายคน  ได้เสนอ
วิธีการปรับปรุงวิธีการสอนไวยากรณ์แบบเดิมให้อยู่ในลักษณะที่มีการสอนไวยากรณ์ที่เน้นในเรื่องของ
ความหมาย  ลิทเทิลวู๊ด (Littlewood 1981) กล่าวว่าการฝึกไวยากรณ์แบบเดิมในลักษณะที่ให้
นักเรียนฝึกพูดกระสวนประโยคซ้ าๆ  จนสามารถพูดได้อัตโนมัตินั้นนักเรียนจะมุ่งสนใจเพราะส่วนที่
เปลี่ยนแปลงของรูปโครงสร้างประโยคที่จะต้องท าขึ้น  โดยไม่ได้ค านึงถึงในด้านของความหมาย  แต่
การสอนเพ่ือการสื่อสารนั้นการฝึกพูดกระสวนประโยคก็ยังคงจ าเป็นอยู่นั่นเอง  ดังนั้นครูจึงควร
ปรับปรุงในเรื่องของภาษา  ให้มีลักษณะการใช้ภาษาที่เน้นในเรื่องของความหมายและเป็นธรรมชาติ
มากขึ้น  เช่น   
 แบบฝึกเดิม     แบบฝึกใหม่ 
A: John has written the letter. A: By the way, has John write that letter yet? 
B: He wrote it yesterday.  B: Yes, he wrote it yesterday. 
A: John has seen the film.  A: Has he seen the film yet? 
B: He saw it yesterday.  B: Yes, he saw it yesterday. 
       (กุสุมา  ล่านุ้ย 2538 : 68) 
 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดที่มีลักษณะของการใช้ภาษาในแง่ของการสื่อสาร 
ตัวอย่างที่ 1 
แบบฝึกการใช้กริยาใน Past tense โดยมีหน้าที่ทางภาษา Asking information from 

someone. 
 



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

19 
 

  A: Did Henry sleep well last night? 
  B: Yes, he did. He was very tired. 
  A: Why? What did he do yesterday? 
  B: He cleaned his apartment all day. 
 และจากแบบฝึกข้างต้นเมื่อมีตัวกระตุ้นอ่ืนๆ เช่น Irene, write, letter ก็จะได้ว่า 
  A: Did Irene sleep well last night? 
  B: Yes, she did. She was very tired. 
  A: Why? What did he do yesterday? 
  B: He wrote letters all day/ 
 ตัวอย่างที่ 2  
 แบบฝึกการใช้ How much/ How many/ a few/ a little  โดยมีหน้าที่ทางภาษา 
Borrowing something 
  A: Could I possibly borrow some paper clips? 
  B: Sure. How many do you need? 
  A: Just a few. 
  B: Here! Take as many as you want. 
  A: Thank you very much. 
  B: You are welcome. 
 และจากแบบฝึกข้างต้นเมื่อครูให้ตัวกระตุ้นอ่ืนๆ เช่น eggs, ink, flower ก็จะได้ส่า 
  A: Could I possibly borrow some ink? 
  B: Sure. How much do you need? 
  A: Just a little. 
  B: Here! Take as much as you want. 
  A: You are welcome. 
              ดัดแปลงจากโมลินสกี้ (Molinsky 1983) 
 
 จากการดัดแปลงภาษาที่ใช้ในแบบฝึกเพ่ือให้มีลักษณะของการใช้ภาษาที่เป็นจริงมากขึ้นนั้น  
หลังการสร้างแบบฝึกหรือการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารตามหลักการ 5 ข้อของจอห์นสัน  (Johnson 
1982) สอดคล้องกับแนวคิดของกุสุมา ล่านุ้ย (2538 : 68-69) ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 
 1.  การถ่ายโอนข้อมูล (The Information Transfer Principle) 
 2.  การหาข้อมูลที่ขาดหาย (The Information Gap Principle) 
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 3.  การให้ข้อมูลแบบตัวต่อของข้อมูลหรือจิ๊กซอว์ (The Jigsaw Principle) 
 4.  การท ากิจกรรมผ่านงาน (The Task Dependency Principle) 
 5.  การแก้ไขเนื้อหาที่ผิด (The Correction for Content Principle) 
 ซึ่งหลักการทั้ง 5 ข้อนี้  จะช่วยให้ครูผู้สอนสร้างแบบฝึกหรือกิจกรรมที่ฝึกการใช้ไวยากรณ์ให้
อยู่ในลักษณะของการสื่อสาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 หลักการแรกคือหลักการของการถ่ายโอน
ข้อมูลและการเติมข้อมูลที่ขาดหาย สามารถน ามาใช้ได้อย่างดี  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยม
สามารถสร้างแบบฝึกหัดโดยยึดหลักการ 2 หลักการนี้ได้โดยไม่ยากนัก  ซึ่งจะขอยกตัวอย่างแบบฝึกใช้
โครงสร้างไวยากรณ์โดยใช้หลักทั้งสองนี้ 
 1.  การฝึกไวยากรณ์โดยใช้หลักการถ่ายโอนข้อมูล แบบฝึกหัดจะมีลักษณะการถ่ายโอน
ข้อมูลจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น ครูให้ตารางชีวิต (Life Chart) ของบุคคลส าคัญหรือ
ใครสักคนหนึ่งแล้วให้นักเรียนเขียนเรื่องราวของคนนั้นๆ โดยใช้ Tense ให้ถูกต้องหรือให้ Family 
Tree มาแล้วให้นักเรียนน าข้อมูลจาก Family Tree มาเติมโดยใช้ค า ‘s ซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของให้
ถูกต้อง  ซึ่งมีตัวอย่างแบบฝึกหัดไวยากรณ์ (Brumfit and Windeatt 1983) ดังนี้ 
แผนภาพที่ 1   
   ตัวอย่างที่ 1 
  เป็นแบบฝึกหัดเพ่ือฝึกการใช้ ‘s ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของ 
(Possession) โดยการน าข้อมูล Family Tree มาเติมลงในช่องว่างที่ก าหนด 
  

Whose Father? 
Look at this Family Tree. 
Grandfather A---------Grandfather A  Grandfather B----------Grandfather B 
 
 
Uncle A Aunt A        Mother  Father  Uncle B       Aunt B 
 Use words from the family tree, and brother and sister, to complete These 
sentence about your family. 
 1. Grandmother A is my mother’s mother. 
 2. Uncle B is my father’s brother. 
 3. Aunt A is my mother’s sister. 
 4. Grandmother B is my father’s mother. 
 5. Aunt B is my father’s sister. 
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 6. Grandfather is my mother’s father. 
 7. Uncle A is my mother’s brother. 
 8. Grandfather B is my father’s father. 
 9. Uncle B’s father is my father’s father. 
 10. Aunt A is my mother’s sister. 
แผนภาพที่ 2   
  ตัวอย่างที่ 2 
 เป็นแบบฝึกหัดเพ่ือการใช้ค าวิเศษณ์บอกจ านวนความถี่ (Adverb of Frequency) โดยให้
นักเรียนดูข้อมูลจาก Diary ของ Mansour’s shop  แล้วน ามาจัดกลุ่มเขียนลงในตารางเพ่ือศึกษา
ความถี่ในการส่งของแต่ละชนิด 
    Mansour’s shop 
  Mansour has a small shop. Here is his weekly diary. 
  It shows when arrive for him to sell in his shop. 
 
Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday 
C 
L 
O 
S 
E 
D 

Milk 
Bread 
Bananas 
Butter 
Pepsi 
Dates 

Milk 
Bread 
Fish 
Sugar 
Coffee 

Milk 
Bread 

Milk 
Bread 
Fish 
Tea 
Pepsi 
Dates 

Milk 
Bread 
Melon 
Butter 

Milk 
Bread 
Fish 
Coffee 
Dates 

 
 How often does everything arrive in Mansour’s shop? 
 Look at his diary to find out, and complete this lists: 
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         ( 

Brumfit and Windeatt 1983) 
 2.  การฝึกไวยากรณ์โดยใช้หลักการหาข้อมูลที่ขาดหาย แบบฝึกหัดจะมีลักษณะที่นักเรียน
จะต้องหาข้อมูลที่ให้มาแล้วมาท าให้เป็นแบบฝึกหัดเสร็จสมบูรณ์  
  ตัวอย่างที่ 1 
  เป็นแบบฝึกหัดเพ่ือฝึกหัดการใช้ประโยค “to be going to” นักเรียนจะต้องตรวจดู
ว่าสิ่วที่เพ่ือนของ Omar นอกนั้นสิ่งไหนถูกและไม่ถูก เกิดเป็นช่องว่างของข้อมูลที่นักเรียนต้องการ
ทราบ  นักเรียนจะทราบได้ก็ต้องพิจารณาจากข้อความทีเพ่ือนของ Omar บอกพร้อมทั้งดูปฏิทิน
ควบคู่กันไป 
     

Omar’s friends 
 
 Today is Monday, October 28th  . Omar has six friends, Three of them are 
going to Europe soon, and he wants them to take some parcels for him. But he 
doesn’t know which friends are going, or when they are going. 
 Omar spoke to all his friends. Each friend told him two things : one was right, 
and other was wrong. This is what Omar’s friends said. Which sentences are right and 
which are wrong? Read all the sentences and look at the calendar to find out and 
tick the correct boxes. 
 

Four thing arrive 

  Once a week 

These are :  Bananas 

  Melons 

  Sugar 

  Tea 

Two things arrive 

Three times a week 

These are :  Fish 

  Dates 

 

Four thing arrive 

  twice a week 

These are :  Pepsi 

  Coffee 

  Butter 

Two things arrive 

Every day 

These are :  Milk 

  Bread 
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แผนภาพที่ 3 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 
6 
13 
20 
27 

 
7 
14 
21 
28 

1 
8 
15 
22 
29 

2 
9 
16 
23 
30 

3 
10 
17 
24 
31 

4 
11 
18 
25 

5 
12 
19 
26 
 

 This is what Omar’s friends said. Which sentences are right and which are 
wrong?  Read all sentences and look at the calendar to find out, and then tick the 
correct boxes. 
     
         Right Wrong 
Khalid :  I am going to London on November 5th .  (     ) (     ) 
  Salwa is going to Paris in ten years.   (     )  (     ) 
Fatima : Khalid is going to London in eight days  (     ) (     ) 
  Tariq is going to Bonn next month.   (     ) (     ) 
Tariq :  I am going to Bonn tomorrow.   (     ) (     ) 
  Salwa is going to Paris next week.   (     ) (     ) 
Salwa :  Tariq is going to Bonn on Sunday.   (     ) (     ) 
  I am going to Paris the day after tomorrow.  (     ) (     ) 
Nabila :  Khalid is going to London on Thursday.  (     ) (     ) 
  Salwa is going to Paris in November.   (     )  (     ) 
Rashid :  Khalid is going to London the day after tomorrow. (     ) (     ) 
  Tariq is going to Bonn in two weeks.   (     ) (     ) 
       (Brumfit and Windeatt 1983) 
 
  จากตัวอย่างของแบบฝึกหัดท าให้เห็นแนวทางของลักษณะการฝึกใช้โครงสร้าง
ไวยากรณ์ในลักษณะที่มีความหมายหรือเชื่อมโยงเข้ากับหน้าทางภาษาต่างๆ การสอนให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัดที่มีความหมายย่อมดีกว่าการที่ให้นักเรียนฝึกใช้หรือทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยวิธีกา ร
ท่องจ าหรือฝึกพูด (Drill) ในลักษณะที่ไม่มีความหมาย (กุสุมา ล่านุ้ย 2538) และหลังจากที่ครูได้ฝึก
การใช้โครงสร้างไวยากรณ์ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ครูควรจะจัดกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารให้กับ
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นักเรียนโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่เรียนมาในระดับที่ต้องใช้ข้อความมากขึ้น (longer-discourse)  
หรือลักษณะของการโต้ตอบกันซึ่งเป็นลักษณะของการสื่อสารจริงๆมากขึ้น 
 
1.9  การวัดและประเมินผลไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 
 การวัดผลประเมินไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารนั้น  ไม่มีหลักเกณฑ์โดยตรง  แต่ทั้งนี้  การวัดผล
ประเมินผลต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอนแล้วกิจกรรมที่ผู้สอนน ามาใช้สอน  ซึ่ง
ประเด็นตามท่ีกุสุมา  ล่านุ้ย (2538 : 77-88)  ได้ให้แนวทางไว้ดังนี้ 
 1.  ครูสังเกตว่านักเรียนสนใจในการท ากิจกรรมมากน้อยเท่าใด 
 2.  ครูดูว่านักเรียนสามารถพูดซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปถูกต้องมาก
น้อยแค่ไหน 
 3.  ครูดูจากงานที่นักเรียนท าว่านักเรียนสามารถท าได้ถูกต้องตามที่เฉลยไว้หรือไม่ 
 4.  ครูประเมินโดยดูจากกิจกรรมที่นักเรียนมาและจากการที่นักเรียนสนทนากันเป็นต้น 
 5.  ครูประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางไวยากรณ์ท่ีสร้างข้ึน 
 จากประเด็นดังกล่าว  สามารถสรุปได้ว่าการสอนไวยากรณ์ในปัจจุบันควรเป็นไปเพ่ือให้
นักเรียนพูดและเขียนได้ถูกต้อง ฟังและอ่านแล้วมีความเข้าใจตรงกับการส่งสาร เนื้อหาไวยากรณ์ท่ี
น ามาสอนควรจะเป็นกระสวนโครงสร้าง กลุ่มค าและประโยคต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อการสื่อความหมาย 
กล่าวคือ  ครูควรสอนไวยากรณ์ในลักษณะที่น าไปเกี่ยวโยงกับหน้าที่ทางภาษาซึ่งจะท าให้นักเรียนรู้สึก
ว่าเรียนแล้วมีประโยชน์และมีโอกาสที่ใช้ภาษาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 
 

2. เอกสารจริง 
2.1 ความหมายของเอกสารจริง 
 เอกสารจริง (Authentic Material) เป็นสื่อที่ท าขึ้นส าหรับการสื่อสารที่เกิดขั้นจริงใน
ชีวิตประจ าวัน.ซึ่งแตกต่างจากสื่อที่ท าขึ้นส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนทางภาษา ในส่วนของ
ความหมายของเอกสารจริงมีผู้เสนอไว้ดังนี้ 
 กิ๊บสันและโคสท์ (Gillson และ Coste อ้างถึงใน กมลทิพย์ รัชชนะกุล 2548 : 10) ได้
อธิบายความหมายของเอกสารจริงไว้ว่า เอกสารจริงเป็นเอกสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เป็น
สิ่งพิมพ์หรือเอกสารที่เป็นเสียง ซึ่งมิได้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนภาษา แต่เป็นเอกสารของ
จริงที่ผลิตขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไป มีจุดประสงค์เพ่ือความหมายในชี วิตจริงๆ เช่น บท
สนทนาบางตอนที่บันทึกเสียงมา ข่าวในหนังสือพิมพ์ ประกาศโฆษณา นวนิยายในหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร ป้ายโฆษณา รูปภาพ ฉลากยา  
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ริชาร์ด (Richards 1985) ได้ให้ความหมายเอกสารจริงว่า เอกสารจริง คือ เนื้อหาความรู้ที่จ า
มาหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ประเภทเสียง ได้แก่ แถบบันทึกเสียงการพูดที่อัด
มาจากรายการต่างๆ ทางวิทยุโทรทัศน์ 

จอห์นสัน (Johnson อ้างถึงใน สายชล ดีประสิทธิ์ 2547 : 2) กล่าวถึงความหมายของ
เอกสารจริงว่าเอกสารจริง หมายถึง สื่อที่มิได้ผลิตขึ้นมาเพ่ือจุดมุ่งหมายในการน าเสนอสอนและ     
ไม่ได้มาจากการรวบรวมเขียนขึ้นใหม่ เช่น ต าราเรียนทั่วไป แต่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้มนชีวิตประจ าวันมี
จุดประสงค์เพ่ือสื่อความหมายในชีวิตจริง 

จากการให้ความหมายของผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายไว้นั้นสามารถสรุปได้ว่า 
เอกสารจริง หมายถึง สื่อที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับการสอนภาษา แต่ใช้ส าหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ เสียง รูปภาพ และสัญลักษณ์ต่างๆ 
2.2 ความส าคัญของเอกสารจริง 

การน าเอกสารจริงมาใช้ในการจัดเรียนการสอนภาษานั้น เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
พัฒนาฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาของตนจากสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจ าวันตามที่มีนักการศึกษาได้
กล่าวถึงความส าคัญของเอกสารจริงไว้ดังนี้ 

วอลเตอร์ (Walter (1982 : 1) กล่าวถึงการใช้เอกสารจริงในการจัดการเรียนรู้ สรุปได้ว่า 
เอกสารจริงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาได้ดียิ่งขึ้น 

สวาฟฟาร์ (Swaffar 1985 : 18) กล่าวถึงการใช้เอกสารจริงในห้องเรียนไว้ว่า เมื่อน าเนื้อหา
จากเอกสารจริงที่ชั้นเรียนสนใจเป็นพิเศษช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเพ่ิมขึ้นในชั้นเรียน  ช่วยให้มีความ
หลากหลายและมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการขยายของค าศัพท์และโครงสร้างต่างๆ  
ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้เชิงแบบแผนและเชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม เพ่ือเปรียบเทียบ
สถานการณ์เป้าหมายและแบบแผนกับสถานการณ์ในวัฒนธรรมของตนเอง 

วิลิน (Wilins 1976 : 79) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเอกสารจริงมาใช้ในการเรียน
การสอนภาษาว่า เป็นเรื่องจ าเป็นเพราะเป็นโอกาสเดียวที่จะท าให้ผู้เรียนตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างภาษาที่สมบูรณ์แบบในชั้นเรียนและภาษาที่เจ้าของภาษาใช้อยู่จริง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจภาษาในลักษณะต่างๆ ได้ แม้ว่าเขาเองจะไม่ใช้ภาษาในลักษณะนั้นเลยก็ตาม เอกสาร
จริงจึงเป็นตัวเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้ในชั้นเรียน และความสามารถที่จะสื่อภาษาในสถานการณ์
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลี (Lee อ้างถึงใน กมลทิพย์ รัชชนะกุล 2548 : 13) กล่าวถึงเอกสารจริงว่า เอกสารจริงเป็น
สิ่งจูงใจ น่าสนใจและเป็นประโยชน์ เนื่องจากมีความทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์หรือกิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิตจริง ถึงแม้ว่าจะใช้ภาษา โครงสร้างและค าศัพท์จะยากกว่าสื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือการสอน 
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จอห์นสัน (Johnson อ้างถึงใน สายชล ดีแระสิทธิ์ 2547 : 24) กล่าวว่า เอกสารจริงเป็น   
เอกสารที่มีเนื้อหาที่พบในชีวิตประจ าวันจริงๆ ในการน าเอกสารจริงมาสอนในชั้นเรียนภาษาสามารถ
จะแก้ปัญหาด้านความซับซ้อนของไวยากรณ์และความหมายได้ 

กิดานันท์ มลิทอง (2540 : 88 และ 94-97) กล่าวถึงคุณค่าของเอกสารจริงทั้งต่อผู้สอนและ
ผู้เขียน สรุปได้ว่า มีคุณค่าต่อผู้สอน ได้แก่ ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนการสอนน่าสนใจ ผู้สอนมี
ความสนุกสนานในการสอน และสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมมากขึ้น แบ่งเบาภาระในการเตรียม
เนื้อหา โดยอาจจัดค้นคิดเทคนิคการเรียนการสอนต่างๆ ให้การสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น และส าหรับคุณค่า
ต่อผู้เรียน ได้แก่ ช่วยให้เกิดการเรียนรุ้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้ผู้เรียน
ท าให้เกิดความสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายการเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกันเกิดประสบการณ
ร่วมกันในเนื้อหาวิชาที่เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ช่วย
เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ และช่วย
แก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น จัดให้ผู้เรียนได้เรียนกับสื่อส าเร็จรูปด้วยตนเอง
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเอกสารจริงเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ได้มาจากสื่อที่ใช้อยู่จริงใน
ชีวิตประจ าวัน มีความทันสมัย น่าสนใจ สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเรียนรู้
ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้สอนพัฒนา
เทคนิคการสอนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
2.3 การเลือกและการน าเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอน 

การเลือกเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอนภาษานั้น ควรเลือกบทเรียนที่มีเนื้อหา
สอดคล้องเหมาะสมต่อการฝึกฝนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ การเลือกและ
การเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอน มีแนวทางดังนี้ 

เกรลเลท (Grellet 1982) กล่าวว่า การน าบทความหรือข้อความมาใช้ในการสอนอ่านไม่ควร
ดัดแปลงหรือท าให้ง่ายลง เพระการแก้ไขหรือดัดแปลงข้อความนั้นท าให้เกิดผลตรงข้ามคือ กลับท าให้
บทความนั้นอ่านเข้าใจยากขึ้น เนื่องจากบทบาทความที่ถูกแก้ไขดัดแปลงแล้ว ท าให้เนื้อความที่จะ
กล่าวถึงต่อไป ขาดการพูดซ้ า ไม่มีค าที่ใช้เชื่อมความหมายของค าพูดหรือประโยคและขาดการย้ าของ
เนื้อความ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของบทความที่ผู้เรียนจะได้พบในชีวิตจริงและช่วยให้ผู้เรียนอ่าน
บทความได้เข้าใจง่ายขึ้น 

สายชล ดีประสิทธิ์ (2547 : 25) เสนอเกี่ยวกับการเลือกและการน าเอกสารจริงไปใช้ว่าควร
เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้เรียน เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เป็นเรื่องที่ท้าทายและอยู่
ในความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในสถานการณ์การใช้ภาษาให้มากที่สุด และไม่ควร
ดัดแปลงข้อความจากต้นฉบับให้เสียใจความของเอกสาร 
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เคมพ์ (Kemp อ้างถึงใน สุกัญญา นิมานันท์ 2542 : 10) ยังได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนไว้ว่า ผู้สอนควรค านึงปัจจัยเหล่านี้  
 1. วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทแต่ชนิดไม่อาจใช้ได้
กับทุกวัตถุประสงค ์
 2. ลักษณะวิธีการหรือรูปแบบการเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนส าหรับกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มเล็ก กลุ่มเล็ก หรือรายบุคคล เป็นต้น 
 3. เนื้อหาของบทเรียน โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหาก่อนท าการเลือกใช้ 
 4. ลักษณะของผู้เรียน อาทิ เพศ พื้นฐานความรู้ ระดับความสามารถทางการเรียน วัฒนธรรม 
เป็นต้น 

5. ประเภทและคุณสมบัติของสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภท แต่
ละชนิดคุณสมบัติเฉพาะ อาจคล้ายหรือแตกต่างกับสื่อการเรียนการสอนประเภทและชนิดอ่ืนๆ จึง
ความต้องพิจารณาเลือกและใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ลักษณะหรือรูปแบบ
ของการเรียนการสอน เนื้อหาของบทเรียน และลักษณะของผู้เรียน 

6. ควรค านึงถึงหลักและวิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน ไม่ควรเลือกและใช้สื่อ     การเรียน
การสอนตามความชอบ หรือความถนัดของผู้ใช้ 

7. ควรค านึงถึงสภาพแวดล้อม หรือสถานที่ในการเรียนการสอน ซึ่งอาจเอ้ืออ านวยหรือเป็น
อุปสรรคต่อการใช้สื่อการเรียนการสอน 

8. ควรค านึงถึงคุณภาพและราคาของสื่อการเรียนการสอน สื่อบางชนิดอาจมีคุณภาพดีเยี่ยม 
ตาราคาแพงมาก หากมีงบประมาณพอเพียงในการจัดซื้อ ก็อาจคุ้มค่ากับการลงทุน บางชนิดแม้จะมี
งบประมาณพอเพียงในการจัดซื้อ แต่คุณภาพไม่คุ้มค่าตามราคา เป็นต้น 

รุจิร์ ภู่สาระ (2545) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการคัดเลือกเนื้อหาจากเอกสารจริงไว้ดังนี้ 
1. ความเที่ยงตรง (Validity) เนื้อหาที่มีความเที่ยงตรง หมายถึง เนื้อหาที่เลือกเป็นไปตาม

สภาพจริง และเนื้อหานั้นแสดงผลการเรียนรู้ ออกมาได้ตรงตามจุดประสงค์ เพราะว่าเนื้อหาเป็นสิ่ง
แรกท่ีจะน ามาพิจารณาการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

2. ความส าคัญ (significance) หมายถึง ความจริงตามเนื้อหาวิชา ใจความส าคัญและ
ความคิดรวบยอด ผลของการเรียนที่ดีที่สุด คือ การพิจารณาใจความส าคัญหรือความคิดรวบยอด โดย
ใช้ข้อเจจริงจากวิชาเป็นพื้นฐาน 

3. ความสนใจ (Interest) ความสนใจของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ควรน ามาพิจารณาในการเลือก
เนื้อหา ทั้งนี้เพราะถ้าเลือกเนื้อหาโดยละเลยความสนใจของผู้เรียนแล้ว จะท าให้การสอนเนื้อหานั้น
เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายส าหรับผู้เรียน ผลการเรียนก็จะออกมาไม่ดีนัก 
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4. ความสามารถที่จะเรียนได้ (Learning ability) การเลือกเนื้อควรพิจารณาว่าผู้เรียนจะ
เรียนได้หรือไม่เป็นเกณฑ์ส าคัญประการหนึ่งในการเลือกเนื้อหา เหตุผลในการก าหนดหลักสูตรและ
การสอนคือ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดและความรู้ในข้อเท็จจริง ดังนั้นเนื้อหาที่เลือก จึงควรพิจารณา
ความสามารถในการเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้เป็นเกณฑ์ส าคัญในการเลือกด้วย 

5. ความสดคล้องกับความจริงในสังคม (Consistency with social reality) เกณฑ์ข้อนี้เป็น
ข้อเสนอจากนักการศึกษาบางคนว่า เนื้อหาที่เลือกควรจะท าให้เกิดประโยชน์กับโลกรบๆ ตัว ตัวเรา 
ซึ่งหมายความว่า ควรจะสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม ได้แก่ พัฒนาเจตคติและค่านิยมที่เป็น
สากล เข้าใจเกี่ยวกับธรรมขาติ การจัดการธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง เข้าใจวัฒนธรรมกลุ่ม 
พัฒนาความคิดที่เป็นอิสระ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

6. การน าไปใช้ (Utility) การน าความรู้ไปใช้มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนในการจัดการทั้งใน
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และการประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคต 

ดังนั้นในการเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอน ควรเลือกเอกสารจริงที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน มีความทันสมัยเป็นที่น่าสนใจของผู้เรียนและมีความเหมาะสม
กับระดับความสามารถอายุและเพศของผู้เรียน นอกจากนี้ในการน าเอกสารจริงมาใช้นั้น ไม่ควรแก้ไข
หรือดัดแปลงข้อความต่างๆ เพราะจะท าให้ลักษณะของการใช้ภาษาในเอกสารจริงจะไม่ใช่ลักษณะ
ภาษาท่ีใช้ในชีวิตจริงอีกต่อไป 

 
3. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

3.1 ความเป็นมาของการสอนภาษาแบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) 
การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานเป็นวิธีการสอนภาษาวิธีหนึ่งที่ใช้ “งาน”เป็นหลักในการ

วางแผนและการจัดการเรียนการสอนภาษา (Richards and Rodgers, 2003) ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
แนวการสอนที่มุ่งเน้นสถานการณ์ (Situational approach) ที่อาศัยองค์ความรู้และความสามารถ
ของผู้เรียนที่น ามาใช้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยตัวผู้เรียนท าความเข้าใจกับตัวป้อนทางภาษา ( input) 
(นันทิยา แสงสิน  2543) ทฤษฎีของการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานให้ความส าคัญกับทฤษฎีการ
เรียนรู้มากกว่าทฤษฎีทางภาษา เพราะเชื่อว่าภาษาเป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการสื่อความหมาย 
ความหมายจึงมีความส าคัญกว่ารูปแบบภาษา การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานจึงประกอบไปด้วย
รูปแบบภาษาที่หลากหลาย อันรวมถึงโครงสร้างทางภาษา หน้าที่ของภาษา และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน โดยใช้งานเป็นสื่อกลาง ท าให้ผู้เรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ งาน จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารในปัจจุบัน 
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3.2  ความหมายของงาน 
นักการศึกษาน าเสนอความหมายของงาน ดังนี้ 

 ลอง (Long 1985 อ้สงถึงใน Ellis 2003:4)  ได้ให้ความหมายของงานไว้ว่า คือ งานที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าขึ้นเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน  อาจได้รับหรือไม่ได้รับสิ่งตอบแทน  ตัวอย่างของงานต่างๆ  
เช่น  การทาสีรั้วบ้าน  การแต่งตัวเด็ก  การเติมแบบฟอร์ม  การพิมพ์จดหมาย  การจองที่พักโรงแรม  
การเขียนเช็ค  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  งาน  หมายถึง  งานต่างๆ  ที่ท าในชีวิตประจ าวัน 
 เสกียน (Skehan 1998 : 173)  ได้ให้ค าจ ากัดความว่า งาน  หมายถึง  กิจกรรมที่มี
ความหมายเป็นสิ่งส าคัญที่สุด มีความสันพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริง มีความสมบูรณ์ของงานที่ควร
ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์ที่ได้มาจากการปฏิบัติ
ภาระงานนั้นๆ 
 วิลลิสและวิลลิส (Willis and Willis 2011 : 32-33) ได้ให้ความหมายของงานในท านอง
เดียวกันว่า งานคือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชีวิตซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการปฏิบัติงานจนบรรลุ
จามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ โดยเน้นการสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบของ
ภาษา พร้อมทั้งมีการประเมินผลของงานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ เอลลิส (Ellis 2003 :  9-10) ได้ให้
ความหมายของงาน จ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. งาน  หมายถึง แผนการท างาน ซึ่งเป็นเครื่องมือก าหนดการสอน หรือแผนส าหรับกิจกรรม
ในรายวิชาที่สอน 
 2. งานเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่เน้นการสื่อความหมาย ซึ่งงานปฏิบัติต้องส่งเสริมผู้เรียนใน
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยวิธีการปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการใช้ภาษาสื่อความหมายในการปฏิบัติงาน 
 3. งานเกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง โดยกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้ภาษาสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในการสื่อสาร เช่น การขอข้อมูลการถามตอบ และการซักถาม
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 4. งานเกี่ยวข้องกับทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งงานสามารถเชื่อมโยงทักษะทั้ง 4 เข้า
ด้วยกัน เช่น ฟัง หรืออ่านข้อความแล้ว แสดงความเข้าใจ โดยการพูดหรือเขียน 
 5. งานต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด ความรู้ความเข้าใจ เช่น การคัดเลือก การ
เรียงล าดับ การให้เหตุผล และการประเมินผลข้อมูล เพ่ือที่จะท าให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 6. งานต้องมีความชัดเจนตามเป้าหมายของงานปฏิบัติ โดยในแผนการท างานนั้น ต้อง
ก าหนดว่าภาษาท่ีได้หลังจากท างานปฏิบัติต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและเมื่อผู้เรียน
ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วจะได้เรียบรู้และฝึกภาษาที่ถูกต้องในงานชิ้นนั้น 
 จากความหมายของงานปฏิบัติข้างต้นสรุปได้ว่า งานปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทาง
ภาษา หมายถึง กิจกรรมหรือชิ้นงานที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานผู้เรียนต้องใช้ภาษาในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความจริง
ในการปฏิบัติงาน และเน้นการสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษามีขั้นตอนที่ชัดเจนในงาน
ปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงทักษะทั้ง 4 ทักษะขณะปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ได้ชิ้นงานออกมาอย่าง
สมบูรณ์ที่สุด ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการปฏิบัติภาระงานนั้นๆ 
 
3.3 ประเภทของงาน 
 Nunan (2001) ได้แบ่งงานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 
 1. งานในชีวิตจริง (Real-world or target task) เป็นการสื่อสารกันโดยใช้ภาษาที่พบนอก
ห้องเรียนหรือในชีวิตประจ าวัน 
 2. งานในชั้นเรียน (Pedagogical tasks) เป็นงานที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ได้
ใช้ลักษณะและผลิตภาษาโดยเน้นการสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 
ประเภทได้แก่ 
  1) งานที่เกิดจากการฝึกซ้อม (Rehearsal task) เป็นงานในชั้นเรียนที่ผู้เรียนฝึกซ้อม
การสื่อสารที่จะต้องได้ใช้นอกห้องเรียน 
  2) งานที่เกิดจากการกระตุ้น (Activation task) เป็นงานที่ท าในชั้นเรียนโดยมีการ
ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน เพ่ือให้เกิดกระบวนการรู้ภาษาไม่ใช่เพื่อการน าภาษาไปใช้นอกห้องเรียน 
 งานที่ใช้ในการฝึกทักษะคิดและฟัง พูด สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท (Willis, 1996) 
ได้แก่ 
 1. งานลงรายการ (Listing) ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พูดเพ่ืออภิปรายความคิดของตน ได้แก่ 
  1) การระดมความคิด ผู้เรียนต้องแสดงความรู้และประสบการณ์ของตนต่อเพ่ือในชั้น
เรียน ในคู่หรือกลุ่มของตน 
  2) การเสาะหาความจริง ผู้เรียนต้องแสวงหาข้อมูลโดยการสอบถามเพ่ือนบุคคลอ่ืน 
อ้างอิงหนังสือ ฯลฯ 
 2. งานจัดล าดับและแยกประเภท (Ordering and sorting) งานนี้มีกระบวนการหลักอยู่ 4 
กระบวนการ ได้แก่ 
  1) การจัดล าดับรายการ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าหรือเหตุการณ์ให้อยู่ในล าดับที่
ถูกต้อง 
  2) การจัดต าแหน่งรายการตามค่านิยมส่วนตัวหรือเกณฑ์ที่ก าหนด 
  3) การแยกประเภทรายการที่อยู่ในรูปแบบกลุ่ม หรือการจัดกลุ่มภายใต้หัวข้อที่
ก าหนด 
  4) การจ าแนกรายการด้วยวิธีการต่างๆ โดยไม่มีการก าหนดประเภทให้ 
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 3. งานเปรียบเทียบ (Comparing) เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบข้อมูลที่คล้ายกันแต่ที่มา
ต่างกัน หรือการะระบุสิ่งที่เหมือนหรือต่างกัน ได้แก่ 
  1) การจับคู่เพ่ือระบุลักษณะเฉพาะที่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน 
  2) การหาความเหมือนของสิ่งต่างๆ 
  3) การแยกประเภทรายการที่อยู่ในรูปแบบกลุ่ม หรือจัดกลุ่มภายใต้หัวข้อที่ก าหนด 
 4. งานแก้ปัญหา (Problem solving) ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สติปัญญา การให้เหตุผล 
ท้าทายให้ผู้เรียนหาวิธีการแก้ปัญหา กระบวนการท างานและการก าหนดเวลาขึ้นอยู่กับชนิดและความ
ซับซ้อนของปัญหา ส่วนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงจะท าให้ผู้เรียนได้มีการตั้งสมมติฐาน อธิบาย
ประสบการณ์ เปรียบเทียบทางเลือก ประเมิน และได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหา 
 5. งานแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing personal experiences) ช่วยสนับสนุนให้
ผู้เรียนเรียนพูดอย่างเป็นเป็นอิสระเกี่ยวกับตัวเองและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ อ่ืนการ
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในลักษณะที่เป็นบทสนทนาในสังคมทั่วไปที่ไม่เน้นการก าหนดเป้าหมาย
โดยตรงเหมือนงานประเภทอ่ืน ด้วยเหตุนี้งานแบบเปิดเช่นนี้อาจท าให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นเมื่อท า
ให้ชั้นเรียน แต่ก็จะส่งเสริมการพูดเม่ืออยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 6. งานสร้างสรรค์ (Creative tasks) บางครั้งเรียกว่า โครงงาน และต้องท าเป็นคู่หรือเป็น
กลุ่ม มีขั้นตอนในการท างานมากกว่าแบบอ่ืนและเชื่อมโยงเอางานประเภทอ่ืนเข้าด้วยกันได้ด้วย 
ทักษะในการจัดการและการท างานเป็นทีมซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากส าหรับการท างานส าเร็จ 
นอกจากนี้ผลงานที่ได้จะได้รับการชื่นชมจามคนในวงกว้างกว่าด้วย 
 นอกจากนี้ งานของ พิก้า คานากี้และฟาโลดัน (Pica, Kanagy, and Falodun 1993 อ้างถึง
ใน Richards and Rodgers, 2003) ยังได้จ าแนกงานตามประเภทของการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ในขณะปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 
 1. งานตัวต่อของข้อมูลหรือจิ๊กซอว์ (Jigsaw tasks) งานประเภทนี้จะให้ผู้เรียนได้
ประติดประต่อส่วนต่างๆ ของข้อมูลเข้าด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลทั้งหมดที่สมบูรณ์ เช่น ผู้เรียนสามคนใน
กลุ่มได้รับส่วนหนึ่งของเรื่อง ซึ่งแตกต่างกัน ผู้เรียนต้องรวมเรื่องราวทั้งสามส่วนเข้าด้วยกันได้เป็น
เรื่องราวที่ต่อเนื่อง และมีความสมบูรณ์ 
 2. งานค้นหาข้อมูลที่ขาดหาย (Information-gap tasks) ผู้เรียนหนึ่งคน หรือเป็นกลุ่ม มี
ข้อมูลอยู่ชุดหนึ่ง และนักเรียนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ใช้ส าหรับเติมเต็มข้อมูลชุด
แรก ผู้เรียนต้องเจรจาเพื่อหาข้อมูลส่วนที่ขาดหายไปของตนเองหรือกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 
 3. งานแก้ปัญหา (Problem-solving tasks) ผู้เรียนได้รับปัญหาและข้อมูลชุดหนึ่งและ
จะต้องหาวิธีแก้ปัญหานั้น ซึ่งโดยปกติจะต้องการเพียงวิธีเดียว 
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 4. งานตัดสินใจ (Decision-making tasks) ผู้เรียนได้รับปัญหาที่สามารถหาทางแก้ไขหลาย
วิธี แต่นักเรียนต้องท าการเจรจาและอภิปรายกันเพื่อเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุด 
 5. งานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion exchange tasks) ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยไม่จ าเป็นต้องได้ข้อตกลงแต่อย่างใด จากการศึกษาประเภท
ของงานตามแนวคิดของนักวิจัยข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า งานมี 2 ชนิด คือ งานในชีวิตจริง และงาน
ในชั้นเรียน ส่วนงานที่ส่งเสริมการคิดและการปฏิสัมพันธ์นั้น แบ่งได้หลายประเภท ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
งานในชีวิตจริง ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการฟังพูดภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ 
งานตัวต่อของข้อมูลหรือจิ๊กซอว์(Jigsaw tasks) งานค้นหาข้อมูลที่ขาดหาย (Information-gap 
tasks) งานตัดสินใจ (Decision-making tasks) และ งานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion 
exchange tasks) และงานของ Wills (1996) ได้แก่  งานเปรียบเทียบ (Comparing)  งานแบ่งปัน
ประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing personal experience) และงานสร้างสรรค์ (Creative tasks) 
 
3.4 หลักการและองค์ประกอบของงาน 

งานที่จะน าใช้เพ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน ตามหลักการของ Willis (1996) มี
ดังต่อไปนี้ 

1. มีหัวข้องานที่จะมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ หลังจากผู้เรียนได้รับตัวป้อนทางภาษา ไม่
ว่าจะได้จากผู้สอน โดยตรงหรือสื่อของจริงก็ตาม ผู้สอนจะมอบหมายงานให้ปฏิบัติโดยใช้วาจาหรือใน
งานก็ได้ โดยมีการระบุค าแนะน าในการท ากิจกรรมอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เช่น ให้จับคู่ การรวมกลุ่ม 
หรือท างานเป็นรายบุคคล จากนั้นให้ผู้เรียนท าการศึกษาข้อมูลที่ให้ว่ามีจุดประสงค์อย่างไร จุดมุ่งเน้น
ของงานคืออะไร ผู้เรียนต้องรับผิดชอบในเรื่องใด และใช้เวลาในการท างานเพียงใดจึงจะเหมาะสม 

2. ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางสติปัญญา เพ่ือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้สมอง
เป็นตัวปฏิบัติการ เช่น การคิดย้อนกลับ การหาเหตุผล การจัดระบบ การน าไปประยุกต์ใช้และการ
แก้ปัญหา เป็นต้น 

3. ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทั้งนี้การสร้างปฏิสัมพันธ์จะขึ้นอยู่กับประเภทของงาน 
และลักษณะของงาน คือ 

1) การปฏิสัมพันธ์แบบทางเดียว คือ ปฏิสัมพันธ์ที่จากผู้เรียนคนหนึ่งไปยังผู้เรียนอีก
คนหนึ่ง เช่น ผู้เรียนคนแรกจะบรรยายลักษณะบุคคลที่ปรากฏในรูปภาพของตนแล้วผู้เรียนคนที่สอง
จะวาดรูปให้ตรงกับค าบรรยายของผู้เรียนคนแรก เป็นต้น 

2) การปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ของผู้เรียนทั้งสองฝ่าย เช่น ผู้เรียนคนแรกมีรูปภาพและชื่อของบุคคล แต่ไม่มีหมายเลขก ากับ ส่วน
ผู้เรียนคนที่สอง มีรูปภาพบุคคลชุดเดียวกัน พร้อมหมายเลขก ากับ แต่ไม่มีชื่อเรื่องของบุคคลเหล่านั้น 
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ดังนั้น ผู้เรียนคนแรกและคนที่สองจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยใช้วิธีการซักถาม บรรยาย 
บอกใบ้ หรืออาจใช้เทคนิคเฉพาะบุคคลต่างๆ ประกอบ เพ่ือใช้ข้อมูลของผู้เรียนทั้งสองงฝ่ายสมบูรณ์ 

3) มีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ หลังจากที่เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและการปฏิสัมพันธ์
แล้ว ผู้เรียนก็จะได้ผลลัพธ์หรือทางออก (Outcome) ของงานนั้น เช่น วิธีการแก้ปัญหา ข้อตกลงกัน 
ข้อมูลหรือเรื่องราวที่สมบูรณ์  เป็นต้น 
 นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของงานไว้สอดคล้องกัน  ซึ่งพอจะสรุปได้
ดังนี้ 
 แคนดลิน (Candllin 1987:10-12) เอลลิส (Ellis 2003 : 21 และได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของงานสอดคล้องกันว่า งานประกอบด้วย 
  1.  จุดมุ่งหมาย (Goal)  คือ  การบอกจุดประสงค์ของงานนั้น  ว่าต้องการให้ผู้เรียน
ได้บรรลุจุดมุ่งหมายใดของงานนั้น 
  2.  ตัวป้อน  (Input)  คือ  ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลทั่วไป  
จากสื่อต่างๆ หรืออาจเป็นข้อมูลที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียน 
  3.  ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน (Procedures) คือ การระบุวิธีการหรือขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานนั้นเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ  
  4.  บทบาท  (Roles)  คือ  การก าหนดบทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียนว่า  ควรมี
บทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานนั้น   
  5.  ผลลัพธ์ (Outcomes)  คือ  ผลที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้น  หลังการปฏิบัติภาระ
งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแล้ว  ซึ่งอาจกล่าวได้  2  ด้าน  คือ  ด้านผลผลิต  (Product)  หมายถึง  
ผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้น  ได้กระบวนการ  (Process)  หมายถึง  ทักษะและกระบวนการที่
ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนหลังจากปฏิบัติงานนั้น   
 Nunan (1992) ได้กล่าวถึงงานเพ่ือการสื่อสารไว้ว่า ประกอบด้วยรูปแบบของตัวป้อน ที่อาจ
เป็นค าพูด เช่น บทสนทนา บทอ่าน หรือที่ไม่เป็นค าพูดก็ได้ เช่น รูปภาพเหตุการณ์ที่เป็นล าดับ 
กิจกรรมที่จัดข้ึนส าหรับต้องเกี่ยวข้องตัวป้อนดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ งานยังต้องมีเป้าหมาย บทบาท
ของผู้เรียน และบทบาทผู้สอนเป้าหมาย บทบาทของผู้เรียน และบทบาทของผู้สอนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ 
 แคนลินและเมอร์ฟี่ (Candlin and Murphy 1987) กล่าวถึงว่างานมีองค์ประกอบ ได้แก่ 
 1. ตัวป้อน (Input) คือข้อมูลใดก็ตามที่ได้รับการน าเสนอโดยผู้เรียนและผู้สอนเพ่ือการ
ท างาน รวมทั้งสื่อ และประสบการณ์ของผู้ร่วมกิจกรรมด้วย 
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 2. บทบาท (Roles) คือบทบาทของเข้าร่วมกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการท างานให้ส าเร็จลุล่วง 
การให้ความเคารพกันและกัน หน้าที่ที่ต้องท า วิธีร่วมมือกัน ใครเป็นผู้แสดง ใครเป็นผู้ตรวจสอบ ใคร
เป็นผู้สอนและใครเป็นผู้แนะน า 
 3. การจัดสถานการณ์ในชั้นเรียน (Settings) คือการจัดห้องเรียนตามรูปแบบของงาน ไม่ว่า
จะเป็นงานเดี่ยว งานคู่ หรืองานกลุ่ม ส่วนประกอบหรือล าดับของงานคืออะไร มีตัวเลือกในการท างาน
ส าหรับผู้เรียนหรือไม่ กิจกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวโยงกับกิจกรรมนอกห้องเรียนหรืออะไรบ้าง 
 4. การท างาน (Actions) คือวิธีการที่จะท าให้เกิดความเข้าใจ การปฏิบัติและการท างานจน
ส าเร็จ มีการแบ่งงานอย่างไร พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนคืออะไร ใครต้องท าอะไรกับใครและ
อย่างไรบ้าง 
 5. การส ารวจตรวจสอบ (Monitoring) คือการพิจารณาว่าการเลือกตัวป้อนการเลือกบทบาท 
การเลือกรูปแบบการจัดสถานการณ์ในชั้นเรียน และประสิทธิภาพของการท างานที่ต้องส ารวจ
ตรวจสอบเป็นอย่างไร ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร การเปลี่ยนทิศทางของตัว
ป้อน การจัดสถานการณ์ในชั้นเรียน บทบาท หรือการท างานที่ต้องสังเกตเป็นอย่างไร จุดประสงค์ของ
การตรวจสอบคืออะไร เช่น เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือการเรียนรู้ หรือเพ่ือพฤติกรรมทางสังคม 
 6. ผลลัพธ์ (Outcomes) คือเป้าหมายของงาน ที่ต้องพิจารณาว่าต้องมีการอธิบาย เป็นที่
เข้าใจได้ดีแล้วหรือต้องกลับไปก าหนดใหม่ ผลลัพธ์ต่างๆ ที่ก าหนดไว้เป็นไปได้หรือไม่ ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในก าหนดเกณฑ์การประเมินหรือไม่ สามารถน าไปเชื่อมโยงกับงานอ่ืนได้หรือไม่ และจะเรียก
ผลลัพธ์ที่ได้ว่าอะไร 
 7. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือการประเมินผล “งาน”  โดยการพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้
ประเมินและจะประเมินในขั้นใด แล้วข้อมูลย้อนกลับที่ผู้ประเมินให้นั้นพบในการท างานอยู่แล้วหรือผู้
ประเมินต้องยกขึ้นมาพูดอีก กระบวนการท างานดังกล่าวต้องเป็นอย่างไร อะไรคือความเชื่อมโยง
ระหว่างงาน สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน และข้อมูลย้อนกลับจะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างไร 
 จากการศึกษาหลักการและองค์ประกอบของงาน สรุปได้ว่า การปฏิสัมพันธ์มีทั้งแบบทาง
เดียวและแบบสองทาง แต่การปฏิสัมพันธ์แบบสองทางช่วยให้ผู้เรียนได้เป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟัง  ซึ่งเป็น
ผลดีต่อการฝึกทักษะฟัง พูดภาษาอังกฤษมากกว่า นอกจากนี้ ลักษณะของงานที่ส่งเสริมการ
ปฏิสัมพันธ์ คือ มีหัวข้องานที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางสติปัญญาได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน และมีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ ส่วนองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการปฏิสัมพันธ์ คือ มีหัวข้องานที่
เหมาะสม ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางสติปัญญาได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และมีผลงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ ส่วนองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การก าหนอดเป้าหมาย บทบาทผู้สอน ตัว
ป้อนทางภาษา งาน บทบาทผู้เรียน กิจกรรม และการจัดสถานการณ์ในชั้นเรียน 
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3.5 รูปแบบกิจกรรมเน้นงานและการออกแบบงาน 
 วิลลิส (Willis 1996:26-27)  ได้เสนอรูปแบบกิจกรรมเน้นงาน  ดังนี้   
 1.  กิจกรรมประเภทการจัดท ารายการ  (Listing) 
 2.  กิจกรรมประเภทการจัดเรียงล าดับข้อมูลและการแยกประเภท (Ordering and Sorting) 
 3.  กิจกรรมการเปรียบเทียบ (Comparing)  เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบข้อมูลที่
มีลักษณะคล้ายกัน  แต่แหล่งที่มาของข้อมูลแตกต่างกัน  กิจกรรมประเภทนี้  ได้แก่  การจับคู่  การ
หาลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกัน 
 4.  กิจกรรมการสร้างงาน (Creating)  หรือที่รู้จักกันทั่วไป คือ โครงงาน (Project)  ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนท างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม  เพ่ือร่วมกันสร้างงาน  โดยมีขั้นตอนการท ามากกว่า
กิจกรรมประเภทอ่ืนๆ  และเป็นกิจกรรมที่สามารถรวมรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในการท า
กิจกรรมประเภทนี้  ผู้เรียนอาจจะต้องไปท ากิจกรรมนอกชั้นเรียน  และสิ่งที่ส าคัญในการท ากิจกรรม
คือ  การเน้นทักษะกระบวนการ  และการท างานร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะ 
 แพททิสัน (Pattison 1987:7-8)  ได้เสนอแนะรูปแบบของกิจกรรมไว้ 7 รูปแบบ คือ 
 1.  การใช้ค าถามและค าตอบ  รวมถึงตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การอภิปรายและการตัดสินใจ 
 2.  การสนทนาและบทบาทสมมติ 
 3.  การใช้กิจกรรมจับคู่ 
 4.  การใช้กิจกรรมเพ่อเป็นกลยุทธ์เพ่ือการสื่อสาร 
 5.  การเล่าเรื่องจากรูปภาพ 
 6.  การใช้กิจกรรมเป็นปริศนาและปัญหา 
 7. การใช้กิจกรรมอภิปรายปละการตัดสินใจ 
 กล่าวโดยสรุป  กิจกรรมเน้นงาน  เป็นกิจกรรมที่มีการแจ้งจุดมุ่งหมายของงานนั้น  ว่าต้องให้
ผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายใดของงานนั้น  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงาน  ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการท างาน  เพ่ือร่วมกันสร้างภารงาน/ชิ้นงาน  ซึ่งสิ่งที่
ส าคัญในการท ากิจกรรมคือ  การเน้นทักษะกระบวนการ  และการท างานร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะ  
รวมทั้งมีการแจ้งผลลัพธ์หลังจากการปฏิบัติงานด้วย 

 รูปแบบของกิจกรรมจ าน าไปสู่การออกแบบงานในการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อผู้สอน
ในการที่จะเตรียมงานที่เหมาะสมในการน าไปใช้จริงในชั้นเรียน เอาแทร์และซานอน ( Estaire and 
Zanon 1994 อ้างถึงใน Eills 2004) ได้เสนอขั้นตอนการออกแบบงานไว้ดังนี้ 
 1. ก าหนดหัวข้องานของหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการ 
 2. ออกแบบงานสุดท้ายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 3. ก าหนดจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ 
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 4. ระบุเนื้อหาที่ต้องท าหลังการปฏิบัติงาน 
 5. ออกแบบและจัดล าดับจุดประสงค์น าทาง 
 6. ออกแบบวิธีการประเมินงาน 
 ลี (Lee 2000 อ้างใน Eills 2004) เสนอขั้นตอนการออกแบบงานไว้ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ระบุผลของงานที่ต้องการ 
 2. แตกหัวข้อใหญ่ออกเป็นหัวข้อย่อย 
 3. ออกแบบและจัดล าดับงานที่เป็นรูปธรรม เช่น ให้เติมแผนผัง ให้เขียนรายการ เป็นต้น 
 4. เสริมโครงสร้างภาษาหรือค าศัพท์ลงไปในงาน 
 
3.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นการเรียนรู้ภาษาที่เกิดจากใช้งานเป็นสื่อ สิ่งที่ส าคัญ
คือ ผู้เรียนต้องรู้เป้าหมายของงาน และท าความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติให้ถูกต้องในแต่ละงานเพ่ือ
มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาใช้ภาษาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวันได้ 
 วิลลิสและวิลลิส (Willis  and Willis 2011 : 177-181) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมงาน (Pre-task) ขั้นตอนนี้คือ การแนะน าหัวข้อ และงานปฏิบัติโดย 
  1) ผู้สอนจะช่วยผู้เรียนให้เข้าใจประเด็นส าคัญและจุดประสงค์ของงาน ตัวอย่างเช่น 
การระดมความคิด การใช้รูปภาพ ฯลฯ 
  2) ผู้สอนอาจเน้นค าหรือวลีที่จ าเป็นส าหรับงาน แต่ยังไม่ควรสอนโครงสร้าง
ไวยากรณ์ใหม่ 
  3) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติขั้นตอนนี้ ตัวอย่างกิจกรรมเช่น การคัดเลือกค าที่ไม่เข้ากลุ่ม
ออก 
  4) ผู้สอนควรให้เวลาเข้าเรียนในการคิดเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
  5) ถ้างานเกี่ยวข้องข้อความ ให้เรียนอ่านข้อความเพ่ือท าความเข้าใจเสียก่อน 
 2. ขั้นระหว่างการปฏิบัติงาน (Task cycle) 
  1) งาน 

 ผู้เรียนสามารถท างานปฏิบัติเป็นงานคู่ หรืองานกลุ่ม พร้อมทั้งให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสใช้ภาษาเป้าหมายเพ่ือแสดงความคิดเห็น 

 ผู้สอนเดินรอบๆ ห้องและสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน พร้อมทั้งกระตุ้น
ผู้เรียนให้พยายามใช้ภาษาเป้าหมายในการสื่อสาร 
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 ผู้สอนช่วยผู้เรียนกรณีท่ีต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้เรียนต้องการพูด
อะไร แต่จะไม่แทรกเพ่ือแก้ไขรูปแบบภาษาท่ีไม่ถูกต้อง 

 ผู้สอนเน้นการใช้ภาษาที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เฉพาะหน้า และสร้าง
ความมั่นใจกับผู้เรียนโดยการท างานเป็นกลุ่ม 
  2) การวางแผน 

 การวางแผนเป็นการเตรียมการส าหรับการรายงานผล ซึ่งเป็นขั้นตอน
ต่อไปผู้เรียนจะรายงานให้เพ่ือทั้งห้องรับทราบเรื่องการท างานปฏิบัติว่าอย่างไร และได้ชิ้นงานหรือ
ผลงานอะไร 

 ผู้เรียนเขียนฉบับร่างพร้อมทั้งฝึกซ้อมว่าจะต้องเขียนหรือพูดอะไร 

 ผู้สอนเดินไปรอบๆ ห้องเรียน เพื่อแนะน าผู้เรียนทางด้านภาษา 

 ผู้เรียนสามารถถามค าถามกับผู้สอนเกี่ยวกับหัวข้อนั้น 

 รายงานเป็นรูปการเขียน ผู้สอนสามารถส่งเสริมให้เพื่อนผู้เรียนแก้ไข 

 ในขั้นวางแผน เน้นเรื่องความชัดเจน การเรียบเรียงและความถูกต้อง
ของข้อมูลการรายงาน 

 ผู้สอนสุ่มถามผู้เรียนบางคู่หรือบางกลุ่ม โดยให้รายงานสรุปแก่เพ่ือนทั้ง
ห้องเพ่ือให้ทุกคนสามารถเปรียบเทียบผลที่ได้ วิธีการอาจเป็นรูปแบบการรายงานของผู้เรียน 1-2 กลุ่ม 
ให้กลุ่มอ่ืนเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและเติมเต็มในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งก าชับให้ผู้เรียนจดบันทึกใน
ระหว่างที่เพ่ือนรายงานด้วย 

 ผู้สอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเนื้อหาที่ผู้เรียนรายงาน บางครั้ง
อาจปรับภาษาใหม่ในภายหลัง แต่ไม่ควรแก้ไขหน้าห้องเรียนขณะที่ผู้เรียนรายงาน 
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Language focus) 
  1) การวิเคราะห์ภาษา 

 ผู้สอนเตรียมรูปแบบโครงสร้างทางภาษาที่ไม่ถูกต้องในงานปฏิบัติให้ 
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษากับเพ่ือนๆ 

 ผู้สอนคอยให้ความช่วยเหลือขณะที่ผู้เรียนร่วมกันท างาน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนถามค าถามได้ 

 ผู้สอนทบทวนการวิเคราะห์ของผู้เรียนอีกครั้งบนกระดาน จากนั้นให้
ผู้เรียนคัดลอกลงในสมุด 

  2) การฝึกใช้ภาษา ผู้สอนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมฝึกใช้ภาษา และสรุปโครงสร้างทาง
ภาษาให้ผู้เรียนเข้าใจชัดเจน ซึ่งข้ึนอยู่กับเนื้อหาที่ได้วิเคราะห์แล้ว 
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   วิลลิสยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้เรียนท างานปฏิบัติแต่ละครั้งเสร็จสิ้นผู้สอน
อาจเลิกท าตามผลดังนี้ ผู้เรียนควรฝึกใช้ภาษาที่เหมือนหรือคล้ายกับงานปฏิบัติทางด้านการพูดซ้ าอีก
ครั้งหนึ่ง แต่ควรเปลี่ยนจากคู่เดิมหรือกลุ่มเดิม ผู้เรียนควรย้อนกลับไปดูสื่อหรือบทความของงาน
ปฏิบัติ และเขียนค า วลี หรือโครงสร้างที่ส าคัญแล้ว จดบันทึก ผู้เรียนควรได้อภิปรายถึงความรู้สึก
เกี่ยวกับงานปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรบ้างและอะไรที่ผู้เรียนจะน าไปท าต่อไป หรือเขียนบันทึกประจ าวัน
เพ่ือให้ผู้สอนอ่านทีหลัง 
 เอลลิส (Ellis 2003 : 244-262) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการเรียนแบบเน้นงานปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมงานปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้นการเตรียมผู้เรียนให้สามารถท างานปฏิบัติได้โดย
เป็นแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้นั้นซึ่งต้องอาศัยวิธีการ 4 วิธี 
ดังต่อไปนี้ 
        1) สนับสนุนผู้เรียนให้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเหมือนกับงานปฏิบัติ 
        2) ให้ผู้เรียนสังเกตรูปแบบของการท างานปฏิบัติ 
        3) กระตุ้นผู้เรียนให้ท ากิจกรรมที่ไม่ใช่งานปฏิบัติ แต่เป็นการส่งเสริมความ
พร้อม ที่ปฏิบัติงานในขั้นต่อไป 
        4) วางแผนอย่างเป็นระบบส าหรับงานปฏิบัติหลัก ได้แก่การวางแผนการปฏิบัติ
ส าหรับผู้เรียน การวางแผนที่ชี้แนะรูปแบบภาษา และการวางแผนแบบเน้นเนื้อหา 
 2. ขั้นตอนระหว่างการปฏิบัติงาน มีวิธีการปฏิบัติงาน 2 วิธี ดังนี้ 
         1) คุณลักษณะงานปฏิบัติ คือ คุณลักกษณะต่างๆ  ของงานปฏิบัติที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนสามารถวางแผนการสอนล่วงหน้าได้ เช่น 
ประการแรกการก าหนดเวลาในการปฏิบัติงาน ถ้าผู้สอนเน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องในการปฏิบัติ ควร
ให้ผู้เรียนก าหนดระยะเวลาเอง แต่ถ้าผู้เรียนเน้นการใช้ภาษาอย่างดีควรก าหนดระยะเวลาให้ผู้เรียน
เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาโดยไม่ค านึงเรื่องความถูกต้องนักประการที่สอง 
การให้ข้อมูลบางส่วนกับผู้เรียนในขณะที่ผู้เรียนก าลังท างานปฏิบัติ และประการที่สาม คือการให้
ค าแนะน าส่วนของงานปฏิบัติที่ผู้เรียนไม่คาดคิดค าตอบไว้ซึ่งเป็นการท้าทายผู้เรียน เช่น งานปฏิบัติที่
ต้องการตัดสินใจเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและใช้ภาในงานปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 
         2) คุณลักษณะทางด้านกระบวนการ คือขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่
ก าหนดให้ผู้เรียนท าตามงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ 
 3. ขั้นหลังปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียนเอง ระบุสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาในการสื่อสารรวมทั้งภาษาที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นผู้สอนเลือกปัญหาทางภาษาที่ซึ่งผู้เรียนใช้ไม่ถูกต้อง ขณะปฏิบัติงานมา
วิเคราะห์แก้ไขภาให้ถูกต้องร่วมกัน และท้ายสุดให้ผู้เรียนได้ท างานปฏิบัติงานซ้ าอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้
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โอกาสผู้เรียนได้ปรับปรุงชิ้นงานของตนเอง และในการปฏิบัติงานซ้ านั้นสามารถท าให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับงานปฏิบัติเดิม แต่สถานการณ์หรือค าสั่งแตกต่าง 
 สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาโดยใช้
งานปฏิบัติเป็นสื่อการเรียนรู้ ยังเป็นการสนองความต้องการของผู้เรียนโดยตรง อีกทั้งผู้เรียนยัง
สามารถวางแผนการท างานเป็นขั้นตอน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างานได้อย่างเป็ นระบบ และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ จะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนของหลักการเรียนรู้ข้างต้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างอิสระ โดยผู้สอนนั้นท าหน้าที่เพียงคอยอ านวย
ความสะดวกและให้ค าแนะน าเท่านั้น 
3.7 ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
 วิลลิส (Willis 1996 : 137) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพูด และสื่อสารกับผู้อ่ืนมากขึ้น 
 2. ผู้เรียนสนุกสนาน มีแรงจูงใจ เกิดความท้าทายในการปฏิบัติงาน 
 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 
 4. ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิมมาสู่บทเรียนใหม่และพบว่า น่าสนใจ และเป็นการเพ่ิมพูน
ความคิดเดิมอีกด้วย 
 5. ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง 
 สรุปประโยชน์ของการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานว่า เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความคิดเดิมท าให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษา มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ิมขึ้น ฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี 
เกิดความท้าทายและมีความสนุกสนานในการปฏิบัติงาน 
 

4. การสร้างบทเรียนหรือแบบฝึก (Instructional Design) 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมจาก

บทเรียนไวยากรณ์ที่สร้างขึ้น ในบทเรียนจะประกอบด้วยเนื้อหาที่ม าค าอธิบายและแบบฝึกหัด ดังนั้น
การออกแบบแบบฝึกจึงเก่ียวข้องและมีความส าคัญโดยตรงต่องานวิจัยชิ้นนี้ 
4.1 ความเป็นมาและความหมายของการสร้างบทเรียนหรือแบบฝึก 
 การสร้างแบบฝึก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการออกแบบการสอน (Instructional Design) 
ได้เริ่มจัดท าเป็นระบบทางการสอนเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางภาษาให้แก่ทหาร
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเกิดจากแนวคิดท่ีว่าการเรียนรู้ไม่ใช่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
แต่จะเกิดได้โดยได้รับการพัฒนาตามกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถวัดผลได้ (Seels and 
Glasgow 1990 : 3) 
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ริชชี (Ritchey 1986, อ้างว่า Seels and Glasgow 1990 : 4)  ได้ให้ความหมายของการ
สร้างบทเรียนหรือแบบฝึกไว้ว่า การสร้างแบบฝึกเป็นศาสตร์ในการสร้างสรรค์รายละเอียดปลีกย่อย
ของโครงสร้างหรือขอบข่ายการสอนที่ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
ประเมินผลตามจุดประสงค์และสถานการณ์ที่ต้องการ ซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนในแต่ละหน่วย
ของแต่ละวิชาง่ายขึ้น 

กันเทอร์ (Gunter 1990 : 80) กล่าวว่า แบบฝึกมักใช้ในการฝึกเรียนด้วยตนเอง และแบบฝึก
ควรจะมีการให้ค าแนะน าในการฝึกท า การสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนอย่างง่ายๆ ในการท าแบบ
ฝึกคือ ให้ครูแสดงตัวอย่างให้กับนักเรียนก่อน เช่น ครูให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันตอบค าถามข้อแรกโดย
ครูคอยช่วยให้ค าแนะน า จากนั้นให้นักเรียนท าด้วยตัวเอง และหลังจากที่นักเรียนท าแบบฝึกเสร็จ ครู
และนักเรียนควรจะอภิปราย ตรวจสอบ และซักถามข้อสงสัยในค าถามและค าตอบของแบบฝึกร่วมกัน 

สวัสดิ์ สุวรรณอักษร (2531 : 107) กล่าวว่าแบบฝึกหมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะเพ่ิมเติม
ภาคปฏิบัติเมื่อครูได้อธิบายภาคทฤษฎีหรือให้ความรู้ด้านเนื้อหาไปแล้ว โดยมุ่งให้นักเรียนฝึกท าด้วย
ตนเองเพ่ือจะได้มีทักษะหรือความช านาญเพิ่มข้ึน 

จากความหมายข้างต้นของการสร้างแบบฝึกพอสรุปได้ว่าการสร้างแบบฝึกหมายถึง การสร้าง
เครื่องมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
และค าแนะน าที่มีอยู่ในเครื่องมือนั้น 
 
4.2 หลักการสร้างแบบฝึก 

ในการสร้างแบบฝึกนั้นควรค านึงถึงขั้นตอนและหลักในการสร้าง ซึ่งซีลล์และกลาสโกว์ 
(Seels and Glasgow 1990 : 4) ได้เสนอแนะไว้ว่า ในการจัดสถานการณ์ทางการเรียนการสอนนั้น
สามารถก าหนดขอบเขตของเนื้อหาจากหลักสูตร โดยก าหนดจากหน่วยการเรียนย่อยๆ ไปสู่หน่วย
ใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามในการออกแบบการสอนหรือการสร้างแบบฝึกนั้นควรค านึงถึงองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ 

1. เนื้อหาที่คัดเลือกมาสร้างแบบฝึกต้องอิงจุดประสงค์รายวิชา 
2. กลวิธีที่ใช้ในการสอนต้องอิงทฤษฏีและผลการวิจัยที่มีผู้ท าให้แล้ว 
3. การวัดผลต้องอิงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
4. รู้จักน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบเพื่อให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 ริชาร์ดส และ โรเจอร์ส (Richards and Rogers 1991 : 20) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการ

สร้างแบบฝึกไว้ว่าควรค านึงถึงสิ่งต่อไป 
1. วัตถุประสงค์ของการสอน 
2. การเลือกเนื้อหาที่จะน ามาสอน 
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3. การจัดเตรียมรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
4. ลักษณะภาระงานและกิจกรรมที่ใช้ต้องสอดคล้องกับรูปแบบการสอน 
5. บทบาทของผู้เรียน ผู้สอนและสื่การสอน 

 ในขณะที่ บอค (Bock 1993 : 3) ได้ให้พิจารณาในการสร้างแบบฝึกไว้ดังนี้ 
 1. ก าหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของแบบฝึก 
 2. ให้รายละเอียดต่างๆ เช่น ค าแนะน าในการท าแบบฝึก หรือขั้นตอนในการท าย่างละเอียด 
 3. สร้างแบบฝึกให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนมากที่สุด เช่น 
แบบฝึกอาจใช้รูปแบบที่ง่ายๆ โดยเริ่มจากการให้นักเรียนตอบค าถามในลักษณะถูกผิด จนถึงการให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
 4. แบบฝึกสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน เช่น การให้นักเรียนเขียนเรียงล าดับเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนลงในตารางหรือแผนภูมิที่ก าหนดให้ 
 ในขณะเดียวกัน บัทส์ (Butts อ้างถึงใน อภิรักษ์ หลายสิบ 2533 : 20) ได้เสนอหลักในการ
สร้างแบบฝึกไว้เช่นกัน ดังนี้ 
 1. ก่อนที่จะสร้างแบบฝึกจะต้องก าหนดโครงร่างคร่าวๆ ก่อนว่าจะเขียนแบบฝึกเกี่ยวกับ
เรื่องอะไร 
 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะท า 
 3. เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาให้สอดคล้องกัน 
 4. แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแกเป็นกิจกรรมย่อยโดยค านึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียน 
และเรียงกิจกรรมหรืองานที่นักเรียนต้องปฏิบัติจากง่ายไปหายาก 
 5. ก าหนดอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในแต่ละตอนให้เหมาะสม 
 6. ก าหนดเวลาที่จะใช้ในแบบฝึกแต่ละตอนให้เหมาะสม 
 7. ควรประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ซีลส์ และกลาสโกว์ (Seels and Glasgow 1990 : 3) ได้ให้แผนภาพประกอบในการสร้าง
แบบฝึกไว้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกของซีลส์ และ กลาสโกว์ 
ที่มา : Seels, B., and Z. Glasgow, Exercise in Instructional Design (U.S.A. : Merril 
Publishing Company, 1990, 50. 

จากแผนภาพของซีลส์ และ กลาสโกว์ สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดปัญหาการเรียนการสอนโดยรวบรวมปัญหาจากการประเมินความ

ต้องการของผู้เรียน 
2. วิเคราะห์งาน โดยการรวบรวมข้อมูลจากพฤติกรรมทางการเรียน และทักษะต่างๆ จากนั้น

วิเคราะห์วิธีการสอนเพ่ือก าหนดวิธีที่ต้องการ 
3. เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และเกณฑ์การทะสอบเพ่ือให้สัมพันธ์กับจุดประสงค์ 
4. ก าหนดวิธีการสอนหรือส่วนประกอบทางการสอน เช่น ขั้นตอนเสนอเนื้อหา หรือขั้นฝึก

ปฏิบัติ 
5. เลือกรูปแบบการสอนและสื่อจะน ามาสร้างแบบฝึก 
6. วางแผนการผลิต การพัฒนาสื่อ ตรวจสอบขั้นสอนในการพัฒนาสื่อเพ่ือให้สอดคล้องกับ

โครงการสอน 

วิเคราะห์งาน
และวิธีสอน 

2 

การคิด
การสอน 

4 

พัฒนา
สื่อสอน 

6 

ใช้
เครื่องมือ 

8 

น า
ออก
เผย
แพร่ 
10 

วิเคราะห์
ปัญหา 

1 

จุดประสงค์และ
แบบทดสอบ 

3 

พิจารณา
เลือกสื่อ 

5 

ประเมิน
การ

ปฏิบัติ 
7 

 

ประเมิน
ผลสรุป 

9 
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7. วางแผน และก าหนดกลวิธีที่จะใช้ในการประเมินผลขั้นปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลจาก
คะแนนของนักเรียนในแต่ละจุดประสงค์ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและเพ่ือการประเมินผลใหม่ 

8. วางแผนขั้นตอนในการใช้เครื่องมือ 
9. ด าเนินการประเมินผลขั้นสรุป 
10. น าบทฝึกที่ผลิตออกเผยแพร่ 
จะเห็นได้ว่าในการสร้างแบบฝึกนั้น ต้องค านึงถึงหลักสูตร และจุดประสงค์รายวิชาจากนั้นจึง

คัดเลือกเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือน ามาสร้างแบบฝึกให้มี
รูปแบบที่หลากหลาย และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน โดยรูปแบบการสอนของแบบฝึกต้อง
สอดคล้องกับหลักสูตร ในขณะที่ลักษณะงานและกิจกรรมที่เลือกใช้ในแบบฝึกต้องสอดคล้องกับ
รูปแบบการสอน 
 
4.3 ลักษณะของงานที่ใช้เป็นบทเรียนหรือแบบฝึกทางภาษา 

มีผู้ให้ค าแนะน าของลักษณะภาระงานที่ใช้เป็นแบบฝึกทักษะทางภาษาไว้ดังนี้ 
นูแนน (Nunan 1995 : 10) ได้ให้ความหมายของภาระงานว่า เป็นภาระงานที่ใช้เพ่ือการ

สื่อสารในห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจภาษา ปฏิบัติการทางภาษาได้ ผลิตภาษาหรือมี
ปฏิสัมพันธ์ในการใช้ภาษาได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่ความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษา และงาน
ทุกชิ้นต้องมีความสมบูรณ์และสามารถสื่อสารได้ตามต้องการ ภาระงานของนูแนนมีองค์ประกอบดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 
 วัตถุประสงค์ (Goal)    บทบาทของครู (Teacher Role) 
 
 ข้อมูลทางภาษา (Input)  ภาระงาน บทบาทของผู้เรียน (Student Role) 
        (Task) 
 กิจกรรม (Activity)    ฉาก (Setting) 
 
แผนภาพที่ 5 องค์ประกอบของภาระงาน 
ที่มา : Nunan, David, Designing Task for the Communication Classroom, 7th cd. (Grcat 
Britain; Bell & Bain Ltd. Glassgow, 1995), 10. 
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 1. วัตถุประสงค์ หมายถึง จุดมุ่งหมายของภาระงานแต่ละชิ้น วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผล
ของงาน เช่น ด้านการสื่อสาร จิตพิสัยหรือพุทธพิสัย หรืออาจบรรยายพฤติกรรมของครูหรือผู้เรียน
โดยตรง 
 2. ข้อมูลทางภาษา หมายถึง ข้อมูลหรือสื่อที่น าไปสู่กิจกรรมการใช้ภาษา อาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เช่น บทสนทนาหรือบทอ่าน หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น รูปภาพ ซึ่งสื่อเหล่านี้ควร
เป็นเอกสารจริง 
 3. กิจกรรม หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติจากข้อมูลทางภาษาที่สัมพันธ์กับภาระงาน
ลักษณะของกิจกรรมมี 3 ประเภท คือ 
  1) การฝึกส าหรับใช้ในชีวิตจริง หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ในภาระงานควรใกล้เคียงหรือ
เป็นรูปแบบเดียวกันกับการในภาษาในชีวิตจริง 
  2) การเรียนรู้ทักษะและการใช้ทักษะต่างๆ หมายถึง การออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ทักษะ และใช้ทักษะเพ่ือการสื่อสาร 
  3) ความแม่นย าและความคล่อง หมายถึง กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความ
ถูกต้อง แม่นย า และใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว 
 4. บทบาทของครู หมายถึง หน้าที่ของครูที่ด าเนินการต่อภาระงานโดยครูท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาหรือให้ค าแนะน า 
 5. บทบาทของผู้เรียน หมายถึง หน้าที่ของผู้เรียนที่มีต่อภาระงาน 
 6. ฉาก หมายถึง การจัดห้องเรียนให้เป็นสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเพ่ือให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติตามภาระงานที่ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาว่าจะปฏิบัติภาระงานนั้นๆ นอกห้องเรียนทั้งหมดหรือ
เพียงบางส่วน 
 ริชาร์ดส์ แพลท และเวเบอร์ (Richards, Platt and Weber 1986, อ้างถึงใน Nunan 
1995 : 6) กล่าวว่า ภาระงานเป็นกิจกรรมหรือการกระท าใดๆ ที่น าไปสู่การเข้าใจภาษา เช่น ฟังเทป
แล้ววาดแผนที่ ฟังค าสั่งแล้วปฏิบัติตาม ภาระงานอาจเกี่ยวเนื่องหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตภาษาก็
ได้ ครูผู้สอนต้องสร้างภาระงานให้ชัดเจน โดยบอกเป็นขั้นตอนว่าต้องปฏิบัติอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จสิ้นกิจกรรม และควรสร้างภาระงานให้หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารยิ่งขึ้น 
 ชาเวลสัน และเสติร์น (Shavelson and Stern 1981 อ้างถึง Nunan 1995 : 47) ได้ให้
ค าแนะน าว่าในการสร้างภาระงานควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
 1. เนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้อหาวิชาที่ต้องสอน 
 2. สื่อ (Materials) หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนได้ดู ได้สังเกตหรือลงมือปฏิบัติ 
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 3. กิจกรรม (Activity) หมายถึง สิ่งที่ครูและนักเรียนจะท าร่วมกันในระหว่างการเรียนการ
สอน 
 4. วัตถุประสงค์ (Goals) หมายถึง เป้าหมายที่ครูก าหนดไว้ส าหรับการท าภาระงานนั้นๆ 
 5. ผู้เรียน (Student) หมายถึง การให้ความส าคัญกับความสามารถ ความต้องการ และ
ความสนใจของผู้เรียน 
 6. กลุ่มสังคม (Social Community) หมายถึง การท างานร่วมกันทั้งชั้นเรียนหรือเป็นกลุ่ม 
 ไซเบอร์สไตน์ (Siberstein 1994 :111) ได้เสนอแนะการสร้างและพัฒนาสื่อการสอนไว้ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการอ่านควรมีลักษณะเป็นจริง สอดคล้องกับความสามารถ และวัตถุประสงค์
ของผู้เรียน และเป็นลักษณะที่ผู้เรียนจะน าไปใช้ในการอ่านได้จริง 
 2. เนื้อหา หรือข้อความที่น ามาให้อ่านควรเป็นเอกสารจริง 
 3. เนื้อหา ที่ให้อ่านจะเป็นสิ่งที่บอกว่าต้องท าอะไรบ้าง 
 4. วิธีการอ่านเหมาะกับวิธีการอ่านแบบทักษะสัมพันธ์ 
 5. อธิบายให้เข้าใจก่อนจะให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
 
 หว่อง (Wong 1995 : 322) กล่าวว่าในการสร้างงานควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 1. พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถของผู้เรียน 
 2. ภาระงานจะประสบความส าเร็จย่อมขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะทางอารมณ์ และความต้องการ
ของผู้เรียน ฉะนั้นครูควรปล่อยโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ตลอดจนท างานร่วมกันในกลุ่มเล็ก 
 3. แบบฝึกหัดที่ให้ท าในภาระงานควรเหมาะสมและเอ้ือกับระดับความสามารถ เช่น เด็กที่
เรียนช้าควรได้รับความช่วยเหลือ 
 จะเห็นได้ว่าในการสร้างงานนั้น ควรพิจารณาถึงความสามารถของผู้เรียน วัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ ความต้องการของผู้เรียน ระดับความยากง่ายและความน่าสนใจของสื่อที่น ามาใช้โดยเน้น
ว่าต้องเป็นเอกสารจริง และจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้เหมือนอยู่ในสถานการณ์จริงเพ่ือผู้เรียนจะได้
สามารถน าไปใช้ได้จริงในการอ่านและการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน 
 
4.4 ประโยชน์ของบทเรียนหรือแบบฝึก 

 การฝึกทักษะทางภาษามีความจ าเป็นต้องอาศัยแบบฝึกเนื่องจากผู้เรียนสามารถฝึกหัดซ้ าไป
ซ้ ามาได้จนเกิดความช านาญและกับการเรียนรู้ในที่สุด 

 วนิดา สุขวนิช (2538 : 30) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ดังนี้ 
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 1. แบบฝึกสามารถช่วยลดภาระของครูได้มากเนื่องจากเป็นสื่อการสอนที่จัดท าไว้อย่างเป็น
ระเบียบ 

 2. แบบฝึกช่วยฝึกช่วยในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลเนื่องจากนักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านภาษาต่างกัน ควรให้ผู้เรียนท าแบบฝึกที่เหมาะสมกับความสามารถช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จทางด้านจิตใจมากขึ้น 

 3. แบบฝึกช่วยเสริมให้ทักษะทางภาษาคงทนเนื่องจากมีการฝึกซ้ าหลายๆ ครั้ง 
 4. แบบฝึกเป็นเครื่องช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาให้ดีขึ้น 
 5. แบบฝึกเป็นเครื่องวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั้ง 
 6. แบบฝึกช่วยให้ผู้เรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง 
 7. ครูสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆ ของผู้เรียนได้ชัดเจนจากการที่ให้ผู้เรียนท าแบบฝึก ซึ่ง

จะช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงที 
 8. แบบฝึกที่ท าขึ้นนอกเหนือจากหนังสือในห้องเรียนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนได้เต็มที่ 
 9. แบบฝึกที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วช่วยให้ครูประหยัดเวลาในการที่จะต้องเตรียม

แบบฝึกหัดอยู่ตลอดเวลา ส าหรับผู้เรียนแล้วไม่ต้องเสียเวลาในการลอกแบบฝึกหัดจากต าราเรียนหรือ
จากบนกระดานด า ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกทักษะต่างๆ มากขึ้น และสามารถท าให้ผู้เรียน
มองเห็นความก้าวหน้าของตนเอง 

 จากความเห็นข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า แบบฝึกมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดีเพราะผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะและทบทวน
ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยลดภาระของครูในการเตรียมแบบฝึกหัดที่จะใช้ในการเรียนการ
สอน แบะทราบถึงปัญหาของผู้เรียนที่ครูจะสามารถหาทางแก้ไขต่อไปได้ 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ลม่อม ศรีเจริญ (2544) ได้พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบเน้น
งานปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพูดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง     
ผลปรากฏว่าหลังจากการใช้บทเรียน นักเรียนมีความสามารถในการพูดอยู่ในระดับค่อนข้างดี และ
นักเรียนมีความพึงพอใจกับบรรยากาศในชั้นเรียนที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน พฤติกรรมครูที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติงานตามแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นกันเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
การพูดอย่างอิสระ ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนที่ท าให้
ได้รับการช่วยเหลือจากครู และมีการพ่ึงพาระหว่างนักเรียนอ่อนกับนักเรียนที่เก่งกว่า เป็นการสร้าง
บรรยากาศที่เป็นมิตร ท าให้นักเรียนคลายความวิตกกังวลในการเรียน 
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อรวรรณ เลาหะมณี (2546) ได้ใช้การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษและความรู้ด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พบว่าการสอน
ภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานท าให้นักเรียนได้ใช้ความรู้แบบตรงคือความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางภาษาและ
ความรู้แบบอ้อมคือการน าเอาความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ไปใช้อย่างอัตโนมัติอย่างสัมพันธ์กัน และยัง
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด พิจารณา สร้างความรวบยอดเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาจนสามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่างๆ ทางภาษาเพ่ือการสื่อสารในงานของตนเอง และเนื้อหาที่ใช้ในการสอนที่เกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์ใกล้ตัวผู้เรียนยังช่วยดึงดูดความสนใจ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เชื่อมโยงความคิด
ระหว่างบทเรียน สามารถถ่ายทอดข้อมูล ความคิด ความเข้าใจ โดยการพูดออกมาได้ 

นิลุบล จิตต์มั่น (2547 : 76) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
และทักษะชีวิตของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาโดยการเรียนรูปแบบเน้นภาระงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิตด้านความคิด
สร้างสรรค์ และทักษะชีวิตด้านทักษะการแก้ปัญหาหลังการเรียนแบบเน้นภาระงานที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พร้อมทั้งเปรียบเทียบทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมของนักเรียนก่อนและหลังการ
เรียนแบบเน้นภาระงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ ขั้นตอนแรก คือ 
ขั้นก่อนปฏิบัติงาน ซึ่งนักเรียนจะทบทวนรูปแบบภาษาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นๆ และศึกษาวิธีการ
พูดน าเสนอ รวมทั้งศึกษาตัวอย่างงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ขั้นตอนที่สอง คือ ขั้นปฏิบัติงาน เป็น
ขั้นตอนที่นักเรียนเตรียมภาษาเพ่ือการพูดน าเสนอผลงาน  จากนั้นจึงฝึกซ้อมการพูดน าเสนอก่อนการ
พูดน าเสนอจริง ขั้นตอนที่สาม คือ ขั้นฝึกรูปแบบภาษา เป็นขั้นตอนที่นักเรียนทบทวนการใช้รูปแบบ
ภาษาของตน  กิจกรรมในการเรียนการสอนจะเป็นภาระงานต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น  บรรจุภัณฑ์ และฉลากภัณฑ์ รวมทั้งการเตรียมภาษาเพ่ือการพูดน าเสนอผลงาน โดยนักเรียน
จะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
ประเมินความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และประเมินทักษะชีวิตด้านความคิดสร้างสรรค์ แบบ
ประเมินทักษะชีวิตด้านทักษะการแก้ปัญหา และแบบประเมินทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. 
นักเรียนมีความสามรถทางการพูดภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 หลังการเรียนรู้เน้นภาระงาน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2. นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 หลัง
การเรียนรู้แบบเน้นภารงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 3. นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านทักษะการ
แก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  หลังการเรียนรู้แบบเน้นภารงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 4. 
นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมสูงขึ้นหลังการเรียนรู้แบบเน้นภารงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 

ปิยธิดา วงศ์ไข่ (2547 : 54) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรม
มุ่งเน้นปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ และการบวนการ
ท างานที่ข้ึนกับผู้เรียนมากที่สุด เพ่ือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ประกอบด้วน 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นก่อนการปฏิบัติ ที่ผู้สอนเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ เรียนทางด้านภาษา อธิบายค าสั่งในการ
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ท างานและเกณฑ์การประเมินผลงาน ขั้นปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท างานที่
ผู้เรียนเลือกเองอย่างอิสระ โดยผู้สอนคอยสังเกตและชี้แนะอยู่ห่างๆ จากนั้นเป็นวางแผนเพ่ือการ
น าเสนองาน และขั้นน าเสนอผลงานที่ผู้เรียนต้องเสนองานของตนต่อชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้ฟังและผู้สอน
ร่วมประเมินผลงานที่น าเสนอ สุดท้ายเป็นขั้นมุ่งเน้นภาษา ซึ่งผู้เรียนได้วิเคราะห์ผลที่ได้จากการ
ประเมินงานคนอ่ืนและตนเอง ทบทวน และฝึกฝนข้อผิดพลาด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1 พัฒนาบทเรียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนผู้ใหญ่ และ 2. เปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ผู้ใหญ่ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมมุ่งปฏิบัติงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ประเภทคือ 
ประเภทที่ 1 เครื่องมือส าหรับท าการสร้างและใช้บทเรียนได้แก่ แบบส ารวจความต้องการผู้เรียน
ผู้ใหญ่โดยใช้กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน ประเภทที่ 2  เครื่องมือประเมินผลเพ่ือพัฒนาบทเรียน ได้แก่ 
แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน และแบบประเมินความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ระหว่างการปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละแผน ประเภทที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนผู้ใหญ่ก่อน
และหลังการใช้กิจกรรมมุ่งปฏิบัติงาน จากนั้นจึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. บทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมแบบมุ่ง
ปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากที่สุด 2. 
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนผู้ใหญ่สูงขึ้นหลังจากการใช้กิจกรรมมุ่งปฏิบัติงาน 

วัชรีย์ ร่วมคิด (2551 : 1-196) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การออกแบบย้อนกลับและการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของครู
อนุบาลในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ และการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และ 2. 
เพ่ือหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับและการเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับและการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 2. การน ารูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในและปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูชั้นอนุบาลใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 จ านวน 10 คน ใช้เวลาทดลอง 8 
สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบ
ประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการทดลองค่า  
(t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบการเรียนการาสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย กระบวนการ
เรียนการสอนหลัก 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้รายหน่วย ประกอบด้วยการ
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ และการวางแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ขั้นที่ 2 การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้รายคาบ ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ และการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นที่ 3 การ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ประกอบด้วย การลงมือปฏิบัติกิจกรรม การสะท้อนความรู้จากการ
ปฏิบัติและการสร้างความคิดรวบยอด ขั้นท่ี 4 การปฏิบัติการใช้ความรู้ประกอบด้วย การน าความรู้ไป
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ใช้ในการปฏิบัติงาน และการสะท้อนความรู้จากการปฏิบัติงาน 2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
พบว่า 2.1 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบการสอนสูงกว่าก่อนทดลองอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ไชยยันต์ โตเทศ (2551 : 57)  ได้วิจัยเรื่อง  การใช้กิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานที่เน้นประสบการณ์  

เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว  มีขั้นตอนการสอนหลักอยู่ 4 ขั้นตอน  โดยขั้นแรกคือ  ขั้นมุ่งปฏิบัติงาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ขั้นก่อนปฏิบัติงานและขั้นปฏิบัติงานเป็นการให้ตัวป้อนทางภาษาแก่ผู้เรียน มีการให้
ผู้เรียนปฏิบัติงานในชั้นเรียนที่เป็นงานเดี่ยว งานคู่ และงานกลุ่มจากตัวป้อนที่ผู้สอนได้ก าหนดให้ใน
การสื่อสาร ขั้นที่สองคือ ขั้นหลังปฏิบัติงานและคิดใคร่ครวญ โดยผู้เรียนและผู้สอนจะคอยเลือกเฟ้น  
สรุปเนื้อหาที่มีความส าคัญน ามาไตร่ตรองออกมาในรูปภาษาพูดและภาษาเขียน โดยผู้เรียนจะต้องน า
สิ่งที่เรียนในชั้นเรียนออกมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้เพิ่มเติมที่ได้รับมาไปแสวงหาข้อมูล ขั้นที่สามคือ 
ขั้นประสบการณ์จริง ผู้เรียนจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากสถานที่จริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ การจดบันทึก แล้วมาท าการสรุปและน าเสนอหน้าชั้นเรียน และขั้นตอนที่
สี่คือ ขั้นคิดใคร่ครวญ ผู้เรียนจะสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดว่า ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่เรียนมาใช้จริงใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างไร โดยผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ 
และความเชื่อม่ันในตนเองของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้กิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานที่เน้นประสบการณ์ 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอนกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานที่เน้นประสบการณ์ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถทางการพูด และแบบวัดความ
เชื่อมั่นในตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของนักศึกษาก่อนและหลังจากการใช้
กิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานที่เน้นประสบการณ์ พบว่า นักศึกษามีความสามารถทางการพูดเพ่ิมขึ้นหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาก่อน
และหลังจากการใช้กิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานที่เน้นประสบการณ์ พบว่า นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง
หลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง 

พะนอ สงวนแก้ว (2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้น
ภาระงานเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษแบบเพ่ิม
ขยายและความคงทนในการเรียน การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการอ่านเน้น
ภาระงานต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 2. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานต่อ
ความคงทนในการเรียน และ 4. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบกิจกรรมการอ่าน
เน้นภาระงาน มีกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานดังนี้ ขั้นก่อนปฏิบัติงาน เป็นการเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติภาระงาน ขั้นปฏิบัติงาน เป็นการวิเคราะห์งาน/วางแผน ปฏิบัติแก้ปัญหา ปรับปรุง ขั้น
ความรู้ความจ า เป็นการทบทวน ปรับความรู้ และขั้นผลผลิต ดูจากชิ้นงาน/การทดสอบย่อย/บันทึก
การอ่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานแบบทดสอบความเข้าใจใน
การอ่านก่อนและหลังการใช้กิจกรรม แบบทดสอบความพึงพอใจต่อการอ่านแบบเพ่ิมขยาย และ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ 
Paired-sample t-test แบบจับคู่เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านก่อนและหลังการใช้กิจกรรม
รวมทั้งเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลังการใช้กิจกรรมและการสอยซ้ าเพ่ือประเมินความคงทนในการ
เรียนรู้และการหาค่าขนาดอิทธิพลตรวจสอบขนาดผลต่างที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้กิจกรรม ใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ค่าระดับความพึงพอใจต่อการอ่านแบบเพ่ิมขยายความ
คิดเห็นของนักเรียนกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน และใช้ One-Sample t-test เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจกับเกณฑ์ 3.50 ที่ก าหนด ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานที่
พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า PANO MODEL มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการ
สอน สาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน มี
ประสิทธิภาพ 73.67/74.92 อยู่ในระดับดี และคะแนนความเข้าใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่างก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดผลเท่ากับ 3.17 
หมายถึงระดับใหญ่มาก 2. ความพึงพอใจต่อการอ่านแบบเพ่ิมขยายอยู่ในระดับมาก 3. คะแนนหลัง
เรียนและสอบซ้ าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึงนักเรียนมีความคงทนใน
การเรียน และ 4. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อรูปแบบ (PANO MODEL) เป็นทางบวก 

จากข้างต้น จะเห็นได้ว่า งานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานมี
ส่วนในการพัฒาทักษะทางภาษาของผู้เรียน นอกเหนือจากบทเรียนและกิจกรรมที่มุ่งเน้นภาระงาน
แล้ว ผู้วิจัยยังให้ความส าคัญกับการใช้เอกสารจริงในฐานะงานให้แก่ผู้เรียนด้วย 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริง

ด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็นการวิจัยแบบเชิงทดลอง (experimental design) 
แบบ One Group Pretest-Posttest Design โดยวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ได้แก่ 1. เพ่ือสร้าง
และหาประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้าน
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 (ชัยยงค์  
พรมหมวงศ์, สมเชาว์ เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล 2520 : 135-136)  2. เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้บทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  และ 3. เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน 
โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับต่อไปนี้ 
 
ประชากร  

ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ทีล่งทะเบียนเรียนรายวิชา Basic Writing 
และ Introduction to Writing ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 23 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้ 
1.1 ความสามารถทางด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

สากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศุนย์หันตรา ก่อนและหลังการ
ใช้บทเรียนที่สร้างข้ึน 

1.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดย
ใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
รูปแบบการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงทดลอง (experimental design) แบบ Single Group 
Pretest-Posttest Design โดยมีกลุ่มที่ศึกษาเพียงกลุ่มเดียว (McMillan 2004 : 217) โดยผู้วิจัยให้
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นักศึกษาทดสอบก่อนเรียน จากนั้นจึงใช้บทเรียนไวยากรณ์ที่สร้างขึ้น และให้นักศึกษาทดสอบหลัง
เรียนเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบการทดลองสามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 6 

 
กลุ่มตัวอย่าง  ทดสอบก่อนเรียน  การทดลอง  ทดสอบหลัง
เรียน 

A   O        X                    O 
 
 
แผนภาพที่ 6  การวิจัยแบบเชิงทดลอง (experimental design) แบบ One Group Pretest- 
                  Posttest Design โดยมีกลุ่มที่ศึกษาเพียงกลุ่มเดียว 
ที่มา : J. H. McMillan, Educational Research : Fundamentals for the Consumer. Fourth 
Edition (Boston : Pearson Education, 2004). 217.  
 โดยก าหนดให้  
 A หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง 

O หมายถึง การทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียน 
X หมายถึง การเรียนด้วยบทเรีนไวยากรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย  
1. บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
2. แบบทดสอบความสามาถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้น

ภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

1. บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
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       1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษ  (Lesson 
construction)  (Willis 1998 ; Elaine 1997; Carter, Hughes and McCarthy 1998 : 67-86; 
Jolly and Bolitho 1998 : 90-115; Dubin and Otshtain 2000 : 122-179)  

1.2 วิเคราะห์ภาระงานตามแนวการเรียนภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน (Task-
based learning) และศึกษาการสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง เพ่ือ
น ามาใช้ในกิจกรรมบทเรียนไวยากรณ์ (Willis and Willis 2011 : 21-30, 121-135 )   
   1.3 ศึกษาค าอธิบายและจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา การเขียนเบื้องต้น 
Introduction to Writing และ Basic Writing ในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2551 และ 2554 
ตามล าดับ พร้อมทั้งศึกษาหัวข้อต่างๆ ของหนังสือเรียนหลักที่ใช้ในรายวิชา คือ Paragraph Writing 
(Zemach and Islam 2008) เพ่ือสรุปจุดเน้นทางไวยากรณ์ (Grammar Focus) ในแต่ละบท และ
ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมของ บู ไลเลส (Liles 1979 : 199-209) ซินคแลร์ (Sinclair, ed. 
1997 : 62-102) เซลเซ-เมอร์เซีย และ ลาร์เซน-ฟรีแมน (Celce-Murcia and Larsen-Freeman 
1999 : 381-400) เซมิ นิโคไลและสตักกาลา (Buseemi, Nicolai and Stugala 2000 : 265-302) 
คอลลินส์ และ โฮโล (Collins and Hollo 2000 : 80-84)  สวอน และวอล์เทอร์ (Swan and 
Walter 2001 : 199-216) เมอร์ฟี (Murphy 2003 : 194-223) และเนทเทิล และ ฮอปกินส์ (Nettle 

and Hopkins 2003 : 206-232) หลังจากนั้นน ารายละเอียดดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หา

ความเชื่อมโยงระหว่างไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นักศึกษาจ าเป็นต้องมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี อันจะช่วยให้การเขียน
ประสบความส าเร็จสามารถบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารได้  
   1.4 หลังจากก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาทางไวยากรณ์ ผู้วิจัยได้ส ารวจ
เนื้อหาและบทความต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เอกสารจากอินเตอร์เน็ต และคัดเลือกเอกสารที่
สอดคล้องกับไวยากรณ์ในแต่ละบทที่นักศึกษาควรเรียน และเหมาะสมกับระยะเวลาการเรียน  40-45 
นาท ี(เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนเบื้องต้น ซึ่งใช้เวลาเรียน 
3 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงแบ่งเวลาการเรียนไวยากรณ์เป็นเวลา 40-45 นาที และเรียน
เกี่ยวกับกระบวนการเขียน 2 -2.15 ชั่วโมง) จากนั้นจึงสร้างตารางก าหนดเนื้อหาบทเรียนไวยากรณ์ 
ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ผู้วิจัย
แบ่งบทเรียนไวยากรณ์ออกเป็น 7 บท ได้แก่ บทที่ 1 Verb to be บทที่ 2 There is/ there are/ 
there was/ there were บทที่ 3 Adjectives บทที่ 4 Present Continuous บทที่ 5 Present 
Simple บทที่ 6  Past Simple และบทที่ 7 Future 

 



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

54 
 

  1.5 สร้างบทเรียนไวยากรณ์ และน าบทเรียนที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจ
และปรับปรุงแก้ไขโดยพิจารณาจากความถูกต้องของภาษา ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ และความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ของโครงสร้างเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (Rovinell and 
Hambleton, 1997 อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธุ์ 2547 : 177)  

ให้คะแนน  +1 หากผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการวัด  
 ให้คะแนน   0 หากผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด  
 ให้คะแนน   -1 หากผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด  
 โดยน าคะแนนที่ได้มาค านวณในสูตร ดังต่อไปนี้  

  
N
RIOC 

  

 เมื่อ    IOC  คือ  ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับบทเรียนหรือแบบทดสอบ 

   R  คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
   N      คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 ถ้าค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม และถ้าต่ ากว่า 0.5  หมายถึง  แสดงว่าข้อค าถามนั้นยังไม่
สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม ต้องปรับปรุงแก้ไข  

1.6 น าบทเรียนไวยากรณ์ท่ีผู้เชี่ยวชาญแก้ไข มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (try 
out) กับนักศึกษาที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่ตัวอย่างจ านวน 1 คน เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 และท าการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

1.7 น าบทเรียนไวยากรณ์ท่ีผู้เชี่ยวชาญแก้ไข มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (try 
out) กับกับนักศึกษาที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่ตัวอย่างจ านวน 5 คน เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 และท าการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

1.8 น าบทเรียนไวยากรณ์ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาใช้จริงกับนักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์หันตรา จ านวน 23 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง  
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2. แบบทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์ก่อนและหลังเรียน 
 การวัดความสามารถทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกท า  
การประเมินโดยใช้แบบวัดความสามารถทางการเรียน โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังต่อไปนี้ 
  2.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบของ อัจฉรา วงศ์โสธร (1544 : 188-215) 
ฮีตัน (Heaton 1975 : 21-39) เวียร์ (Weir 1990 : 36-41) และ อัลเดอร์สัน คลาปแฮม และวอลล์ 
Alderson, Clapham and Wall 1995 : 40-71) 
  2.2 น าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้ก าหนดขั้นในขั้นตอนการสร้างบทเรียนไวยากรณ์
มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ โดยสร้างตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (table of test 
specification) และก าหนดให้แบบทดสอบวัดระดับพฤติกรรมทางภาษา (level of language 
behaviors) ตามแนวคิดของ วาเล็ต และดีสิค (Valetle and Disick 1972 : 33-37) อันประกอบไป
ด้วย (1) ระดับกลไก (mechanical) (2) ระดับความรู้ (knowledge) (3) ระดับถ่ายโอน (transfer) 
(4) ระดับสื่อสาร (communication) และ (5) ระดับวิพากษ์วิจารณ์ (criticism)  

2.3 สร้างแบบทดสอบความสามารถทางไวยากรณช์นิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 
ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน  โดยก าหนดค่าคะแนนคือ หากตอบถูกได้  1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 
คะแนน เวลาในการท าแบบทดสอบ 90 นาที  ผู้วิจัยใช้ตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (table of test 
specification) เป็นตัวก าหนดข้อค าถามในแบบทดสอบ  

  2.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชียวชาญด้านภาษาอังกฤษ รวม 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความถูกต้องของภาษา  และความเหมาะสม
ของแบบทดสอบ จากนั้นจึงค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์ดังข้างต้นที่กล่าวมา
ข้างต้น พร้อมปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  

2.5 น าแบบทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลอง (tryout) 
กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาคุณภาพแบบทดสอบ 

2.6 ตรวจแบบทดสอบและน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบกับนักศึกษาข้างต้น มาท า
การวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
หลังจากนั้นท าการคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 129-130)  ซึ่งแบบทดสอบที่
ผู้วิจัยสร้างขั้นมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.75 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไป  

2.7 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 1974 : 161) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์เท่ากับ 0.87  
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2.8 จากผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบรายข้อ พบว่ามีข้อสอบจ านวน 45 ข้อที่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ แต่ผู้วิจัยคัดข้อสอบ
ทีม่ีความเหมาะสมที่สุดเหลือเพียง 30 ข้อเท่านั้น  

2.9 น าแบบทดสอบไปใช้ในการทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) และการ
ทดลองกลุ่มเล็ก (Small-group tryout) ได้ผลดังตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 หลังจากนั้นจึงน าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างจริงเพ่ือน าผลคะแนนที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ผลหาประสิทธิภาพบทเรียนไวยากรณท์ี่
สร้างข้ึน 
 
ตารางที่  1  ค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบรายบทของบทเรียนไวยากรณ์จ านวน  
               7 บทและค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาท่ีไม่ใช่ 
               ประชากรจ านวน 1 คน ในการทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) 
 

คนที่ / 
ตะแนน 

คะแนนสอบรายบทเรียน 
รวม 

ร้อย
ละ 

คะแนน
สอบหลัง

เรียน 

ร้อย
ละ 1 2 3 4 5 6 7 

10 10 10 10 10 10 10 70 100 30 100 
1 7 9 9 7 8 10 8 58 82.86  27 90.00  

ร้อยละ 70 90 90 70 80 100 80   
 
จากตารางที่  1  พบว่า ในขั้นตอนทดลองรายบุคคล ส าหรับการพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน นักศึกษาท าแบบทดสอบรายบทเรียนทั้ง 7 บท ได้คะแนนรวม 58 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.86 และได้ท าแบบทดสอบหลังเรียนได้
คะแนน 27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ส่งผลให้ประสิทธิภาพชอง
บทเรียนไวยากรณใ์นขั้นการทดลองรายบุคคล มีค่าเท่ากับ 82.86/90 

บทเรียนที่นักเรียนท าคะแนนได้สูงสุดได้แก่ บทที่ 6 ซึ่งได้คะแนน 10 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ในขณะที่บทเรียนที่ได้คะแนนต่ าที่สุดได้แก่ บทที่ 1 ซึ่งได้
คะแนน 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 
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ตารางที่  2  ค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบรายบทของบทเรียนไวยากรณ์จ านวน  
               7 บท และค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาที่ไม่ใช่ 
              ประชากรจ านวน 5 คน ในการทดลองกลุ่มเล็ก (Small-group tryout) 

 

คนที่ / 
ตะแนน 

คะแนนสอบรายบทเรียน 
รวม 

ร้อย
ละ 

คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน 

ร้อย
ละ 1 2 3 4 5 6 7 

10 10 10 10 10 10 10 70 100 30 100 
1 8 7 9 9 9 9 7 58 82.86 25 83.33 
2 8 7 10 9 8 7 10 59 84.29 24 80.00 
3 9 9 9 7 8 10 8 60 85.71 25 83.33 
4 10 9 9 10 9 10 9 66 94.29 27 90.00 
5 8 7 9 8 7 9 7 55 78.57 24 80.00 

รวม 43 39 46 43 41 45 41 298 
 

125 
 

ร้อยละ 86 78 92 86 82 90 82 
 

85.14 
 

83.33 
 
จากตารางที่  2  พบว่า ในขั้นตอนทดลองกลุ่มเล็ก ส าหรับการพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ไม่ใช่ประชากรจ านวน 5 คน นักศึกษาท าแบบทดสอบรายบทเรียนจ านวน 7 
บท ได้คะแนนรวม 298 คะแนน จากคะแนนเต็ม 350 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.14 และได้ท า
แบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนน 125 จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณใ์นขั้นการทดลองรายบุคคล มีค่าเท่ากับ 85.14/83.33 

บทเรียนที่นักเรียนท าคะแนนได้สูงสุดได้แก่ บทที่ 3 ซึ่งได้คะแนน 46 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92 ในขณะที่บทเรียนที่นักเรียนได้คะแนนต่ าที่สุดได้แก่ บทที่ 5 และ 
7 ซึ่งได้คะแนน 41 คะแนนจากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระ
งานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น โดยยึดหลักตามแนวคิดทฤษฎีดังต่อไปนี้ 

3.1 ศึกษากรอบการประเมินสื่อตามวิธีการของเบสท์ (Best 1986 : 181) 
3.2 ศึกษาแนวคิดและหลักเกฑณ์การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามแนวคิด

ของสุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์ (2542 : 89-90) และแมคมิลแลน (McMillan 2004 : 157-164) 
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3.3 สร้างข้อค าถามส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น
คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบบทเรียนและการจัดกิจกรรม และด้านประโยชน์ ให้มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประเมินค่าตามแนวคิดของลิเคิอร์ท (Likert 1986 : 181) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ดีมาก    มีค่าระดับเท่ากับ 5 
 ดี    มีค่าระดับเท่ากับ 4 
 ปานกลาง   มีค่าระดับเท่ากับ 3 
 พอใช้    มีค่าระดับเท่ากับ 2 
 ต้องปรับปรุง   มีค่าระดับเท่ากับ 1 
3.4 น าแบบสอบถามท่ีได้ด าเนินการสร้างขึ้นเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือ

ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) รูปแบบภาษา ความเหมาะสม และหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง โดยใช้หลักเกฑณ์การให้คะแนนของโรแวนเนลลีและแฮมเบิลตัน (Rovinelli and 
Hambleton, 1977 อ้างถึงในมาเรียม นิลพันธุ์ 2547 : 177)  หลังจากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
  3.5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากขั้นตอนที่แล้ว ไปท าการทดลองใช้
กับนักเรียนในขั้นทดลองรายบุคคล (one-to-one tryout) และข้ันทดลองกลุ่มเล็ก (small group 
tryout) หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนไวยาการณท์ี่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน หลังจากนั้นน าข้อเสนอแนะที่ได้
จากนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข 
  3.6 น าผลของแบบสอบถามความคิดเห็นในขั้นทดลองรายบุคคล (one-to-one 
tryout) และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (small-group tryout) มาจากการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 

(reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach 1974 : 
161) ซึ่งควรได้ค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์ 2542 : 115) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เท่ากับ 0.70  

3.7 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้หาความเชื่อม่ันและแก้ไขปรับปรุงแล้วไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างในการทดลองภาคสนาม จ านวน 23 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามหลังจาก
การเรียนบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแล้ว เพ่ือน าผลที่ได้ไปประเมินบทเรียนดังกล่าวและเพ่ือ
พัฒนาในอนาคตต่อไป 
 
การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาและพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสาร
จริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาซึ่งผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
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ไวยากรณ์ร่วมกับวิชา Basic Writing และ Introduction to Writing ขั้นตอนในการด าเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ 

1. วัดความสามารถด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาก่อนการเรียนด้วยแบบทดสอบที่วิจัยสร้างขึ้น 
(pretest) จ านวน 30 ข้อ เวลา60 นาที จากนั้นตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนของนักศึกษาแต่ละ
คน 

2. ด าเนินการสอนด้วยบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานจ านวน 7 บท    
บทละ 3 ชั่วโมง โดยแบ่งเวลาส าหรับการเรียนบทเรียนไวยากรณ์ประมาณ 40-45 นาทีต่อสัปดาห์   
(1 บทเรียนไวยากรณ์ ใช้เวลาเรียน 2 สัปดาห์) ซึ่งเป็นช่วงครึ่งแรกของชั่วโมงการเขียน หลังจากเรียน
ไวยากรณ์แล้ว จึงเข้าสู่บทเรียนการเขียนโดยเฉพาะ ผู้วิจัยด าเนินการสอนบทเรียนไวยากรณ์ออกเป็น 
4 ขั้นตอน ได้แก่ 

 2.1 ขั้นก่อนเข้าสู่บทเรียนไวยากรณ์ ผู้วิจัยแจ้งจุดประสงค์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นท า
กิจกรรมกระตุ้นความรู้เดิม เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสารจริงที่ผู้วิจัยเลือกใช้ 

 2.2 ขั้นเข้าสู่บทเรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ใหม่ที่ผู้วิจัยน าเสนอ เรียนรู้
ความหมายและการใช้ไวยากรณ์ท่ีได้เรียนมา 

 2.3 ขั้นหลังเรียน ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดหลังเรียน กิจกรรมเป็นประเภทเน้นภาระงาน เช่น 
การเขียนแผนผังความคิด เติมข้อมูลให้สมบูรณ์ แยกประเภทค า เปรียบเทียบ วิเคราะห์ความหมาย
การใช้ไวยากรณ์ชนิดนั้นๆ เป็นต้น แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมประจ าบทเรียนต้องประกอบด้วย
แบบฝึกหัดที่สร้างมาจากเอกสารจริงที่เก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างน้อย 1 ข้อ 
บางกิจกรรมจะเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อการเขียนเรื่องที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายด้วย เช่น การเขียนแสดง
ความคิดเห็นหรือความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ได้อ่าน  

 2.4 ขั้นประเมินผล กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนจากเรื่องที่ได้เรียน ซึ่งมีทั้ง
เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและแบบอัตนัย จ านวน 20 ข้อ 10 คะแนน จากนั้นตรวจให้คะแนน
จากการท าแบบทดสอบท้ายบทและบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน 

3. วัดความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังเรียน (post-test) ด้วย
แบบทดสอบชุดเดิม แต่สลับล าดับข้อ ใช้เวลาในการท าข้อสอบ 60 นาที จากนั้นตรวจให้คะแนนจาก
การท าแบบทดสอบหลังเรียนและบันทึกคะแนนของผู้ เรียนแต่ละคน เพ่ือน าคะแนนไปหา
ประสิทธิภาพของสื่อ และเปรียบเทียบความหมายด้านไวยากรณ์ก่อนและหลังการใช้บทเรียนที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์ภาษอังกฤษแบบเน้นภาระงานตามเกณฑ์ 
75/75 ซึ่งพิจารณาจากร้อยละของผลเฉลี่ยของคะแนนรายบทเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (E1) ต่อ
ร้อยละของผลเฉลี่ยของคะแนนการสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (E2) (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 
สมเชาว์ เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล 2520 : 135-136) ซึ่งมีรายละเอียดของสูตรทางสถิติดังนี้ 
 สูตรที่ 1 

     
100

1






A

N

Xi
E  

 
 เมื่อ   E1   แทน ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
         Xi  แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบประจ าบททุกบทของกลุ่มตัวอย่างคนที่ i 
         A  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกบทรวมกัน 
         N   แทน จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
 สูตรที่ 2 

   
100

2






B

N

Yi
E   

 
 เมื่อ  E2  แทน ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
        Yi  แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบประจ าบททุกบทของกลุ่มตัวอย่างคนที่ i 
         B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกบทรวมกัน 
         N   แทน จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ในการเปรียบเทียบความสามารถทางไวยากรณ์ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ 
(matched pair t-test) 
 3 ในการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
ผู้วิจัยได้ใช้สูตรสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ขึ้นตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) (Best 
and Kahn 2006 : 330-334) ดังต่อไปนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00    X  < 1.50 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50   X  < 2.50 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย    
 คะแนนเฉลี่ย 2.50   X  < 3.50 หมายถึง  ปานกลาง/ไม่แน่ใจ     
 คะแนนเฉลี่ย 3.50   X   <  4.50 หมายถึง  เห็นด้วย  
 คะแนนเฉลี่ย 4.50   X   <  5.00 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง       
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้  

ตอนที่ 1 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตาม
เกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรมหมวงศ์, สมเชาว์ เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล 2520 : 135-136)  
จากกลุ่มตัวอย่าง 23 คน  

ตอนที่ 2 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้บทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

ตอนที่ 3 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานจ านวน 7 บท  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
แบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เพ่ือตอบจุดประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 คือ เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน ได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. หลังจากเรียนด้วยบทเรียนไวยากรณ์แต่ละบทแล้ว กลุ่มตัวอย่างจ านวน 23 คน ท า
แบบทดสอบรายบทซึ่งมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน ท าเช่นนี้จนครบทั้ง 7 บท จากนั้นจึงวิเคราะห์
คะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และจัดล าดับคะแนนเฉลี่ยของ
บทเรียนแต่ละบท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงไว้ในตารางที่ 3  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  คะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และจัดล าดับคะแนน    
             เฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบรายบทในแบบฝึกแต่ละบทของประชากรจ านวน 23 คน 

บทที่  
เรื่อง 

คะแนน
เต็ม X  S.D. ร้อยละ อันดับ 

1 Verb to be 10 8.00 1.31 80 4 
2 There is/there are/ there 

was/ there were 
10 8.29 1.17 83 2 

3 Adjective 10 7.79 1.18 78 5 
4 Present Continuous 10 8.21 1.06 82 3 
5 Present Simple 10 7.63 1.34 76 6 
6 Past Simple 10 7.58 1.20 76 7 
7 Future  10 8.42 0.93 84 1 

 

 จากตารางที่  3  พบว่า ผู้เรียนสามารถท าคะแนนทดสอบประจ าบทในบทเรียนทั้ง 7 บท 
โดยภาพรวมสูงกว่าร้อยละ 75 ซึ่งบทเรียนแต่ละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยแบบทดสอบรายที่
ผู้เรียนท าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ บทที่ 7 Future โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84 รองลงมาคือ  
บทที่ 2 There is/there are/ there was/ there were โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 และบทที่ 4 
Present Continuous โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82 ตามล าดับ ส่วนบทที่ 6 Past Simple เป็น
บทเรียนที่ผู้เรียนท าแบบทดสอบรายบทได้น้อยท่ีสุด ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้น
ภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ผู้วิจัยหาค่าร้อยละของคะแนน
จากการท าแบบทดสอบรายบทในบทเรียนจ านวน 7 บท และค่าร้อยละของคะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนของประชากรจ านวน 23 คน ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 4  ดังนี้ 
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ตารางที ่4  คะแนนจากการท าแบบทดสอบรายบทจ านวน 7 บท และคะแนนจากการท าแบบทดสอบ      

             หลังเรียนในขั้นตอนทดลองภาคสนาม โดยทดลองกับประชากรกลุ่ม 23 คน 

บทที่ 
 

คะแนนทดสอบรายบท 
รวม 

คะแนน
หลังเรียน 

1   2  3  4  5  6  7  

คะแนน
เต็ม 

10 10 10 10 10 10 10 70 30 

1 9 9 8 8 8 8 9 59 25 
2 10 9 8 8 8 9 9 61 24 
3 8 7 6 7 6 6 8 48 22 
4 8 8 7 9 8 8 9 57 24 
5 7 8 8 8 6 6 7 50 23 
6 9 10 9 9 8 8 8 61 25 
7 8 9 8 8 8 7 8 56 25 
8 5 5 4 6 5 5 6 36 17 
9 10 10 8 9 9 10 9 65 26 
10 7 7 8 8 7 6 9 52 23 
11 8 9 7 8 8 7 8 55 25 
12 10 10 9 10 8 9 10 66 27 
13 7 8 8 9 8 7 9 56 24 
14 8 9 8 9 8 8 8 58 26 
15 7 8 7 8 7 7 9 53 21 
16 9 8 9 9 8 8 9 60 23 
17 9 8 8 9 10 8 9 61 25 
18 6 7 6 6 5 6 7 43 19 
19 8 8 9 8 9 9 9 60 24 
20 7 8 8 8 7 8 9 55 20 
21 8 8 9 8 8 7 8 56 23 
22 8 9 8 9 9 8 8 59 25 
23 6 7 7 6 5 7 7 45 19 

เฉลี่ย 7.91 8.22 7.70 8.13 7.52 7.48 8.35 55.30 23.26 
ร้อยละ 79.13 82.17 76.96 81.30 75.22 74.78 83.48 79.01 77.54 
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จากตารางที่ 4  พบว่า ประชากรคือ นักศึกษาจ านวน 23 คน ท าคะแนนจากแบบทดสอบ
รายบทได้คะแนนเฉลี่ย 55.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.01 และ
คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) ได้คะแนนเฉลี่ย 23.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.54 ดังนั้นประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระ
งานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในขั้นทดลองภาคสนาม E1/E2 
เท่ากับ 79.01/77.54 

 

ตารางที่  5 สรุปประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้ 
              เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

จ านวนนักเรียน คะแนนแบบทดสอบ
รายบท (E1) 

คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน (E2) 

1 คน คะแนนเต็ม 
คะแนนรวม 

10x7x1= 70 
58 (82.86%) 

30x1 = 30 
27 (90%) 

5 คน คะแนนเต็ม 
คะแนนรวม 

10x7x5 = 350 
298 (85.14%) 

30x5 = 150 
125 (83.33%) 

23 คน คะแนนเต็ม 
คะแนนรวม 

10x7x23 =1610 
1272 (79.01%) 

30x23 = 690 
535 (77.54) 

 
จากตารางที่  5 ประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานที่

ทดลองใช้กับนักศึกษาในขั้นทดลองซึ่งทดลองกับผู้เรียนจ านวน 1 คน ผลปรากฏว่า ผู้เรียนท าคะแนน
แบบทดสอบรายบทได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.86 และท าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 90 ในการทดลองกลุ่มย่อยจ านวน 5 คน ผลปรากฏว่า ผู้เรียนท าคะแนนแบบทดสอบ  
ทุกบทได้คะแนนเฉลี่ย 85.14 คะแนน และท าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 83.33 ในการทดลองภาคสนาม ซึ่งทดลองกับนักศึกษาจ านวน 23 คน ผลปรากฏว่า หลังจาก
นักศึกษาท าแบบทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์ทุกบทได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.01 และ
คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยคิดร้อยละ 77.54 ส าหรับค่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างคือ 79.01/77.54 ดังนั้นบทเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษจึงมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของบทเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ตั้งสมมติฐานข้อที่ 1  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองใช้บทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน  

เพ่ือตอบจุดประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 23 คน ท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถทางไวยากรณ์ก่อนและหลังการทดลองใช้บทเรียนไวยากรณ์ ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกัน 
แต่สลับล าดับข้อ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน จากนั้นจึงหาผลต่างของคะแนน (D) จากการท า
แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้บทเรียนไวยากรณ์ และน าคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านไวยากรณ์ของประชากรทีต้่องการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงไว้ในตารางที่ 6  ดังนี้    
 
ตารางที่ 6  คะแนนความสามารถด้านไวยากรณ์ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองใช้บทเรียน 
              ไวยากรณ์ และผลต่าง (D) ของคะแนนทดสอบทั้ง 2 ครั้ง 
 

คนที่ 
คะแนนเต็ม (30)  

ผลต่าง  
(D) ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 16 25 9 
2 15 24 9 
3 13 22 9 
4 13 24 11 
5 13 23 10 
6 12 25 13 
7 15 25 10 
8 6 17 11 
9 16 26 10 
10 12 23 11 
11 14 25 11 
12 16 27 11 
13 12 24 12 
14 14 26 12 
15 11 21 10 
16 11 23 12 
17 13 25 12 
18 9 19 10 
19 11 24 13 
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ตารางที่   6   (ต่อ) 

คนที่ 
คะแนนเต็ม (30) ผลต่าง  

(D) ก่อนเรียน หลังเรียน 
20 10 20 10 
21 12 23 11 
22 15 25 10 
23 8 19 11 

 
 จากตารางที ่6 พบว่า คะแนนความสามารถด้านไวยากรณ์ของประชากรทุกคนสูงขึ้น
หลังจากการเรียนบทเรียนไวยากรณ์ทั้ง 7 บท โดยค่าต่ าสุดของผลต่างคือ 9 ส่วนค่าสูงสุดของผลต่าง
คือ 13 และผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนได้
แสดงไว้ในตารางที่ 7   ดังนี้ 
 
ตารางที่  7  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลต่างเฉลี่ยและ 
              ค่าตัวสถิติทดสอบ t ของประชากรจ านวน 23 คน 

 
การ

ทดสอบ 
คะแนน

เต็ม 
X  S.D. D  t df sig 

ก่อนเรียน 30 12.48 2.60     
    10.78 44.347* 22 .000 

หลังเรียน 30 23.26 2.54     
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 7  แสดงให้เห็นว่า หลังทดลองคะแนนเฉลี่ยด้านความสามารถทางไวยากรณ์
ของประชากรสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังการทดลองใช้สื่อเท่ากับ 23.26 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองที่มีค่าเท่ากับ 
23.26 คะแนนผลต่างเฉลี่ย ( D ) ระหว่างก่อนและหลังใช้บทเรียนเท่ากับ 10.78 ค่าสถิติ t เท่ากับ 
44.347 ดังนั้นแสดงว่า ความสามารถทางไวยากรณ์ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยบทเรียนไวยากรณ์ 
สูงกว่าความสามารถทางไวยากรณ์ก่อนการเรียนด้วยบทเรียนไวยากรณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานจ านวน 7 บท 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 หลังจากเรียนในแต่ละบท ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
23 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้
เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบบทเรียนและ
การจัดกิจกรรม และด้านประโยชน์ จ านวน 15 ข้อ จากนั้นน าค่าระดับคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้     

ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 8  
 

ตารางท่ี 8  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากความคิดเห็นของ 

             ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษรายข้อ จ านวน 7 บท 
 

 
ข้อความ 

X  
 
  

S.D. 

แบบสอบถามความคิดเห็นบทท่ี  
ค่าเฉลี่ย

รวม 

 
ล าดับ

ที ่1 2 3 4 5 6 7 

ด้านเนื้อหา 
1.บทเรียนไวยากรณ์
น าเสนอจุดประสงค์การ
เรียนรู้ได้อย่างชัดเจน 

X  
 

4.38 4.30 4.27 4.38 4.27 4.35 4.38 4.33 6 

S.D. 
 

0.70 0.74 0.72 0.64 0.78 0.69 0.75 0.72 

2,เนื้อหามีความ
เหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน 

X  
 

4.35 4.28 4.32 4.36 4.25 3.93 4.50 4.28 12 

S.D. 
 

0.78 0.67 0.66 0.66 0.67 0.54 0.51 0.64 

3.เนื้อหามีค าศัพท์ใหม่
ให้ได้เรียนรู้ 

X  
 

4.12 4.15 4.23 4.05 4.07 4.26 4.01 4.13 14 

S.D. 
 

0.71 0.78 0.76 0.87 0.79 0.70 0.83 0.78 

4.เนื้อหาไวยากรณ์ใน
บทเรียนสามารถ
น าไปใช้จริงได้ 

X  
 

4.23 4.23 4.42 4.23 4.42 4.38 4.15 4.29 9 

S.D. 
 

0.76 0.71 0.50 0.71 0.50 0.75 0.61 0.65 

 



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

69 
 

ตารางท่ี 8  (ต่อ) 
 

 
ข้อความ 

X  
 
  

S.D. 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นบทท่ี 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 

 
ล าดับ

ที ่

5. ค าอธิบายเกี่ยวกับ
ไวยากรณ์ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

X  
 

3.93 4.23 4.20 3.96 4.00 3.96 4.25 4.00 15 

S.D. 0.58 0.73 0.85 0.66 0.66 0.80 0.85 
 

0.73 

6. เนื้อหาในเอกสารจริง
ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาน่าสนใจ 

X  
 

4.47 4.24 4.35 4.46 4.38 4.34 4.16 4.36 5 

S.D. 0.56 0.69 0.66 0.60 0.68 0.67 0.71 
 

0.65 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหา X  4.16 4.42 4.35 4.24 4.23 4.22 4.24 4.23  
S.D. 0.68 0.72 0.69 0.69 0.68 0.69 0.71 0.70 

ด้านการออกแบบบทเรียนและการจัดกิจกรรม 
7. บทเรียนมี
ความสัมพันธ์กับ
ชีวิตประจ าวัน 

X  4.29 4.24 4.37 4.25 4.38 4.46 4.34 
 

4.33 7 

S.D. 0.72 0.69 0.66 0.92 0.68 0.62 0.87 
 

0.74 

8. ภาพประกอบมีความ
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนื้อหาของบทเรียน 

X  4.25 4.39 4.36 4.25 4.32 3.93 4.50 
 

4.29 10 

S.D. 0.65 0.69 0.73 0.59 0.67 0.54 0.51 
 

0.63 

9. ปริมาณของ
แบบฝึกหัดใน  แต่ละ
บทเรียนมีความ
เหมาะสม 

X  4.23 4.26 4.28 4.27 4.32 4.28 4.36 
 

4.29 11 

S.D. 0.71 0.82 0.68 0.75 0.66 0.67 0.66 
 

0.71 

10.แบบฝึกหัดมีความ
เหมาะสมกับระดับของ
ผู้เรียน 

X  4.27 4.36 4.16 4.18 4.19 4.17 4.42 
 

4.26 13 

S.D. 
 

0.86 0.66 0.75 0.70 0.72 0.75 0.62 0.72 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

 
ข้อความ 

X  
 
  

S.D. 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นบทท่ี 

  

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 

 
ล าดับ

ที ่

11. ค าสั่งในแบบฝึกหัด
มีความชัดเจน เข้าใจได้
ง่าย 

X  4.53 4.59 4.65 4.41 4.35 4.10 4.24 
 

4.41 1 

S.D. 0.62 0.62 0.61 0.62 0.79 0.62 0.75 
 

0.66 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการ
ออกแบบบทเรียนและ
การจัดกิจกรรม 

X  4.31 4.37 4.38 4.27 4.31 4.19 4.37 4.32  
S.D. 0.71 0.70 0.69 0.72 0.70 0.64 0.68 0.69 

ด้านประโยชน์ 
12. บทเรียนไวยากรณ์มี
ความสนุกสนานและ  
ท้าทายความสามารถ
ของผู้เรียน 

X  4.37 4.33 4.37 4.34 4.47 4.43 4.39 
 

4.39 2 

S.D. 0.63 0.76 0.66 0.64 0.57 0.64 0.56 
 

0.64 

13.บทเรียนช่วยพัฒนา
ความสามารถทาง
ไวยากรณ์ของผู้เรียนได้
สูงข้ึน 

X  
 

4.43 4.49 4.33 4.39 4.17 4.25 4.24 4.33 8 

S.D. 
 

0.64 0.58 0.62 0.57 0.75 0.65 0.64 0.64 

14.ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้จากบทเรียน
ไวยากรณ์ไปประยุกต์ใช้
ในการเขียนได ้

X  
 

4.22 4.26 4.38 4.20 4.21 4.29 4.40 4.38 3 

S.D. 
 

0.64 0.65 0.66 0.70 0.64 0.27 0.57 0.59 

15. ผู้เรียนมีความ     
พึงพอใจต่อบทเรียน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
แบบเน้นภาระงานนี ้

X  
 

4.35 4.48 4.47 4.41 4.24 4.21 4.50 4.38 4 

S.D. 
 

0.66 0.56 0.56 0.70 0.69 0.69 0.69 0.65 

ค่าเฉลียรวมด้าน
ประโยชน์ 

X  4.34 4.39 4.39 4.34 4.27 4.30 4.38 4.34  
S.D. 0.64 0.64 0.63 0.65 0.66 0.56 0.62 0.63 

ค่าเฉลี่ยรวมแต่ละบท X  4.27 4.39 4.37 4.28 4.27 4.24 4.33 4.30  
S.D. 0.68 0.69 0.67 0.69 0.68 0.63 0.67 0.67 
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หมายเหตุ : บทที่ 1 Verb to be        บทที่ 2 There is/ there are/ there was/ there were  
  บทที่ 3 Adjectives         บทที่ 4 Present Continuous  
  บทที่ 5 Present Simple   บทที่ 6  Past Simple  
  บทที่ 7 Future 
 

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ประชากรมีความคิดเห็นต่อบทเรียนไวยากรณ์ทั้ง 7 บท 
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ( X  = 4.30, S.D. = 0.67)  จึงสรุปได้ว่า นักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีต่อสื่อ
บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานนี้ เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่
นักเรียนมีความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ด้านประโยชน์ของบทเรียนไวยากรณ์ โดยมีค่าระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ( X  = 4.34, S.D. = 0.63)  รองลงมาคือ  ด้านด้านการออกแบบ
บทเรียนและการจัดกิจกรรม  โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ( X  = 4.32, S.D. = 
0.69) และด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ด้านเนื้อหา โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 ( X  = 4.23, S.D. = 0.70)   

 เมื่อพิจารณาเป็นรายบทพบว่า บทที่มีค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยสูงที่สุดคือ บทที่ 2   
โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ( X  = 4.39, S.D. = 0.69)  รองลงมาคือ บทที่ 3    
โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ( X  = 4.37, S.D. = 0.67)  และบทที่มีระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุดคือ บทที่ 6  โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ( X  = 4.24, S.D. = 
0.67)   

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 12 
บทเรียนไวยากรณ์มีความสนุกสนานและท้าทายความสามารถของผู้เรียน โดยมีค่าระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ( X  = 4.39, S.D. = 0.64)  รองลงมาคือ ข้อที่ 11 ค าสั่งในแบบฝึกหัด
มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ( X  = 4.41, S.D. = 
0.66)  และข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 5  ค าอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ชัดเจน 
เข้าใจง่าย โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ( X  = 4.00, S.D. = 0.73)    
 โดยสรุป ค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยที่นักศึกษามีต่อบทเรียนไวยากรณ์บับนี้เท่ากับ    
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูง หมายความว่า นักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีต่อการใช้บทเรียน
ไวยากรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็นการวิจัยแบบเชิงทดลอง (experimental design)    
แบบ One Group Pretest-Posttest Design โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้
เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้บทเรียนที่ 
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล           
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบ
เน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้ 
1. ความสามารถทางด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศุนย์หันตรา ก่อนและหลังการใช้บทเรียนที่
สร้างข้ึน 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้
เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลาในการทดลอง 14 
สัปดาห์ๆ ละ 1 วันๆ ละ 40-45 นาที รวมทั้งสิ้น 14 คาบเรียน (บทเรียนทั้งหมด 7 บทเรียน ด าเนินการ
ทดลองบทเรียนละ 2 คาบเรียน) โดยได้ท าการทดลองช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Basic Writing และ 
Introduction to Writing ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 23 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลชั้นปีที่ 1 และ 2  คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ านวน 7 บท ซึ่งได้น าไปทดลอง
รายบุคคล (One-to-one tryout) กับนักเรียน 1 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.86/90 ขั้นทดลอง
กลุ่มเล็ก (Small-group tryout) กับนักเรียน 5 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.14/83.33 และใน
ขั้นทดลองภาคสนาม (Field tryout) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
79.01/77.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้คือ 75/75 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านไวยากรณ์ก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-
test) จ านวน 30 ข้อ โดยเป็นข้อสอบชนิดปรมัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกให้คะแนน 1 คะแนน ตอบผิดให้
คะแนน 0 คะแนน ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 60 นาที ซึ่งแบบสอบมีค่าความความยากง่ายตั้งแต่ 
0.25 ถึง 0.75 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่น (reliability) เท่ากับ 0.87 
(ภาคผนวก จ หน้า 275) 
 3. แบบทดสอบความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลชั้น คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ที่มีต่อบทเรียนไวยากรณ์ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ัน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 
(Best and Kahn 2006 : 300-334) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับความคิดเห็น คือ เห็นด้วยอย่างมาก
เห็นด้วย ไมแ่น่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งได้น าไปทดลองใช้ในขั้นทดลองรายบุคคล (One-
to-one tryout) และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small-group tryout) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.70 
(ภาคผนวก ฏ หน้า 311) ทั้งนี้กรอบแนวคิดของแบบสอบถามความคิดเห็นได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบบทเรียนและการจัดกิจกรรม และด้านประโยชน์ของบทเรียนไวยากรณ์  
 4. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนไวยากรณ์แบบเน้นภาระงาน ซึ่งแบ่งระดับการประเมินออกเป็น 
5 ระดับ คือ ดีเลิศ ดีมาก ดี พอใช้ และ ต้องปรับปรุง เพ่ือให้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณา
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องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบของบทเรียนไวยากรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนน าของบทเรียน เนื้อหาของ
บทเรียน การใช้ภาษา การออกแบบแบบฝึกและกิจกรรม และภาพประกอบ (ภาคผนวก ซ หน้า 293) 
ทั้งนี้ ระดับค่าเฉลี่ยของการประเมินโดยรวม ( X ) ทุกด้านมีค่าเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.71 (ภาคผนวก ฌ หน้า 302) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทเรียนไวยากรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้รับการ
ประเมินในระดับดีมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.01/77.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, สมเชาว์ เนตรประเสริฐและสุดา สินสกุล 2520 : 135-136; วุฒิชัย ประสาร
สอย 2543 : 45)  
 2. นักศึกษาที่เป็นประชากรมีความสามารถทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 3. นักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีต่อบทเรียนไวยากรณ์ ความคิดเห็นของนักศึกษาโดยรวมที่มีต่อ
บทเรียนมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.30 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67 ซึ่งสามารถแยก
ออกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 
  3.1 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อเนื้อหาในบทเรียนไวยากรณ์อยู่ในระดับดี ( X  = 4.23, 
S.D. = 0.63)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 6  เนื้อหาในเอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษาน่าสนใจ ( X  = 4.36, S.D. = 0.65) ขณะที่ข้อที่ 5 ค าอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ชัดเจน 

เข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 4.00, S.D. = 0.73) 

  3.2 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการออกแบบบทเรียนและการจัดกิจกรรมของบทเรียน

ไวยากรณ์อยู่ในระดับดี ( X  = 4.32, S.D. = 0.69)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 11  ค าสั่งใน

แบบฝึกหัดมีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ( X  = 4.41, S.D. = 0.66)  ส่วนข้อที่ 10 แบบฝึกหัดมีความ
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X  = 4.26, S.D. = 0.72)   

  3.3 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อประโยชน์ของบทเรียนไวยากรณ์อยู่ในระดับดี ( X = 

4.34, S.D. = 0.63) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 12 บทเรียนไวยากรณ์มีความสนุกสนานและท้าทาย
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ความสามารถของผู้เรียน ( X = 4.39, S.D. = 0.64) แต่ข้อที่ 13 บทเรียนช่วยพัฒนาความสามารถ     

ทางไวยากรณ์ของผู้เรียนได้สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X  = 4.33, S.D. = 0.64)   
 
การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถน าไปสู่การอภิปรายผลดังนี้ 
 1.  บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.01/77.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. สมเชาว์ เนตรประเสริฐ และ สุดา สินสกุล 2520 : 135-136; วุฒิชัย ประสาน
สอย 2543 : 45) ทั้งนีค้าดว่ามาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1.1 บทเรียนไวยากรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากที่ผู้วิจัยได้ท าการสร้างบทเรียนโดยท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสร้างบทเรียน
ภาษาอังกฤษ (Lesson construction) (Willis 1998 ; Elaine 1997; Carter, Hughes and 
McCarthy 1998 : 67-86; Jolly and Bolitho 1998 : 90-115; Dubin and Otshtain 2000 : 122-
179) พร้อมทั้งวิเคราะห์ภาระงานตามแนวการเรียนภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน (Task-based 
learning) และศึกษาการสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริงเพ่ือน ามาใช้ใน
กิจกรรมบทเรียนไวยากรณ์ (Willis and Willis 2011 : 21-30, 121-135 )  นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้
ก าหนดจุดประสงค์ในการเรียนไวยากรณ์ ตามหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2551 และ 2554 ตามล าดับ      
และจากหนังสือเรียนหลักในรายวิชา คือ Paragraph Writing (Zemach and Islam 2008) ทั้งยังดื
ท าการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ์พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับทักษะการเขียนเพ่ิมเติมจากเอกสารและต ารา
ที่เกี่ยวข้องของนักการศึกษาต่างๆ ได้แก่ บู ไลเลส (Liles 1979 : 199-209) ซินคแลร์ (Sinclair, ed. 
1997 : 62-102) เซลเซ-เมอร์เซีย และ ลาร์เซน-ฟรีแมน (Celce-Murcia and Larsen-Freeman 1999 : 
381-400) เซมิ นิโคไลและสตักกาลา (Buseemi, Nicolai and Stugala 2000 : 265-302) คอลลินส์ 
และ โฮโล (Collins and Hollo 2000 : 80-84)  สวอน และวอล์เทอร์ (Swan and Walter 2001 : 
199-216) เมอร์ฟี (Murphy 2003 : 194-223) และเนทเทิล และ ฮอปกินส์ (Nettle and Hopkins 
2003 : 206-232) ซึ่งอาจส่งผลให้บทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาแบบเน้นภาระงานและการใช้เอกสารจริงของ 
 



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

77 
 

ลม่อม ศรีเจริญ (2544) อรวรรณ เลาหะมณี (2546) นิลุบล จิตต์มั่น (2547) ปิยธิดา วงศ์ไข่ (2547)     
ไชยยันต์ โตเทศ (2551) และพะนอ สงวนแก้ว (2553) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า บทเรียนภาษาอังกฤษแบบเน้น  
ภาระงานและเอกสารจริงเป็นสื่อที่เหมาะสมกับการสอนทักษะภาษาท้ังสี่ รวมถึงการสอนไวยากรณ์อย่างมี
ความหมายในบริบทต่างๆ ขณะที่เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาท าให้การเรียน
ไวยากรณ์นั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะผู้เรียนสามารถสัมผัสและเข้าใจเหตุผลในการเลือกใช้
ไวยากรณ์ชนิดนั้นๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเนื้อเรื่อง โดยผู้เรียนต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ความหมายและการใช้  ผู้เรียนยังเพลิดเพลินกับการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจาก
วัฒนธรรมของตนเอง พวกเขาสามารเรียนรู้  ซึมซับและตระหนักการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
นอกเหนือจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ในขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์ 
ผู้วิจัยน าบทเรียนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการสอนจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของบทเรียนไวยากรณ์ และเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแนวคิดของ เอสพิช และวิลเลียมส์ (Espich and 
Willams 1967 : 75-79) ซึ่งแบ่งข้ันการทดลองออกเป็น 3 ขั้น คือ 1) ขั้นการทดลองรายบุคคล (One-to-
one tryout) ซึ่งค่าประสิทธิภาพของบทเรียนมีค่าเท่ากับ 82.86/90) ขั้นการทดลองกลุ่มเล็ก (Small-
group tryout) ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับ 85.14/83.33 และ 3) ขั้นการทดลองภาคสนาม 
(Field tryout) ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับ 79.01/77.54 
  1.2 ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนไวยากรณ์แบบเน้นภาระงานตัวแรก (คะแนนการท า
แบบสอบถามรายบทเรียนของกลุ่มตัวอย่าง) ซึ่งมีค่ากลุ่มเท่ากับ 79.01 สูงกว่าประสิทธิภาพตัวหลัง 
(คะแนนการท าแบบทดสอบวัดความความสามารถหลังเรียน) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 77.54 ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
เนื่องมาจาก ในแต่ละบทเรียนนั้น กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้จากการฝึกซ้ าๆ จนเกิดความช านาญ จนกระทั่ง
ผู้เรียนจะต้องมีความคิดรวบยอด (concept) เกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละบท นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างได้ท า
แบบทดสอบรายบทเรียนทันทีหลังได้เรียนบทเรียนไวยากรณ์ในแต่ละบทเสร็จแล้ว และแบบทดสอบราย
บทแต่ละบทนั้นมีปริมาณเนื้อหาน้อยกว่าแบบทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน ทั้งนี้อาจส่งผลให้กลุ่ม
ตัวอย่างท าคะแนนแบบทดสอบรายบทเรียนสูงกว่าคะแนนการท าแบบทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของลม่อม ศรีเจริญ (2544) นิลุบล จิตต์มั่น (2547) ปิยธิดา วงศ์ไข่ (2547)       
ซึ่งพบว่าค่าประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานสูงกว่าตัวหลัง 
 2. กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังเรียนด้วยบทเรียนไวยากรณ์ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลม่อม ศรีเจริญ (2544 : บทคัดย่อ) อรวรรณ เลาหะมณี (2546 : บทคัดย่อ) 

นิลุบล จิตต์มั่น (2547 : 76) ปิยธิดา วงศ์ไข่ (2547: 54)  ไชยยันต์ โตเทศ (2551 : 57)                  
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และพะนอ สงวนแก้ว (2553 : บทคัดย่อ) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนแบบเน้น
ภาระงาน 2) การสร้างและออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารจริง 3) การน าบทเรียน
ดังกล่าวไปทดลองใช้และปรับปรุงข้อบกพร่อง และ 5) การประเมินบทเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจ
ส่งผลให้บทเรียนไวยากรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิดีและกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ สูงขั้นหลังจากเรียนบทเรียนไวยากรณ์แบบเน้นภาระงาน 

 2.1 เนื่องจากบทเรียนไวยากรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมุ่งเน้นการน าเสนอการใช้ไวยากรณ์
อย่างมีความหมาย อีกทั้งกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้ความส าคัญกับงานเพ่ือพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์
ของผู้เรียน นอกจาก ผู้วิจัยยังเพ่ิมเอกสารจริง เช่น เรื่องเล่า ต านาน เพลง บทความที่น่าสนใจ อันสามารถ
สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ เอกสารจริงเหล่านี้ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
พร้อมทั้งมีภาพประกอบเพ่ือสื่อความท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นด้วย ข้อเด่นของการใช้เอกสาร

จริงคือ ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาที่เจ้าของภาษาใช้ในชีวิตจริง มิใช่เพียงภาษาที่ใช้ในห้องเรียนเท่านั้นดังนั้น 

จึงถือได้ว่าเอกสารจริงเป็นตัวเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้ในชั้นเรียน และความสามารถท่ีจะสื่อ 
ภาษาในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรลเลท (Grellet 1982) 

สายชล ดีประสิทธิ์ (2547 : 25) วิลิน (Wilins 1976 : 79) ลี (Lee อ้างถึงใน กมลทิพย์ รัชชนะกุล 2548 : 
13) จอห์นสัน (Johnson อ้างถึงใน สายชล ดีแระสิทธิ์ 2547 : 24) กิดานันท์ มลิทอง (2540 : 88 และ 
94-97) จากคุณค่าของเอกสารจริง การเรียนและฝึกการใช้ไวยากรณ์อย่างมีความหมายด้วยการเรียนการ
สอนแบบเน้นภาระงาน ผู้สอนมีความสนุกสนานในการสอน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้ผู้เรียนท าให้เกิดความสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายการเรียน ท าให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจตรงกันเกิดประสบการณร่วมกันในเนื้อหาวิชาที่เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากข้ึน ซึ่งส่งผลต่อความสามารถด้านไวยากรณ์ท่ีสูงขึ้นด้วย  

  2.2 ก่อนการเรียนด้วยบทเรียนไวยากรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างมีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับไวยากรณ์ค่อนข้างต่ า (คะแนนความสามารถทางไวยากรณ์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยท่ากับ 12.48 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน) แต่เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยบทเรียนที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้
เหมาะสมกับผู้เรียนเฉพาะกลุ่มร่วมกับการท ากิจกรรมและแบบฝึกหัดซ้ าๆ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังเรียนด้วยบทเรียนไวยากรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
(คะแนนความสามารถทางไวยากรณ์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.26 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของวนิดา สุขวนิช (2538 : 30) ริชชี (Ritchey 1986 อ้างถึงใน Seels and 

Glasgow 1990 : 4)  กันเทอร์ (Gunter 1990 : 80) และสวัสดิ์ สุวรรณอักษร (2531 : 107) 
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 3. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ดีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้
เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมที่มีต่อ
บทเรียนไวยากรณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาจรฐานเท่ากับ 0.67 ซึ่งสามารถแยก
ออกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 

  3.1 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อเนื้อหาในบทเรียนไวยากรณ์อยู่ในระดับดี ( X  = 

4.23, S.D. = 0.63)   
3.1.1 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 6  เนื้อหาในเอกสารจริงด้านสังคมและ 

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาน่าสนใจ ( X  = 4.36, S.D. = 0.65) อาจเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะตัวของ
เอกสารจริงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างจากของผู้เรียนเป็นอย่างมาก จึงสามารถ

กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหาในบทเรียนยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวอลเตอร์ (Walter (1982 : 1)  

สวาฟฟาร์ (Swaffar 1985 : 18) ที่กล่าวว่า ครูควรน าเอกสารจริงมาใช้สอนภาษาเพ่ือให้เนื้อหาในการ
เรียนการสอนดึงดูดและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

3.1.2 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดได้แก่ ข้อที่ 5 ค าอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ชัดเจน 

เข้าใจง่าย ( X  = 4.00, S.D. = 0.73) อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยเขียนข้อความในบทเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด ผู้ เรียนอาจไม่เข้าใจข้อความที่ต้องการสื่อเพราะมีอคติ หวาดกลัวและหวาดวิตกต่อสื่อ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพะนอ สงวนแก้ว (2553 : 1-5) ที่กล่าวถึงสาเหตุการเรียนที่ไม่
คงทนและความอ่อนล้าในการเรียนภาษาอังกฤษ และการอ่านค าอธิบายเป็นภาษาไทยอาจช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพอลตันและบรูเดอร์ (Paulston and Brunder 1979) ที่ว่า 
ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกอย่างในการสอนหรือสื่อ แต่จ าเป็นต้องค านึงถึงระดับภาษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ แล้วตัดสินใจสัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาแม่ระหว่างมีการเรียนการสอน 
  3.2 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการออกแบบบทเรียนและการจัดกิจกรรมของ

บทเรียนไวยากรณอ์ยู่ในระดับดี ( X  = 4.32, S.D. = 0.69)   

3.2.1 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 11 ค าสั่งในแบบฝึกหัดมีความชัดเจน
เข้าใจได้ง่าย ( X  = 4.41, S.D. = 0.66) อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยพยายามใช้ภาษาง่ายๆ ชัดเจนด้วยประโยค
ความเดียวหรือความรวม อีกทั้งยังใส่รูปภาพเพ่ือสื่อความถึงกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องท าให้ข้อนั้น เช่น มีรูป  
หูฟังหรือวิทยุ เพ่ือสื่อว่าเป็นกิจกรรมการฟัง 

3.2.2 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 10 แบบฝึกหัดมีความเหมาะสมต่อ

ผู้เรียน ( X  = 4.26, S.D. = 0.72)  ทั้งนี้อาจเนื่องจากกิจกรรมบางชนิดยากเกินไปส าหรับระดับของ
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ผู้เรียน อีกท้ังเอกสารจริงที่น ามาใช้อาจยากเกินไปส าหรับผู้เรียนบางคนที่มีความสามารถด้านไวยากรณ์ไม่
สูงนัก ซึ่งสอดคล้องกับลี (Lee อ้างถึงใน กมลทิพย์ รัชชนะกุล 2548 : 13) ที่กล่าวถึง ข้อควรค านึงในการ
เลือกเอกสารจริง เพราะโครงสร้างและค าศัพท์มักยากกว่าสื่อที่สร้างมาเพ่ือสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ 

  3.3 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ของบทเรียนไวยากรณ์อยู่ในระดับดี ( X = 
4.34, S.D. = 0.63)  

3.3.1 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 12 บทเรียนไวยากรณ์มีความสนุกสนาน 

และท้าทายความสามารถของผู้เรียน ( X = 4.39, S.D. = 0.64) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยสร้างบทเรียน
ไวยกรณ์ที่มุ่งความหมาย ไม่ใช่เน้นรูปแบบเท่านั้น และน าเสนอไวยากรณ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็น
ขั้นตอนท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน อยากเรียนและฝึกการใช้ไวยากรณ์ในบริบทหรือสถานการณ์ที่มีความ

หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอมรา  แสงจันทรมณี (2524 : 15) สันทนา  สุธาดารัตน์ (2531 : 

95)  กรินทร์  สังข์ทอง (2541 : 14-15) และลีชและสตาร์ดวิค (Leech and Startvik 1989 : 11-13) ที่
ให้ความเห็นว่า ความหลากหลายของเนื้อหาและการน าเสนอท าให้การเรียนการสอนไวยากรณ์มีความ  
ท้าทาย  

3.3.2 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 13 บทเรียนช่วยพัฒนาความสามารถ
ทางไวยากรณ์ของผู้เรียนได้สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X  = 4.33, S.D. = 0.64)  อาจเพราะไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษหลากหลาย การสร้างบทเรียนเพียง 7 บท อาจไม่พอเพียงส าหรับผู้เรียนบางคนต้องการ
เรียนรู้มากกว่าที่ผู้วิจัยน าเสนอ  

 
ปัญหาที่พบในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ถึงแม้ว่าผู้วิจัยจะได้วางแผนและด าเนินการตามขั้นตอนอย่างละเอียด แต่ยังคง
พบปัญหาและอุปสรรคต่างบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระ
งาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เนื่องจากเนื้อหาในการสอนไวยากรณ์ต้องยึดจากบทเรียนในรายวิชาการเขียนเป็นหลัก ซึ่ง
รายละเอียดของแต่ละบทเรียนในหนังสือรายวิชาดังกล่าวมุ้งเน้นที่กระบวนการเขียนเป็นหลัก และ
กล่าวถึงไวยากรณ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่ได้แยกสอนอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องศึกษาเนื้อหา
เพ่ิมเติมจากเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปรับเนื้อหาไวยากรณ์ให้มีความเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียนและให้ประยุกต์ใช้ในเรื่องที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายให้เขียนส่งครูผู้สอน          

2 แม้ว่าผู้วิจัยจะใช้เอกสารจริงเพ่ือสร้างบทเรียนไวยากรณ์ แต่ในแต่ละบทผู้วิจัยมุ่งเน้นเพียง
ไวยากรณ์หลักหนึ่งเรื่องเท่านั้น ซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติการใช้ภาษาจริง เพราะในการสื่อสารทั่วไปนั้น จะมี
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การใช้ไวยากรณ์อย่างหลากหลายและปฏิสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจ ากัดในการวิจัยครั้งนี้ ที่
ต้องการมุ่งเน้นการเรียนการสอนไวยากรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเขียนระดับประโยคและย่อหน้าตาม
ค าอธิบายรายวิชา ท าให้บางครั้งในช่วงเวลาของการสอนเขียน ผู้วิจัยจ าเป็นต้องบูรณาการหลักไวยากรณ์
อ่ืนๆ เข้ามาในการสอนด้วยอาจท าให้เกิดตัวแปรแทรกซ้อน (extraneous variables) ในการวิจัย 

3. ระดับภาษาและความรู้ของผู้เรียนมีความหลากหลาย ผู้เรียนบางคนมีความสามารถด้าน
ไวยากรณ์ค่อนข้างต่ า ท าให้บทเรียน กิจกรรมและแบบฝึกที่สร้างขึ้นจากเอกสารจริงกลายเป็นอุปสรรค
และส่งผลกระทบต่อการเรียนรายวิชาการเขียนเบื้องต้น ขณะที่ผู้เรียนบางคนมีความสามารถดังกล่าวอยู่
ในเกณฑ์ดี บทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างก็สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและอยากเรียนรู้เพิ่มข้ึน  
   
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทเรียน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมหรือ  งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาเนื้อหาของบทเรียนไวยากรณ ์
  1.1 ในบทเรียนการสอนไวยากรณ์ ควรเน้นการน ากฎไวยากรณ์ต่าง ที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันมาท าการสอนอย่างปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความส าคัญและสามารถน ากฎต่างๆ 
เหล่านี้ไปใช้ได้ในอนาคตอย่างมีความหมายมากข้ึน 
  1.2 ควรเพ่ิมเกมไวยากรณ์ (grammatical games) ลงไปในบทเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความผ่อนคลายจากการท าแบบฝึกหัด พร้อมทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกฎไวยากรณ์ในขณะที่เล่นเกม 
 2. ข้อเสนอในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์ ในเนื้อหาอ่ืนๆ โดยผ่านทักษะการ
สื่อสารต่างๆ เช่น ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน เพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษให้
ครบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
  2.2 ควรเปลี่ยนเอกสารจริงประเภทอ่ืน นอกเหนือจากด้านสังคมและวัฒนธรรม อาจ
เปลี่ยนเป็นด้านอื่น เช่น วิทยาศาสตร์ นวนิยายรัก สืบสวน หรือภาพยนต์ สื่อโฆษณาอ่ืนๆ เพ่ือให้บทเรียน
เกิดความหลายหลากและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้วยบทเรียนไวยากรณ์
แบบเน้นภาระงานกับการเรียนไวยากรณ์ด้วยวิธีปกติหรือวิธีการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 
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  2.4 ควรจัดให้มีการบูรณาการหลักสูตร (curricular integration) ในการสอนไวยากรณ์
เพ่ือการสื่อสารกับเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายวิชา การเขียน เพ่ือให้เนื้อหาไวยากรณ์มี         
ความน่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นความเป็นไปได้ในการกฎไวยากรณ์รวมทั้ งเนื้อหาไปใช้ใน
อนาคตของการใช้ภาษา 
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โกชยั และสมพร สาริกบุตร.  แนวการวิเคราะห์และประเมินแบบเรียน. พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  กรุงเทพฯ :     
                ครุุสภา, 2521. 
โชติรส โสอุดร.  “การสร้างแบบฝึกแจสแซนท์เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวชิาทกัษะการพดู 
                ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนศกึษานารีวิทยา  
                กรุงเทพ.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
                2545. 
จรี  เทียนไชย. ”การวิเคราะห์สือ่การเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 513-514 และความสอดคล้องกบั 
                หลกัสตูร.” ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั           
                ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2528. 
จินตนา ใบกาซูยี.  การเขียนสือ่การเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ : สวุีริยาสาส์น, 2537. 
_________.  รูปลกัษณ์หนงัสอืเรียนมธัยมศกึษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คคุสุภาลาดพร้าว, 2538. 
จุฑารัตน์ บุญทราหาญ.  “วนัครู.” เดลนิิวส์, 16 มกราคม 2549, 5. 
ซิมม่ี อุปรา.  “การวิเคราะห์ค าศพัท์และขอบขา่ยความหมายท่ีปรากฏในหนงัสอืแบบเรียนภาษา 
                องักฤษระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   
                บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541. 
ณฎัฐพล  ภกัดีเจริญ.  “การวิเคราะห์เนือ้หาทางวฒันธรรมของแบบเรียนการอ่านภาษาองักฤษ 
               ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต              
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2537. 
ทองพนู ก่ิงนาค.  “การศกึษาปัญหาการบริหารหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2530  
                สาขาชา่งไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ ตามทศันะของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนใน 
                วิทยาลยัเทคนิคกลุม่ภาคกลาง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  
                สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2533. 
ทิศนา แขมณี.  เทคนิคการเขียนและผลิตต ารา.  พิมพ์ครัง้ท่ี 3.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
                มหาวิทยาลยั, 2548.  
นพคณุ คณุาชีวะ.  การวิเคราะห์หนงัสอืแบบเรียน.  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นสว่นจ ากดัแสงจนัทร์การ 
                พิมพ์, 2530. 
นววรรณ พนัธเ์มธา.ไวยากรณ์ไทย.พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ: รุ่งเรอืงการพมิพ,์2527. 
นิธิ เอียวศรีวงศ์.  สงัคมไทยในกระแสการเปลีย่นแปลง.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์มติชน, 2547. 
นชุนาฏ วรยศศรี.  ”ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ผลสมัฤทธ์ทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัศกึษา 
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                สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้.” ปริญญานิพนธ์ปริญญา  
                มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2544. 
บุษราภรณ์ ทบัทิมงาม.  “การศกึษาปัญหาและความต้องการและวิธีการพฒันาสมรรถภาพการ 
                สอนวิชาภาษาองักฤษของครูประถมศกึษาในเขตการศกึษา 5.” วิทยานิพนธ์          
                ปริญญามหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2542. 
เบญจภรณ์ สมศกัด์ิโยธิน.  “การศกึษาปัญหาด้านเนือ้หาวฒันธรรมในหนงัสอืแบบเรียนชุด  
                Discoveries (Student’s Book 1-3) ของครูภาษาองักฤษ.” ปริญญานิพนธ์ปริญญา 
                มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2537. 
ประคอง กรรณสตู.  สถิติประยกุต์ส าหรับครู.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2529. 
ประนอม สรัุสวดี.  ภาษาองักฤษกบัเด็กไทยในระดบัประถมศกึษา.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์ 
                โครงการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม, 2531. 
ประสรรค์ ตนัติเสนาะ.  “การวิเคราะห์กลวิธีน าเสนอเนือ้หาในต าราภาษาไทยของพระยา               
                ศรีสนุทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู).” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต    
                บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2547. 
ปรียาพร  อภิเดช และคณะ.  คูมื่อครูสาระการเรียนรู้พืน้ฐานภาษาองักฤษชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  
                Say Hello 4.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แม็ค จ ากดั, 2547. 
ปรียาพร  อภิเดช และคณะ.  หนงัสอืเรียนแบบฝึกหดัภาษาองักฤษชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 Say  
                Hello 4.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แม็ค จ ากดั, 2547. 
ปรียาพร  อภิเดช และคณะ.  หนงัสอืเรียนภาษาองักฤษชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 Say  Hello 4.  
                กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แม็ค จ ากดั, 2547. 
พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช.  “การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยกบัวฒันธรรม ระดบัมธัยมศกึษา 
                ตอนปลาย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์ 
                มหาวิทยาลยั, 2528. 
พรรณี ชูทยัเจนจิต.  “การสนองความต้องการพืน้ฐานของเด็ก.” ใน การพฒันาพฤติกรรมเด็กหน่วย 
                ท่ี 1-7, 113-187.  พิมพ์ครัง้ท่ี 17.  นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2544. 
พชัระ ไพบูลย์ศรีนครา.  “การวิเคราะห์หนงัสอืเรียน English for a Changing World, Book 4.”  
                วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2534. 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ.  ระเบียบวธีิการวจิยัทางสงัคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ : ราชภฏัพระนคร, 2544. 
รัชนี โป๊ฟ้า.  “ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษในวิทยาลยันาฏศิลป์ภาคกลาง.”      
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                ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
                ประสานมิตร, 2546. 
ร่ืนฤทยั สจัจพนัธ์ุ.  อิทธิพลวรรณกรรมตา่งประเทศในวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
                มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2521. 
ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน.  ปฏิบติัการสอนภาษาองักฤษก่อนฝึกสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
                มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2523. 
ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542.  กรุงเทพ : ศิริวฒันาอินเตอร์  
                พริน้ท์, 2546. 
เลขา ปิยะอจัฉริยะ.  “การพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็ก.” ใน การพฒันาพฤติกรรมเด็ก 
                หนว่ยท่ี 8-15, 562-597.  พิมพ์ครัง้ท่ี 17.  นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช,  
                2544. 
วนัเพ็ญ สวุรรณนารี.  “การวิเคราะห์หนงัสอืสารคดีส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่นภาษาไทยท่ีจดัพิมพ์ 
                ระหวา่งปี พ.ศ. 2530 – 2540.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   
                บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546. 
วราภรณ์ บวรศิริ และสมิุตรา องัวฒันกลุ.  รายงานการวิจยัเร่ือง การสงัเคราะห์งานวิจยัด้าน 
                การเรียนการสอนในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
                2541. 
วิสาข์ จติัวตัร์.  การอา่นภาษาองักฤษ.  นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543. 
วารี ดิถีจิตร.  การวิเคราะห์หนงัสอืแบบเรียนในระดบัประถมศกึษา.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์ 
                บรรพกิจ, 2522. 
วาโร เพ็งสวสัด์ิ.  การวิจยัในชัน้เรียน.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์สวุีริยสาส์น, 2547. 
ศิวกานต์ ปทมุสติู.  การอา่นเพื่อชีวิต.  กรุงเทพฯ : บริษัท เลฟิ แอนด์ ลพิ เพรส จ ากดั, 2540. 
ศิริพร ลมิตระการ.  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการอ่าน เอกสารการสอนชุดวชิาการอ่านภาษาไทย  
                หนว่ยท่ี 1-7, 13-15 . นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2544. 
สงดั อุทรานนัท์. พืน้ฐานและหลกัการพฒันาหลกัสตูร. พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพ : ส านกัพิมพ์ 
                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2532. 
สมเชาว์ เนตรประเสริฐ และคณะ. ระบบสือ่การสอน. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
                มหาวิทยาลยั, 2544. 
สมพร จารุนฏั. “การใช้ค าถามในหนงัสอืเรียนช่วยสง่เสริมการเรียนรู้.” ใน พฒันาหนงัสอื, 9-15.  
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                กรุงเทพ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2535. 
สรรเสรญิ สุวรรณประเทศ. Grammar Thorough Conversation.พมิพค์รัง้ที ่2.กรุงเทพฯ : 
วทิยพฒัน์, 2543. 
สลลิทิพย์ ใจด.ี “การวิเคราะห์หนงัสอืเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น : New Horizons in English  
                เลม่ 1-3.” ปริญญานิพนธ์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
                ประสานมิตร, 2528. 
สธุาสนีิ บุญครอบ. “การพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปประกอบภาพยนตร์การ์ตนู เพื่อฝึกทกัษะการ 
                อา่นภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
                มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2547. 
สนิุดา กิตติศรีธนานนัท์. “เอกสารการเรียนสถิติประยกุต์ส าหรับการวิจยั.” ภาควิชาพืน้ฐาน 
                การศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546. (อดัส าเนา) 
สพุรรณี ช่วยบ ารุง. “การวิเคราะห์หนงัสอืเรียน Odysey เลม่ 1 2 และ 3.” วิทยานิพนธ์            
                ปริญญามหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2531. 
สภุทัรา อกัษรานเุคราะห์.การสอนทกัษะทางภาษาและวฒันธรรม. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ 
                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2532. 
สภุาภรณ์ แทง่ทอง. “การตรวจสอบความซ า้ซ้อนของค าในหนงัสอืเรียนภาษาองักฤษส าหรับวิชา 
                ภาษาองักฤษ อ 011 และหนงัสอืเรียนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา.” วิทยานิพนธ์   
                ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2532. 
สมิุตรา องัวฒันกลุ. วิธีสอนภาษาองักฤษ. พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
                มหาวิทยาลยั, 2537.  
__________.การวจิยัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ.กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวทิยาลยั, 2537. 
สรุางค์  โคว้ตระกลู. จิตวิทยาการศกึษา. พิมพ์ครัง้ท่ี 6. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
                มหาวิทยาลยั, 2548.  
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