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 The  purposes  of  this pre - experimental  research  with  one group pretest  posttest 
design  were (1)  to  compare the English communicative  achievement in  listening , speaking, 
reading  and writing  of  the fifth  grade students taught by the 4MAT approach before and after the  
instruction (2) to study the opinions of the fifth  grade students toward the 4MAT approach. 
 The samples of this research were 24 fifth grade students of Banpong School,  
Song Phi Nong, Suphan Buri province  who  were  studying  English  course  in the first semester of 
the academic year 2005. 
 The research instruments used were : (1)  the English lesson plans based  on  the 
4MAT approach  (2)  the English achievement  tests  and (3) a questionnaire used  for  asking  the  
students’ opinions  toward  the 4MAT  approach. 
 The t – test  dependent  was used  to compare the English achievement scores before 
and after being  taught by the 4MAT approach. Mean( X ) and Standard  Deviation(S.D.)  were  used  
to  analyze  the  opinions  toward  the  4MAT   approach.  
 The results of this research were as follow :  

1. The English learning  achievement  scores  of the fifth  grade students  after being 
taught by the 4MAT approach  was statistically  significantly higher than that before being  taught by 
the 4MAT approach  at the 0.01 level.  The students gained the  highest  scores  in  writing  skill  and  
gained  the  lowest  scores  in  speaking  skill. 

2. The opinions of  fifth  grade students toward  the 4MAT  approach were  at  a   
high agreement  level  in  every  aspect  ranking  from  the  highest  to  the  lowest  respectively  as  
follow  cooperative  group  working,  learning  ability,  having  self  realization  and  self  confidence  
and having  good learning  climate. 
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บทที ่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสาร ความกาวหนา ความเคลื่อนไหวและ     

การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  มีผลกระทบอยางรวดเร็ว  บุคคลในสังคมตอง
พบปะเพื่อดําเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ภาษาตางประเทศจึงกลายเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญยิ่งในการสื่อสารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจกันและกัน ในการศึกษาหาขอมูล
ความรูและการถายทอดวิทยาการตาง ๆ แกกัน  ดังนั้นการรูภาษาตางประเทศ 
จะชวยในการติดตอส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมและเพื่อการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนเพื่อใหสามารถนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ  การเรียนภาษาตางประเทศ 
จะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล  สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม
และมั่นใจ  มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ  นอกจากนี้  ยังมีความเขาใจ
และภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย  และสามารถถายทอดวัฒนธรรม และเอกลักษณไทย
ไปสูสังคมโลก ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2544 มีความคาดหวังวาเมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้งแต 
ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาผู เ รียนจะมีเจคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ   สามารถใช
ภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตาง ๆ   แสวงหาความรู  ประกอบอาชีพและศึกษาตอ 
ในระดับที่ สูงขึ้น   รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย 
ของประชาคมโลก   และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก 
ไดอยางสรางสรรค  (กรมวิชาการ  2545 : 1) 

การเรียนภาษาตางประเทศนั้นแตกตางจากสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ เนื่องจากผูเรียนไมได
เรียนภาษาเพื่อความรู เกี่ยวกับภาษาเทานั้น  แตเรียนเพื่อสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือ 
ในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและ
การงานอาชีพ (สําลี  รักสุทธี  และคณะ 2545 : 7) กลาวคือการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  คือ   
ความสามารถในการใชทักษะการฟง   พูด   อานและเขียนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 
ตามหลักภาษาและสถานการณการใช   โดยคํานึงถึงความเหมาะสมทั้งในดานกาลเทศะ  และบุคคล
เปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับกรมวิชาการ  (2540 : 7)  ที่ไดกลาววา  การใชภาษาอังกฤษเพื่อ 
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การสื่อสารเปนความสามารถในการใชภาษาเขาสูสังคมและวัฒนธรรม  สามารถสื่อความโดยใช
ภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักภาษา  เหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ สําหรับในระดับ
ประถมศึกษาใหเนนทักษะการฟง  พูด  อานและเขียน  ดังนั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสารจึงเปน
การใชภาษาระหวางผูสงสารและผูรับสาร ซึ่งมีจดุมุงหมายเพื่อใหการสื่อสารนั้นถูกตอง  เหมาะสม  
และเปนที่ยอมรับในสังคมที่ใชภาษานั้น  การรู รูปแบบ  หนาที่  และความหมายของภาษา 
เพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอ  นักเรียนตองสามารถนําความรูดังกลาวไปใชจริง ๆ การที่ผูเรียน 
ใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา  การเรียนภาษาที่ดีผูเรียน
ตองไดมีโอกาสฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  การจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของการเรียนภาษา   
การเรียนภาษาจึงควรประกอบไปดวยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรม  การฝกทักษะทางภาษา
และกิจกรรมฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย อันจะนําไปสูผูเรียนที่
พึ่งตนเองได (Learner  independence)  และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต(Lifelong learning)  ซึ่ง
รูปแบบการสอนที่ประกอบไปดวยสวนประกอบตาง ๆ ดังกลาวขางตนนั้นรูปแบบหนึ่งก็คือ   
การสอนแบบ 4MAT ของเบอรนิส  แมคคารธี  (Bernice  McCarthy, อางถึงใน  ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  
และไพเราะ  พุมมั่น  2542 : 7 - 11)  ซึ่งเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยได
ทําวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูและบทบาทของสมองเพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีรูปแบบ 
การเรียนรูและกลไกการทํางานของสมองที่แตกตางกันไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
อยางเต็มศักยภาพ  จากการศึกษาดังกลาวสามารถแบงลักษณะการเรียนรูของผูเรียนออกเปน   
4  ลักษณะ  ดังนี้ 

การเรียนรูของผูเรียนแบบที่  1  เกิดจากการรับรูประสบการณ  และผานกระบวนการ
จัดขอมูลดวยการสังเกตอยางไตรตรอง (Reflective  Watching)  

การเรียนรูของผูเรียนแบบที่  2  เกิดจากการรับรูความคิดรวบยอด  (Concept)  และ
ผานกระบวนการของการเห็นหรือคิด 

การเรียนรูของผูเรียนแบบที ่ 3  เกิดจากการรับรูโดยนําความคิดรวบยอดซึ่งเปน
นามธรรมแลวไปผานกระบวนการของการลงมือกระทํา   

การเรียนรูของผูเรียนแบบที ่ 4  เกิดจากการรับรูดวยการลงมือการกระทําจนเปน
ประสบการณรูปธรรม   

จากลักษณะของผูเรียนทั้ง 4 ลักษณะ ดังกลาวขางตน  จึงเปนแนวคิดพื้นฐานใน 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ  4MAT  ในเวลาตอมา โดยใหพื้นที่ของวงกลมถูกแบง
ออกโดยเสนแทนการเคลื่อนไหวของกิจกรรมการเรียนรู  พื้นที่ของวงกลมถูกแบงออกเปน  4  สวน  
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โดยใหแตละสวนใชแทนกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนกับครูซึ่งแบงเปน  4  ลักษณะ โดย
นิยามวา 

สวนที่  1  คือ  การบูรณาการประสบการณใหเปนสวนหนึ่งของตนเอง  ใชคําถามนํา
กิจกรรม  คือ  ทําไม (Why) เปนการพัฒนาประสบการณจริงไปสูการสังเกตดวยสติปญญา
ไตรตรอง   ตองสรางประสบการณคิดหาเหตุผลดวยตนเอง  ผูเรียนชอบจินตนาการจะมีความสุข
ในการเรียนรู  บทบาทของครูเปนผูกระตุนสรางแรงจูงใจ  เปนผูยั่วยุดวยการสรางสถานการณ
จําลอง   การอภิปรายนักเรียนมีบทบาท   สรางเหตุผล ในสวนนี้แบงออกเปน  2  ข้ัน  ดังนี้ 

ข้ันที่  1  ข้ันสรางประสบการณ  เปนขั้นที่ทาํใหผูเรียนรูสึกวาสิง่ทีจ่ะเรยีนนั้นมี
ความหมายกบัเขาเอง   

ข้ันที่  2  ข้ันวิเคราะหประสบการณ  ข้ันนีย้งัอยูในสวนที่  1  คือ  กระตุนให
นักเรียนสนใจและอยากรู     

สวนที่ 2 คือ การพัฒนาความคิดรวบยอดคําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรมประจาํสวนนี ้
คือ  อะไร (What) เปนการเรียนรูในขั้นการเชื่อมโยงการเรียนรูขอมูลอยางไตรตรองมาสูการสราง
ความคิดรวบยอดดวยการสังเกตดวยสติปญญาคิดไตรตรองไปสูการสรางแนวคิดที่เปนนามธรรม 
ผูเรียนชอบการวิเคราะหจะมีความสุขในการเรียน บทบาทของครูเปนผูเตรียมขอมูล ใหขอมูล 
สาธิต โดยวิธีการใหนักเรียนคนควา ใหนักเรียนมีบทบาทแสวงหา  รายละเอียดในสวนนี้แบง
ออกเปน  2  ข้ัน  ดังนี้ 

ข้ันที่  3  ข้ันปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด  ข้ันนี้มุงเนนใหผูเรียน
สามารถวิเคราะหและไตรตรองความรูที่ไดจากขั้นแรกใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น   

ข้ันที่  4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล  (หาความรูเพิ่มเติม)  การสอนในขั้นนี้เปน
ข้ันของการใหขอมูลรายละเอียดเพื่อทําใหนักเรียนสามารถเขาใจจนสรางความคิดรวบยอดเรื่องที่
เรียนได   

สวนที่  3  การปฏิบัติและปรับแตงเปนความคิดของตนเอง  กระบวนการที่เกิดขึ้นในขั้น
นี้เปนการเคลื่อนไหวจากขั้นสรางความคิดรวบยอดมาสูการลงมือกระทําหรือลงมือทดลองตาม
ความคิดของนักเรียนอยางกระตือรือรน  การทดลองดวยตนเองไปสูการสรางแนวความคิดที่เปน
นามธรรม  ผูเรียนที่ชอบใชสามัญสํานึกจะมีความสุขที่สุดในการเรียนรู  ประเด็นที่เปนปญหาในใจ
ของกระบวนการในชวงนี้  คือ จะทํางานนี้ใหสําเร็จไดอยางไรหรือทําอยางไร (How does it work?) 
โดยบทบาทของครู คือ  โคชหรือผูใหคําแนะนํา ผูอํานวยความสะดวกผูใหความชวยเหลืออยู
เบื้องหลัง  วิธีการ  คือ  การใหผู เรียนลงมือปฏิบัติ   ในสวนนี้ ผู เ รียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติ 
ซึ่งสวนนี้แบงออกเปน  2  ข้ัน  ดังนี้ 
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ข้ันที่  5  ข้ันทําตามแนวคิดที่กําหนด  ในขั้นนี้นักเรียนใหผูเรียนไดลองทําโดยผาน
ประสาทสัมผัส   

ข้ันที่  6  ข้ันบูรณาการแนวคิด  ในขั้นนี้เปนขั้นของการบูรณาการและสรางสรรค
ใหนักเรียนมีโอกาสทํางาน  เพื่อใหเกิดความเขาใจจนสามารถพัฒนาเปนความคิดรวบยอดได   

สวนที่  4 การบูรณาการและประยุกตประสบการณ  กระบวนการเรียนรูในสวนที่  4  
เกิดจากกิจกรรมของการลงมือกระทําดวยตนเองจนสําเร็จและไปสูการรับรูและมีความรูสึกที่ดี 
เปนประโยชนตอตนเองตอไป  โดยครูมีบทบาทเปนผูประเมิน ผูเสริมและผูรวมเรียนรู  นักเรียน 
มีบทบาทเปนผูกระทําและคนพบดวยตนเอง โดยวิธีการในการสอนสวนนี้  คือ  การคนหาตัวเอง  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแนะนําผูอ่ืน ในสวนนี้มีข้ันตอน  2  ข้ันตอน  ดังนี้   

ข้ันที่  7  ข้ันวิเคราะหผลและนําแนวคิดไปใชโดยผูเรียนจะวิเคราะหจากการเรียนรู
แลวนําไปวางแผนประยุกตใชหรือดัดแปลงผลงานใหดีข้ึนพวกเขาจะไดชื่นชมกับผลงานของตนเอง
และไดนําผลงานของตนเองเสนอในกลุมยอย ๆ   ใหเพื่อน ๆ ติชม   

ข้ันที่  8 ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืนในขั้น
สุดทายนี้เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสแบงปนความรูและประสบการณที่ไดรับจากการ
คนควาหรือการลงมือกระทํากับคนอ่ืน ๆ ในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนจะชวยใหนักเรียนมองเห็นการ
เชื่อมโยงของสิ่งที่ไดเรียนรูกับเร่ืองอื่น ๆ  ที่อาจพบในสถานการณใหม ๆ    

จากที่กลาวมาอาจสรุปไดวา  การสอนแบบ  4MAT  ตามแบบการเรียนรู  และเทคนิค
การพัฒนาสมองซีกซาย – ขวา  ประกอบดวยขั้นตอน  8  ข้ันตอน  ไดแก   

 ข้ันที่  1  ข้ันสรางประสบการณ   
 ข้ันที่  2  ข้ันวิเคราะหประสบการณ  
 ข้ันที่  3  ข้ันปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด   
 ข้ันที่  4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล  (หาความรูเพิ่มเติม)    
 ข้ันที่  5  ข้ันทําตามแนวคิดที่กําหนด   
  ข้ันที่  6  ข้ันบูรณาการแนวคิด 
 ข้ันที่  7  ข้ันวิเคราะหผลและนําแนวคิดไปใช  
 ข้ันที่  8  ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน 

ซ่ึงกระบวนการสอนของ 4 MAT  นี้เปนรูปแบบการสอนที่สอดรับกับการเรียนภาษา 
เพื่อการสื่อสาร เนื่องจากกระบวนการสอนในขั้นตอนการสอนแบบ 4 MAT  มีลักษณะคลายคลึงกับ
กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามที่ มอรโรว  (Morrow  1981 : 59 – 69)  ไดใหแนวคิด
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สําหรับกระบวนการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารวาควรมีลักษณะกลาวคือ การที่รูวาตนกําลัง
ทําอะไร  (Know  what  you  are  doing)  การเรียนตองมีจุดประสงคที่แนนอนเปนสิ่งที่นักเรียน
ตองการเรียนรูในภาษาตางประเทศนั้น ๆ เชน  การอานคําแนะนํา  การเขียนจดหมาย  หรือแมแต
การฝกกระสวนประโยคก็สามารถจัดอยูในมิติของการสื่อสารได ถาตอบไดวาทําไมจึงทํา  และ
สามารถนําไปเชื่อมโยงกับกิจกรรมการสื่อสารได  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  ตองสอดคลองกับ
จุดประสงคในการเรียนรูวา  ผูเรียนเรียนภาษาไปเพื่ออะไร  ตองเรียนจนสามารถนําไปใชได  ไมใช
เรียนรูเพียงวิธีการเทานั้น  ทั้งนี้เพื่อใหการเรียนภาษาเปนสิ่งที่มีความหมายแกผูเรียนซึ่งสอดคลอง
กับขั้นตอนการสอนแบบ 4MAT  ในขั้นตอนที่  1  ขั้นสรางประสบการณ  อันเปนขั้นที่ทําใหผูเรียน
รูสึกวาส่ิงที่จะเรียนนั้นมีความหมายกับเขาเอง   ในดานของขบวนการการสอนภาษาเพื่อ 
การสื่อสารนั้นเนนขบวนการโดยรวมสําคัญกวาสวนยอย  (The  whole  is  more  important  
than  the  sum  of  parts) กลาวคือ สถานการณการใชภาษาในชีวิตจริงเนนความเขาใจในเรื่อง
ทั้งหมดมากกวาความสามารถในการแยกวิเคราะหรายละเอียด  เพราะในการสื่อสารจริงผูส่ือสาร
สนใจสารที่ส่ือไปมากกวาที่จะมาวิเคราะหภาษาที่ใชในการสื่อสาร การเรียนการสอนโดยแยกเปน
สวน ๆ ไมชวยใหผูเรียนเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารไดดีเทากับการสอนในลักษณะบูรณาการที่ตอง
ใชทักษะภาษาที่หลากหลายดังนั้นในการสอนควรใหผูเรียน  ไดฝกกิจกรรมโดยใชทักษะรวม  หรือ
ทักษะสัมพันธ  ซ่ึงลักษณะการสอนแบบ 4 MAT นั้น  เปนการสอนในลักษณะของการบูรณาการ
ดังเชนในขั้นที่  6  ขั้นบูรณาการแนวคิด  ในขั้นนี้เปนขั้นของการบูรณาการและสรางสรรคให
นักเรียนมีโอกาสทํางาน  เพื่อใหเกิดความเขาใจจนสามารถพ ัฒนาเปนความคิดรวบยอดได  ลักษณะ
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารคือการเนนกระบวนการในการสื่อสารมี
ความสําคัญเทากับรูปแบบของภาษาที่ใชในการสื่อสาร  (The  processes  are  as  important  as  
the  form)  ซ่ึงการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศนั้น  จําเปนตองใหผูเรียนได
ฝก  โดยเนนกระบวนการในการเรียนเทากับรูปแบบของภาษา  การเรียนการสอนควรมีความ
สอด คล อ ง กั บ ก ร ะ บ วนก า ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร จ ริ ง เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด ก า ร สื่ อ ส า ร 
ที่คลายกับสถานการณจริงในหองเรียน  ตองใหผูเรียนทํากิจกรรมการใชภาษาที่มีลักษณะเหมือน
จริงมากที่สุด  ซ่ึงลักษณะดังกลาวเปนขั้นตอนสําคัญอยางหนึ่งในรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ใน
สวนที่  3 การปฏิบัติและปรับแตงเปนความคิดของตนเอง  กระบวนการที่เกิดขึ้นในขั้นนี้เปน 
การเคลื่อนไหวจากขั้นสรางความคิดรวบยอดมาสูการลงมือกระทํา หรือลงมือทดลองตามความคิด
ของนักเรียนอยางกระตือรือรน  การทดลอง  ดวยตนเองไปสูการสรางแนวความคิด  ที่เปน
นามธรรม  โดยบทบาทของครูจะเปนโคชหรือผูใหคําแนะนํา  ผูอํานวยความสะดวก  ผูให 
ความชวยเหลืออยูในสวนนี้แบงออกเปน  2  ขั้น คือขั้นที่  5   ทําตามแนวคิดที่กําหนด ในขั้นนี้
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นักเรียนใหผูเรียนไดลองทําโดยผานประสาทสัมผัส  และขั้นที่  6 ขั้นบูรณาการแนวคิด ในขั้นนี้เปน
ขั้นของการบูรณาการและสรางสรรคใหนักเรียนมีโอกาสทํางาน  เพื่อใหเกิดความเขาใจจนสามารถ
พ ัฒนาเปนความคิดรวบยอดได  และประการสุดทายที่ทําใหการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการ
สอนแบบ 4 MAT สามารถสอดรับกัน  คือ การสอนทั้งสองแบบเปนการเรียนรูไดมาจากการปฏิบัติ
(To learn it, do it)   

นอกจากนี้  การสอนแบบ 4 MAT  เปนการสอนที่ชวยใหนักเรียนมั่นใจในตนเอง 
วาส่ิงที่เปนไปไมไดยอมเปนไปได  และสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ในโลกของเราได           
กิจกรรมการสอนแบบ 4MATทําใหเกดิการยอมรับซึ่งกันและกนั  เพราะมีการใหนักเรียนได
นําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรูความคดิกับผูอ่ืนซึ่งเปนการฝกใหเขารูจักการยอมรับขอผิดพลาด
อันอาจเกดิขึ้นไดในการใชภาษาเพื่อการสือ่สารและมั่นใจในการใชภาษาอนัเปนผลดีตอการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารเพราะในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นในขั้นตอนการฝกอาจเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นไดแตความผิดพลาดไมทําใหการสื่อสารลมเหลวเสมอไป  (Mistakes  are  not  
always  a  mistake)  ดังนั้นความผิดพลาดในการใชภาษายอมเกิดขึน้ไดแตไมถือวาขอผิดพลาด
เปนสิ่งที่ตองแกไขเสมอ  การแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุก ๆ คร้ัง ทําใหผูเรียน เกิดความไม
มั่นใจในการใชภาษาจึงพยายามหลีกเลีย่งการใชภาษาอยูเสมอดวยเหตุนี้  การที่เขารูจักยอมรับและ
เขาใจวาการทาํส่ิงใดสิ่งหนึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นไดแตในบางครั้งความผิดพลาดเหลานั้นก็
มิใชเร่ืองที่จะตองกังวลอันจะทําใหเขามีความมั่นใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารมากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาแผนการศึกษาแหงชาติฉบับที่  9 (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
2540 : 23)  พบวา  ถึงแมวาประเทศไทยจะมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเปนระยะเวลา
ยาวนานอีกทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องใหทันสมัยและสอดคลองกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลง แตจากสภาพความเปนจริง คุณภาพทางดานการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษปรากฏวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในระดับช้ันที่ต่ํากวาระดับอุดมศึกษาไมอยูในระดับที่นาพอใจ 
แมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและในระดับอุดมศึกษา ก็ยังพบวาผูสําเร็จการศึกษาจํานวนมาก
ดอยคุณภาพและไมมีมาตรฐานดีพอที่จะทํางานในสถานประกอบการ มาตรฐานการศึกษาใน 
ทุกดานของไทย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียดวยกันเองก็ยังมีคุณภาพต่ํากวาอยูมากและ
จากรายงานการประเมินผลคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติของกรมวิชาการป  พ.ศ. 2544 พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์อยูใน
ระดับปานกลางคอนขางต่ํา คือ มีคะแนนเฉลี่ยเพียงรอยละ 49.56 (กรมวิชาการ  2544 : 18)
นอกจากนี้ผลการสํารวจผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 ปรากฏวาผลการเรียนของ
นักเรียนอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาทั้งจากครูและนักเรียน    

ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากการครู  ก็คือ  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีปญหาดานคุณภาพ     
การสอน  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2540 : 23) เชน  การไมมีครูผูทรงคุณวุฒิเพียงพอ
กับความจําเปนในการสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนทั่วประเทศ และพบวาครูยังขาดความรู
ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ   การสอนยึดเนื้อหามากเกินไป   ครูมุงที่จะอธิบายเนื้อหา
และหลักไวยากรณ  โดยมุงเนนใหใชภาษาไดถูกตองตามกฎเกณฑ  โครงสรางของภาษามากกวา
ที่ จะมุ ง เนนการใชภาษาเพื่ อการสื่ อสารในชีวิตประจําวันจนทําใหการสอนเปนแบบ 
ครูเปนศูนยกลาง  และนักเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  (สุมิตรา  อังวัฒนกุล  
2535 : 15)  โดยเฉพาะอยางยิ่งครูสวนใหญยังไมมีเทคนิคการสอนที่ดีพอและยังคงใชวิธีการสอน
แบบเดิมหรือสอนตามคูมือครูโดยมิไดปรับใหเหมาะสมกับนักเรียนหรือสภาพหองเรียนและ 
ครูไมคอยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักเรียนเกิดการเรียนรู   

ปญหาอีกสวนหนึ่ งที่ เกิดจากตัวนักเรียน   คือ   นักเรียนไม เห็นความจําเปน 
หรือประโยชนของภาษาอังกฤษ  คิดวาการเรียนภาษาอังกฤษเปนเรื่องนาเบื่อหนาย  เนื่องจาก
นักเรียนมีโอกาสใชภาษาอังกฤษในหองเรียนคอนขางนอย  การเรียนการสอนยึดเนื้อหาในตํารา
มากเกินไปทําใหนักเรียนตองเรียนแบบทองจําและเครียดเมื่อตองสอบ  สงผลใหบรรยากาศ 
ในการเรียนเปนการแขงขัน  นักเรียนขาดความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน   การเรียนภาษาอังกฤษ 
จึงเปนเร่ืองที่ไมสนุกและไมสงเสริมใหเด็กเกิดความใฝรู  ทําใหนักเรียนไมประสบความสําเร็จ 
ในการเรียนภาษาอังกฤษเทาที่ควร   

ดังนั้นการแกไขปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกลาวมาแลวนี้      
ครูตองเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544   
และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  24  (1) ที่กลาวถึง  
การจัดกระบวนการเรียนรูใหจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ 
ความถนัดของผู เรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ,  
กรมวิชาการ  2542 : 24)    ซึ่งการใชเทคนิคและวิธีการใหม ๆ  จึงนับวามีความสําคัญยิง่สาํหรบัคร ู 
เพื่อจะไดนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนในหองใหนาสนใจ  ตลอดจนเลือกกิจกรรม
ตางๆ  ใหหลากหลาย  โดยมีการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  
เพื่อใหนักเรียนพัฒนาทั้งดานความรูและทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  เนนใหนักเรียน 
มีสวนรวมในการเรียนรูอยูตลอดเวลา  ไดลงมือปฏิบัติจริงผานกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษา 
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ทั้ง  4 ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน อยางครบถวน  ซึ่งการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกลาว  ผูสอนจําเปนตองออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับ 
การเสริมสรางศักยภาพของแตละบุคคล เพื่อใหผูเรียนไดเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ และเพื่อรองรับ
การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่เปนตัวบงชี้ใหเห็นถึงแนวทางการเรียนการสอนที่ยึด
นักเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู  มีการจัดกระบวนการเรียนรู  เพื่อสงเสริมคุณลักษณะ  เกง  
ดี  มีสุข  เปนเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษาในปจจุบัน   

จากแนวคิดดังกลาวขางตนไดมีผูนําการจัดการเรียนการสอนแบบ  4MAT    ไปทดลอง
ทําการวิจัยในรายวิชาตาง ๆ  ดังเชน  เหมวรรณ  ขันมณี  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โดย   
การใชการเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม  ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ 
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่ใชการเรียนการสอน
แบบโฟรแม็ทซิสเต็ม  มีคาเพิ่มข้ึนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05  ระดับความเห็นและพฤติกรรมของนักเรียนกลุมทดลองอยูที่ดีมาก คือ ความนาจูงใจ
ของกิจกรรมที่เรียน  การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน  และการใหความรวมมือในการทํางาน
กลุมกับเพื่อน  นักเรียนไดเรียนรูคําศัพท  ประโยค  และบทสนทนาที่หลากหลาย  ตลอดจน
สามารถนําความรูที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได  และนักเรียนกลุมทดลองมีทัศนคติที่ดีตอ 
การเรียนภาษาอังกฤษไดรวมเรียนรูกับเพื่อน  ๆ  อยางมีความสุขและภาคภูมิใจในความสามารถ
ของตนเอง 

ธีรนุช  นามประเทือง  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติ  
และความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4    
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT  ผลการวิจัยพบวา  ชุดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ  4 MAT  วิชาคณิตศาสตร เร่ือง  การคูณ  การหาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  89.01 / 80.36  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .001  และนักเรียนที่ทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรู แบบ 4MAT  มีความคงทน
ในการเรียนรู 

อรวรรณ  พลายละหาร (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4MAT กับการสอนแบบปกติ   ผลการวิจัย  พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   โดย
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นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบปกติ  ความสนใจในการเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4MAT มี
ความสนใจในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01  และการศึกษาความสัมพันธระหวางความสนใจในการเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบวามีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

นิธิตา  กุศลพูน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการเรียนรูตามแนวคิด
ของแมคคารธี (4MAT) กับการใชกลุมสัมพันธที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนสวัสดีวิทยา  เขตวัฒนา  สังกัดกรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัย  พบวา  
นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนหลังจากไดรับการฝกการเรียนรูตามแนวคิดของแมคคารธี  
(4MAT)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01     

ปณต  เกิดภักดี  (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
โดยการจัดกิจกรรมแบบ  4MAT ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการจัดกิจกรรมแบบ  4MAT ภายหลัง
การทดลองสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ  ทางสถิติที่ระดับ  .001   

นอกจากการวิจัยที่กลาวมาแลวยังมีนักการศึกษาอีกหลายทานกลาวถึงการสอนแบบ  
4MAT  ดังนี้   

เบอรนิส  แมคคารธี   (Bernice  Mc Carthy  1990 : 9, อางถึงใน ตรูเนตร  อัชชสวัสด์ิ  
2542 : 29)  ไดกลาวถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  4MAT จะเกิดประโยชน  ดังนี้ 

1. สามารถปลูกฝงความรักซึ่งกันและกันระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับ  
นักเรียน 

2. สามารถทํากิจกรรมการเรียนรูที่ยากใหเปนงายได 
3. ชวยใหนักเรียนมั่นใจในตนเองวา  ส่ิงที่เปนไปไมไดยอมเปนไปได  และสามารถ

เปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ในโลกของเราได 
4. ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  เพราะครูตองสอนใหนักเรียนรูจักยกยอง 

คุณงามความดีและชวยผสมผสานสิ่งทั้งปวงที่อยูในปจจุบัน อดีต และอนาคตใหเขากันไดดี 
สุวิทย  มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา(2545 : 165)ไดกลาวถึงขอดีของการสอนแบบ 4MAT

มีดังตอไปนี้  
1. ผู เ รียนทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนรูอยางเทาเทียมกัน          

ตามความถนัดของตนเอง 
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2. ชวยพัฒนาสมองของผูเรียนทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล 
3. เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เนนความแตกตางระหวางบุคคล 
4. ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู  จากการคนพบสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง 
5. ผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปใชไดจริง 
6. สงเสริมทักษะทางสังคมอันดีงามในตัวผูเรียน 
เธียร พานิช (2544 : 5) กลาวในการบรรยายพิเศษ เร่ือง 4MAT : การจัดกิจกรรม      

การเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนวา  การสอนแบบ  4 MAT      
เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดชิ้นงานของตัวเองอยางสรางสรรคตามความถนัดของตนเอง    
บนพื้นฐานความรูที่มี  ถือเปนข้ันของการบูรณาการ  ผูเ รียนไดตอยอดองคความรูออกไป               
เห็นแนวทางที่จะนําไปใชประโยชน บทบาทของครูเปลี่ยนไปในกระบวนการ ครูเปนเพียงที่ปรึกษา 
คอยชี้แนะและคอยรวมมือกับผูเรียนเทานั้น 

จากการศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบ  4 MAT  ดังกลาวขางตน  
ผูวิจัยเชื่อวาการจัดการเรียนการสอนแบบ  4 MAT  เปนการเรียนการสอนที่เหมาะสมรูปแบบหนึ่ง
ที่ควรจะนํามาพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนได  ผูวิจัยจึงสนใจแกไข
ปญหาการเรียนการสอนดังกลาวขางตน  โดยนําการเรียนการสอนแบบ  4MAT  ตามแนวความคิด
ของเบอรนิส แมคคารธี( Bernice McCarthy ) ซึ่งมีข้ันตอน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เปน  8  ข้ันตอน  คือ  ข้ันที่ 1 ข้ันสรางประสบการณ ข้ันที่  2 ข้ันวิเคราะหประสบการณ ข้ันที่  3  
ข้ันปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด  ข้ันที่  4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล(หาความรู
เพิ่มเติม)  ข้ันที่ 5 ข้ันทําตามแนวคิดที่กําหนด  ข้ันที่  6  ข้ันบูรณาการแนวคิด  ข้ันที่  7 ข้ันวิเคราะห
ผลและนําแนวคิดไปใช  ข้ันที่  8  ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน 
มาใชในการจัดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดานการฟง 
การพูด การอานและการเขียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานโปง  
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อใหนักเรียนมีผลฤทธิ์ในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน และ
เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็น 

ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบ  4MAT  
ซึ่งสามารถสรุปไดเปนดังแผนภูมิที่  1 

 
 ตัวแปรตน                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
วัตถุประสงคของการวิจยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานทักษะ
การฟง การพูด การอานและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการสอน
โดยวิธีการสอนแบบ  4MAT     

2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยวิธีการสอนแบบ  4MAT  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 
คําถามในการวิจัย 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานทักษะการฟง  การพูด  

การสอนวิชาภาษาองักฤษ 
ดวยวิธกีารสอนแบบ  4MAT  :  8  ข้ันตอน คือ 
ขั้นที่  1  ขั้นสรางประสบการณ   
ขั้นที่  2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ  
ขั้นที่  3  ขั้นปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด   
ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดดวยขอมูล      
ขั้นที่  5  ขั้นทําตามแนวคิดที่กําหนด   
ขั้นที่  6  ขั้นบูรณาการแนวคิด  
ขั้นที่  7  ขั้นวิเคราะหผลและนําแนวคิดไปใช  
ขั้นที่  8  ขั้นนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดกับผูอื่น  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดานทักษะการฟง  พูด  อาน  
และเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  กอนและ
หลังการสอน 

ความคิดเหน็ทีม่ีตอการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยวิธีการสอนแบบ 4 MAT 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

12

การอานและการเขียน   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   กอนและหลังการสอนโดยวิธีการสอน
แบบ  4MAT  แตกตางกันหรือไม 

2.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธี 
การสอนแบบ 4MAT  อยูในระดับใด 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานทักษะการฟง  การพูด   
การอานและการเขียน   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   กอนและหลังการสอนโดยวิธีการสอน
แบบ  4MAT   มีความแตกตางกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไวผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต
ของการวิจัยไวดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษา

อยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีเขต  2  
ศูนยประสานราชการอําเภอสองพี่นอง ศูนยเครือขายทุงคอกดอนมะนาว จํานวน  6 โรงเรียน  
รวม  7  หองเรียน   นักเรียนจํานวน  132  คน 

1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาอยูใน                
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบานโปง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรีเขต 2 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 24 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงายดวยวิธีการ
จับสลาก   

2. ตัวแปรที่ศึกษา   
2.1  ตัวแปรตน  คือ  การสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ  4MAT  
2.2  ตัวแปรตาม  คือ   

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ดานทักษะ
การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนกอนและหลังการสอนโดยวิธีการสอนแบบ  4MAT 

2.2.2 ความคิดเห็นที่มีตอวิธีการสอนแบบ  4MAT     
3. ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการสอน  6  สัปดาห  สัปดาหละ  3  ชั่วโมง   
4. เนื้อหาที่ใชในการสอนเปนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 5          
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จํานวน  3  เร่ือง  คือ  Personal  Identification , House  and  Home และ Life  at  Home  ซึ่ง
จัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรู  6  แผน  แผนละ  1  เร่ือง  ดังนี้คือ  แผนที่  1  เร่ือง    My family       
แผนที่  2  เร่ือง  My  friends  แผนที่  3  เร่ือง  My  pets  แผนที่  4  เร่ือง  Bedroom  แผนที่  5  
เร่ือง Kitchen  แผนที่  6  เร่ือง  Our  house  work   
 
ขอตกลงเบื้องตน 

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน 
มีการกระจายเปนรูปโคงปกติ(Normal Curve) คือ มีนักเรียนที่มีความสามารถสูง กลาง และต่ํา   
อยูภายในหองเดียวกัน 

2. คะแนนที่ไดจากการสอบครั้งแรก (Pretest) เปนเครื่องบงชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนกอนการสอนดวยวิธีสอนแบบ  4MAT 

3. คะแนนที่ไดจากการสอบครั้งหลัง (Posttest) เปนเครื่องบงชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนหลังการสอนดวยวิธีสอนแบบ 4MAT 

4. แผนการสอนที่ใชในการทดลองสอนผูวิจัยจัดทําขึ้นเองแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง 

5. นักเรียนไมเคยไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบ 4MAT มากอน 
6. ผูวิจัยเปนผูทําการสอนดวยตนเอง  เพื่อควบคุมสภาพแวดลอม  และควบคุมตัวแปร

ที่ใชในการทดลอง 
 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 

1. วิธีการสอนแบบ  4MAT  หมายถึง     การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ
ตอบสนองความแตกตางหลากหลายรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดการเรียนรูจากการสังเกต
ไตรตรองเห็นคุณคาและความสําคัญของสิ่งที่เรียน การสรางความคิดรวบยอด   การปฏิบัติและ
การเชื่อมโยงนําไปใชในชีวิตจริงและการรับรูความรูสึก  โดยในการเรียนแตละครั้งนักเรียนจะได
ฝกฝนและพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางตอเนื่อง  มีข้ันตอน  
การสอน 8  ข้ัน  ดังนี้ 

  ข้ันที่  1  ข้ันสรางประสบการณ   
  ข้ันที่  2  ข้ันวิเคราะหประสบการณ   
  ข้ันที่  3  ข้ันปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด   
  ข้ันที่  4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล  (หาความรูเพิ่มเติม)     
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  ข้ันที่  5  ข้ันทําตามแนวคิดที่กําหนด   
  ข้ันที่  6  ข้ันบูรณาการแนวคิด 
  ข้ันที่  7  ข้ันวิเคราะหผลและนําแนวคิดไปใช 
  ข้ันที่  8  ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน   
2. นักเรียน  หมายถงึ  ผูทีก่ําลังศกึษาชัน้ประถมศึกษาปที ่  5 โรงเรียนบานโปง  

จังหวัดสุพรรณบุรี  ภาคเรียนที ่ 1  ปการศึกษา  2548  จํานวน  24  คน 
3. แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  หมายถึง  

เครื่องมือที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการฟง  การพูด  
การอาน  และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จํานวน 1 ชุดรวมทั้งสิ้น  
55  ขอ  60  คะแนน โดยกําหนดจุดประสงคและเนื้อหาของแบบทดสอบตามผลการเรียนรู 
ที่คาดหวังและเนื้อหาของแผนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยแบบทดสอบนี้ผานการตรวจสอบหาคา IOC   
จากผูเชี่ยวชาญ  หาคาความยาก  และคาอํานาจจําแนก  และคาความเชื่อมั่น  ซึ่งแบบทดสอบที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบดวยขอทดสอบวัดทักษะการฟงขอความหรือบทสนทนาแลวตอบคําถาม  
การพูดโดยเติมบทสนทนาใหสมบูรณ การอานขอความแลวตอบคําถามและการเขียนตอบคําถาม
ดวยประโยคที่สมบูรณ   โดยแบบทดสอบประกอบดวยขอทดสอบแบงเปน   4  ตอน ไดแก  
ตอนที่  1  วัดทักษะการฟง     เปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน  15  ขอ  ตอนที่  2  
วัดทักษะการพูด  เปนแบบสอบปรนัยแบบเลือกตอบจํานวน  15  ขอ ตอนที่  3  วัดทักษะการอาน  
เปนแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ  จํานวน  15  ขอ และตอนที่  4  วัดทักษะการเขียน  เปนแบบ
สอบอัตนัยแบบเติมคําตอบ  จํานวน  10  ขอ  ใชเวลาในการสอบรวม  120  นาที 

4. แบบทดสอบวัดความคิดเห็นตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีตอวิธีการสอน 
แบบ 4 MAT  หมายถึง  เครื่องมือที่มีจุดประสงคเพื่อถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลอง    
ที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ  4MAT  โดยแบบสอบถามแบงเปน  4  ดาน  
ประกอบดวย  ดานบรรยากาศในการเรียน  ดานการทํางานรวมกัน  ดานความรูความสามารถ 
และ ดานการเห็นคุณคาในตนเองและความมั่นใจในตนเอง  ซึ่ง แบบสอบถามความคิดเห็น        
ตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีตอวิธีการสอนแบบ 4 MAT  มีจํานวน  1 ฉบับ  20  ขอ   
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  คือ  นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเห็นดวยมาก
ที่สุด = 5 ,นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเห็นดวยมาก = 4 นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเห็นดวย
ปานกลาง = 3 ,นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเห็นดวยนอย = 2 นักเรียนมีระดับความคิดเห็น 
เห็นดวยนอยที่สุด = 1 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง  คะแนนที่ได 
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จากการตอบแบบทดสอบหลังการเรียน  (Posttest)  เมื่อส้ินสุดการทดลอง  โดยแบบทดสอบนี้   
วัดทักษะดานการฟงโดยใหนักเรียนฟงขอความและบทสนทนาแลวตอบคําถาม  ดานการพูดโดย
ใหนักเรียนอานบทสนทนาแลวเติมบทสนทนาใหถูกตอง  ดานการอานโดยใหนักเรียนอาน
บทความหรือบทสนทนาแลวตอบคําถามและดานการเขียนใหนักเรียนเติมขอความและเขียนตอบ
คําถาม  ซึ่งเปนแบบทดสอบภาษาอังกฤษนี้ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ตามวัตถุประสงค  และเนื้อหาของ
แผนการสอน   

6. ความคิดเห็นตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีตอวิธีการสอนแบบ  4  MAT    
หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักเรียน  ที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช
วิธีการสอนแบบ  4MAT  แบงเปน  4  ดาน ดานบรรยากาศในการเรียน  ดานการทํางานรวมกัน      
ดานความรูความสามารถ และ ดานการเห็นคุณคาในตนเองและความมั่นใจในตนเอง 
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บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัย  เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีการสอนแบบ 4 MAT ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของซึ่งจะไดนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ป  พ.ศ.  2544  สาระภาษาตางประเทศ 
1.1 หลักการสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
1.2 มาตรฐาน 
1.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1.4 การประเมินผล 

2. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.1 แนวคิดในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.2 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.3 เทคนิควิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

3. หลักการสอนแบบ 4MAT 
3.1 แนวคิดการสอนแบบ  4MAT   
3.2 วิธีการสอนแบบ  4MAT 
3.3 การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ  4MAT 
3.4 ประโยชนของการเรียนการสอนแบบ  4 MAT 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบ 4 MAT 
4.2 งานวิจัยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานป  พ.ศ.  2544  สาระภาษาตางประเทศ 
 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  มุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล 

โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ  ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได  สงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอการเรียนรูดวยตนเอง
และความสัมพันธของตนเองกับสังคม  โดยในสาระภาษาตางประเทศ  ไดกําหนดสาระสําคัญที่
นําเสนอไดแก หลักการ  มาตรฐาน  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   และการประเมินผลดังตอไปนี้ 

 
หลักการสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความคาดหวังวา เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา  ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ  สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสาร     
ในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งมีความรู
ความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค 

 โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ  กําหนดตามระดับความสามารถทาง
ภาษาและพัฒนาการของผูเรียน (Proficiency – Based) เปนสําคัญ  โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ คือ 

ชวงชั้น ป. 1 – 3  ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) 
ชวงชั้น ป. 4 – 6  ระดับตน (Beginner Level) 
ชวงชั้น ม. 1 – 3  ระดับกําลังพัฒนา (Developing Level) 
ชวงชั้น ม. 4 – 6  ระดับกาวหนา (Expanding Level) 

 สาระ 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศประกอบดวย 
 สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
 สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
 สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
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มาตรฐาน 
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศประกอบ 

มาตรฐานตาง ๆ ดังนี้ 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต1.1  เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องทีฟ่งและ
อานจากสื่อประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมวีจิารณญาณ 

มาตรฐาน ต1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา และเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร
แสดงความรูสึก และความคดิเห็นโดยใชเทคโนโลย ี และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

มาตรฐาน ต1.3  เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล ความคิดเห็น 
และความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค  มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต.2.1  เขาใจความสัมพนัธระหวางภาษากับวฒันธรรมเจาของภาษา

และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืนและเปนพืน้ฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  สามารถใชภาษาตางประเทศ ตามสถานการณตาง ๆ ทัง้ใน

สถานศกึษา  ชุมชนและสงัคม 
มาตรฐาน ต 4.2  สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
การที่จะทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามที่คาดหวังดังกลาว หลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานไดกําหนดองคความรู และกระบวนการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม  คานิยมที่ผูเรียน
พึงมีเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลวไวเปนกรอบสําหรับและแตละชวงชั้นโดยในชวงชั้นที่ 2 
มีดังนี้ 
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1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลขาวสารสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  ชีวิตประจําวัน  ส่ิงแวดลอมในชุมชน 

2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง พูด อาน ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง 
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อ ขาย ลมฟา อากาศ  ภายในวงศัพท ประมาณ  
1,050-1,200  คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) 

3. ใชประโยคเดี่ยว และประโยคผสมสื่อความหมายตามบริบทตาง ๆ 
4. เขาใจขอความที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงในการสนทนาทั้งที่เปนทางการ

และไมเปนทางการในบริบทหลากหลาย 
5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยู 

ของเจาของภาษาตามบริบทของขอความที่พบตามระดับช้ัน 
6. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศนําเสนอและสืบคนขอมูลความรู 

ในวิชาอื่นที่เรียนตามความสนใจและระดับช้ัน 
7. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียนและในโรงเรียน                  

ในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม และเพื่อความเพลิดเพลิน 
 

การประเมินผล   
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2544  เนนไปที่

การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  ซึ่งจะนําไปสูการชี้ใหเห็นถึงสภาพจริงของผูเรียนและสภาพจริง
จากการเรียนการสอนจากพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออก(Student  Performance)  สะทอนใหเห็น
ความสามารถที่หลากหลาย และสอดคลองกับสมรรถภาพที่แทจริงจากการลงมือปฏิบัติจริง  
ตัดสินใจและแกปญหาไดดวยตัวเอง   ขอมูลที่นํามาประเมินตองมาจากแหลงตาง  ๆ   
ดวยวิธีการที่หลากหลายและชวยเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและ 
การวัดประเมินผลใหเปนเนื้อเดียวกันและเปนกระบวนการที่ตองดําเนินควบคู ไปกันไป 
ตลอดชวงเวลาของการจัดการเรียนการสอนเพื่อชวยการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง  
กระบวนทัศนใหมในการประเมินจึงมุงที่จะประเมิน  กระบวนการ(Process)  ผลการปฏิบัติงาน
หรือผลงาน  (Product)  โดยมีจุดเนนที่ความหมายของพฤติกรรมและการแสดงออก   
อีกทั้งตองครอบคลุมการประเมินพัฒนาการ  การประเมินกระบวนการเรียนรูและประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์  ดวยการประเมินอยางตอเนื่องเพื่อตรวจสอบเปาหมายของการศึกษา  การประเมินจะ
มีการประเมิน  3  ระดับ  คือระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ   
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การเรยีนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
 
แนวคิดในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันมีวัตถุประสงคเพื่อให  
นักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการติดตอส่ือสารและรับสารที่เปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี  
โดยมีผูรูใหความหมายในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไวดังนี้ 

กรมวิชาการ (2540 : 7) กลาววาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเปนความสามารถ
ในการใชภาษาเขาสูสังคมและวัฒนธรรม  สามารถสื่อความโดยใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตาม
หลักภาษา  เหมาะสมกับสถานการณการใช โดยในระดับประถมศึกษาใหเนนทักษะการฟง  พูด  
อานและเขียน 

แบชแมน (Bachman  1990 : 14)ใหความหมายในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  คือ  
การใชความรูทางภาษารวมกับบริบทในการใชภาษาและการตีความขอความตาง ๆ เพื่อตัดสินใจ
วาจะใชความรูทางภาษาที่มีอยูอยางไร 

ฟนอคเชียรโร  (Finocchiaro  1989 : 204)ใหความหมายของการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารวา  เปนความสามารถของผูเรียนในการพูดหรือปฏิสัมพันธในสถานการณตางๆ  โดย
ผูเรียนตองคํานึงถึงบุคคล เวลา สถานที่และเรื่องที่กําลังสื่อสารเพื่อใหสามารถเลือกขอมูลและใช
ระดับของภาษาไดเหมาะสมกับคูสนทนา  และสถานการณในขณะนั้น 

ไฮมส  (Hymes  1981, อางถึงใน  สุมิตรา  อังวัฒนกุล  2535 : 108) ไดใหความหมาย
ของการใชภาษาเพื่อการสื่อสารวา เปนความสามารถในการใชภาษาหรือตีความภาษาไดถูกตอง
เหมาะสมเมื่อมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมโดยเปนความสามารถที่จะรูวาเมื่อไร 
ควรจะพูด  และ ควรจะพูดอยางไร  กับใคร  เมื่อไร  ที่ไหน และในลักษณะอยางไร 

มารตัน  (Marton  1989 : 34)  กลาววา การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร คอื การที่ผูเรียน
สามารถเขาใจสิ่งที่ผูอ่ืนสื่อสารมาและสามารถสื่อสารโตตอบเพื่อแสดงความคิดเหน็ที่ตนตองการ
ส่ือสารกลับไปไดอยางมีความหมาย 

จากความหมายดังกลาวขางตนอาจสรุปไดวา  การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
คือ   ความสามารถในการใชทักษะการฟง  พูด  อานและเขียน ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง      
ตามหลักภาษาและสถานการณการใชโดยคํานึงถึงความเหมาะสมทั้งในดาน  กาลเทศะ  และ
บุคคลเปนสําคัญ 

ดังนั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสารจึงเปนการใชภาษาระหวางผูสงสารและผูรับสารซึ่งมี
จุดมุงหมายเพื่อใหการสื่อสารนั้นถูกตอง  เหมาะสม  และเปนที่ยอมรับในสังคมที่ใชภาษานั้น   
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การสื่อสารเปนกระบวนการอยางหนึ่ง  การรู รูปแบบ  หนาที่  และความหมายของภาษา          
เพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอ นักเรียนตองสามารถนําความรูดังกลาวไปใชจริง ๆ และจาก
ปฏิกิ ริยาโตตอบระหวางผูพูดกับผูฟงจะชวยใหความหมายนั้นกระจางขึ้น เพราะผูฟ ง 
ใหผลยอนกลับวาเขาใจในสิ่งที่พูดผูพูดพูดเพียงใด  ถาไมเขาใจผูพูดอาจจะตองปรับปรุงคาํพดูใหม
เพื่อส่ือความหมายใหได    การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นมีพื้นฐานจากแนวคิดที่วา  ภาษา  คือ  
เครื่องมือในการสื่อสารและเปาหมายของการสอนภาษา  คือ  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
ในการใชภาษาหรือตีความไดถูกตองเหมาะสม เมื่อมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆในสังคม 
โดยเปนความสามารถที่จะรูไดวาเมื่อไรควรจะพูดและควรจะพูดอะไร  กับใคร  เมื่อไร  ที่ไหน   
(สุมิตรา  อังวัฒนากุล   2535 : 108)  สําหรับปจจุบันแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแมวาจะไมไดมีการกําหนดวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนไวแนนอนตายตัว
แตแนวการสอนนี้ถือวา  การเรียนรูภาษาเกิดขึ้นไดจากการฝกใชภาษาในลักษณะของการสื่อสาร
อยางมีความหมาย  จะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารในลักษณะที่ใกลเคียง
กับชีวิตจริง   อาจกลาวไดวา   แนวการสอนนี้ เปนโอกาสให ผูสอนมี อิสระในการตีความ   
และนําแนวคิดไปใชสอนในรูปแบบตาง ๆ ไดมากกวาแนวการสอนอื่น ๆ ไดมีผูกลาวถึงลักษณะ
ของแนวการสอนเพื่อการสื่อสารไวมากมาย  ดังนี้  

คาเนล  และสเวน  (Canal and Swain 1980 : 1)  ไดกลาวถึง  การสอนในแนว 
เพื่อการสื่อสารไววาเปนการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิดสมรรถวิสัยทางการสื่อสาร  (Communicative  
competence)ซึ่งเปนความสามารถในการใชภาษาหรือตีความภาษาไดถูกตองและเหมาะสม  เมื่อ
มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม  โดยเปนความสามารถที่จะรูไดวาเมื่อไรควรจะพูด  และควร
จะพูดอะไร  กับใคร  ที่ไหน  และพูดอยางไร  ซึ่งเปนลักษณะของเจาของภาษา  แตสําหรับผูเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองควรเนนที่ประสิทธิภาพในการสื่อสารมากกวา   

ริชารด  และรอดเจอรส  (Richad  and  Rodgers  1982 : 155 – 156)   กลาววา  
ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารของบุคคลในสังคม  ขอบเขตของการใชภาษาขึ้นอยูกับ
พัฒนาการการเรียนการสอน   การสอนในแนวนี้อาจอยู ในรูปแบบของการเคลื่อนไหว   
การแสดงออก   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสื่อสารตามความตองการของผูเรียนและ 
ควรเปนแบบทักษะสัมพันธหรือบูรณาการ  (Integrative)  คือ  การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน 
ใหไดพัฒนาทักษะทั้ง  4  ในการเรียนอยางสอดคลองกัน 

มอรโรว  (Morrow  1981 : 59 – 69)  ไดใหแนวคิดสําหรับกระบวนการเรียนการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารวาควรมีลักษณะดังนี้   

1. การที่รูวาตนกําลังทําอะไร  (Know  what  you  are  doing)  การเรียนตองมี
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จุดประสงคที่แนนอนเปนสิ่ งที่นักเรียนตองการเรียนรู ในภาษาตางประเทศนั้น  ๆ  เชน   
การอานคําแนะนํา  การเขียนจดหมาย  หรือแมแตการฝกกระสวนประโยคก็สามารถจัดอยูในมิติ
ของการสื่อสารได  ถาตอบไดวาทําไมจึงทํา  และสามารถนําไปเชื่อมโยงกับกิจกรรมการสื่อสารได  
กลาวคือ ตองสอดคลองกับจุดประสงคในการเรียนรูวา  ผูเรียนเรียนภาษาไปเพื่ออะไร  ตองเรียน
จนสามารถนําไปใช ได   ไม ใช เ รียนรู เพียงวิธีการเทานั้น   ทั้ งนี้ เพื่ อใหการเรียนภาษา 
เปนสิ่งที่มีความหมายแกผูเรียน 

2. ขบวนการโดยรวมสําคัญกวาสวนยอย  (The  whole  is  more  important  than  
the  sum  of  parts) สถานการณการใชภาษาในชีวิตจริงเนนความเขาใจในเรื่องทั้งหมดมากกวา
ความสามารถในการแยกวิเคราะหรายละเอียดเพราะในการสื่อสารจริงผูส่ือสารสนใจสารที่ส่ือไป
มากกวาที่จะมาวิเคราะหภาษาที่ใชในการสื่อสาร  การเรียนการสอนโดยแยกเปนสวน ๆ  ไมชวยให
ผูเรียนเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารไดดีเทากับการสอนในลักษณะบูรณาการที่ตองใชทักษะภาษาที่
หลากหลายดังนั้นในการสอนควรใหผูเรียนไดฝกกิจกรรมโดยใชทักษะรวมหรือ ทักษะสัมพันธ 

3. กระบวนการในการสื่อสารมีความสําคัญเทากับรูปแบบของภาษาที่ใชใน         
การสื่อสาร (The  processes  are  as  important  as  the  form) การพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารภาษาตางประเทศนั้น  จําเปนตองใหผูเรียนไดฝกโดยเนนกระบวนการในการเรียน
เทากับรูปแบบของภาษา  การเรียนการสอนควรมีความสอดคลองกับกระบวนการที่เกิดขึ้นใน    
การสื่อสารจริงเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่คลายกับสถานการณจริงในหองเรียนตองใหผูเรียน          
ทํากิจกรรมการใชภาษาที่มีลักษณะเหมือนจริงมากที่สุด 

4. การเรียนรูไดมาจากการปฏิบัติ ( To  learn  it ,  do it)  ในการเรียนรูภาษานั้นครู
ควรใหผู เ รียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารในสถานการณจริง   เพื่อใหเกิดการเรียนรู 
ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารดวยตนเองโดยใหผูเรียนเปนผูใชภาษา  ผูสอนจึงควรเปดโอกาสให
ผูเรียนเปนผูใชภาษามากที่สุดและตองมีโอกาสไดทํากิจกรรมการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ 
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

5. ความผิดพลาดไมทําใหการสื่อสารลมเหลวเสมอไป (Mistakes  are  not  always  
a  mistake)ความผิดพลาดในการใชภาษายอมเกิดขึ้นไดแตไมถือวาขอผิดพลาดเปนสิ่งที่ตองแกไข
เสมอการแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุก ๆ คร้ังทําใหผูเรียนเกิดความไมมั่นใจในการใชภาษาจึง
พยายามหลีกเลี่ยงการใชภาษาอยูเสมอดวยเหตุนี้ ผูสอนจึงไมควรแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุก
คร้ังควรแกไขเฉพาะเรื่องที่จําเปนเทานั้น 

การเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นเปนแนวการเรียนที่ เนนใหผู เรียนมี
ความสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม  ซึ่งทักษะทางภาษาประกอบดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

23

ทักษะรับสาร  (Receptive  Skill)  หมายถึง  ทักษะการฟง  และการอาน  ซึ่งมีความสัมพันธกับ
ทักษะการสงสาร  (Productive  Skill)  หมายถึง  ทักษะการพูดและการเขียน  ทั้งนี้ทักษะทั้งสี่มี
ความสัมพันธกันดังภาพแสดงของเบิรน (Byrne  1987 : 8)   

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  2  แสดงความสัมพันธของทักษะในการสื่อสาร 
ที่มา  : Donn Byrne, Teaching  Oral  English (New  York  : Longman, 1987) , 8. 

ทั้ งผู รับสารและสงสาร   กิจกรรมตองกอให เกิดการสื่ อสารที่มีความหมาย 
และมีประสิทธิภาพถูกตองตามกฎเกณฑทางวัฒนธรรมของภาษา  สามารถชวยใหผูเรียน 
ไดรับความรูและพัฒนาความสามารถครอบคลุมทั้งทักษะฟง  พูด  อานและเขียน 

ทักษะการฟง 
ทักษะการฟ งนี้ เปนทักษะหนึ่ งที่ มีบทบาทและความสํ าคัญในการสื่ อสาร 

ในชีวิตประจําวัน  ริเวอรส  (Rivers 1980 : 16)  กลาววา  การฟงเปนทักษะสรางสรรคในการทํา
ความเขาใจเสียงที่เราไดยินผูฟงจะรับเอาคําพูดที่ไดยินจัดเรียงลําดับคําเหลานั้นตลอดจน 
การขึ้นลงของเสียงมาสรางใหเกิดความหมายขึ้น จากความหมายดังกลาว การฟง 
จะประสบผลสําเร็จไดดีเมื่อผูฟงมีความเขาใจเกี่ยวกับสังคม  วัฒนธรรมของผูพูด  ดวยทักษะนี้
โดยทั่วไปมักใชคูกับทักษะการพูดเพราะในการสื่อสารที่เปนจริงนั้นจะสมบูรณไดตองผานบุคคล   
2  ฝาย  คือผูส่ือสารและผูรับสาร  โดยริเวิรสและเทมเพอรล่ี  (Rivers  and  Temperley  1978 : 
135)  ไดกลาวไวอีกเชนกันวา  การสื่อสารเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคคลอยางนอยสองคน  
คือผูส่ือสารหรือผูพูด  และผูรับสารหรือผูฟง  และการพูดจะไมเปนการสื่อความหมายที่แทจริง 
ถาหากผูฟงไมสามารถเขาใจได   ดังนั้นการสื่อสารจะไมประสบผลสําเ ร็จถาหากผูฟง                    
ขาดความสามารถในการฟง  ผูที่ขาดความสามารถในการฟงจะไมเขาใจในส่ิงที่ไดรับฟงไมวาจะ
ฟงจากวิทยุ  เทป  ทีวี  หรือวีดีโอ  หรือจากคําพูดของผูอ่ืนและไมสามารถโตตอบการสนทนาได  
การฟงและการพูดจึงเปนทักษะที่สําคัญที่ทําใหการสื่อสารนั้น  ๆ  มีความสมบูรณ  เชนเดียวกับ  

ภาษาพูด 

ทักษะการรับสาร 
ความเขาใจ(ฟง) การพูด 

การเขียน การอาน 

ภาษา

ทักษะการสงสาร 
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เยนัส  (Yanus  1985 : 46)  กลาววา  การฟงเปนทักษะที่สําคัญเพราะเปนทักษะที่สัมพันธ 
กับการพูดและเกี่ยวของกับกิจกรรรมการเรียนรูภาษาตางประเทศเกือบทั้งหมด  เชน  ในหองเรียน
นักเรียนจะฟงคําแนะนําของครู  ฟงคําอธิบาย  คําบรรยาย  ตอบคําถาม  ฯลฯ นอกจากนี้นักเรียน
ยังตองไดฟงสิ่งอ่ืนนอกจากที่ไดฟงในหองเรียนดวย  เชน  ฟงขาว  ฟงเพลง  ฟงคําปราศรัย  ดูหนัง  
ละคร  รายการทีวี  ฯลฯ การฟงเปนพื้นฐานของการพูดชวยใหผูพูดสามารถพูดไดดีข้ึนทั้งนี้
เนื่ องจากทักษะทั้ งสองมีความสัมพันธกันทั้ งการฟงและการพูดจะพัฒนาไปดวยกัน 
ในการเรียนรูภาษาตางประเทศและในการสนทนาสื่อสารกัน  ทั้งสองทักษะนี้จะถูกนํามาใชดวยกนั
มากที่สุด  ดังนั้นสิ่งที่จําเปนในการติดตอปฏิสัมพันธคือ  ความสามารถในการเขาใจส่ิงที่ผูอ่ืนพูด  
และรวมถึงความสามารถในการพูดโตตอบใหผูอ่ืนเขาใจดวย  ซึ่งคนจํานวนนอยที่มีความสามารถ
ดานนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาการสื่อสารนั้นใชภาษาตางประเทศซึ่งไมใชภาษาของตนเอง                   
พิมสเลอร  แฮนค็อกและเฟอเรย  (Pimsseur,Hancock  and  Furey  1977 : 75)  ไดแนะนําวา  
ในการเรียนภาษาตางประเทศ  นักเรียนควรไดรับการฝกทักษะฟง - พูดใหมากขึ้นเพราะเปนทักษะ
สําคัญที่เกี่ยวของกับการสื่อสารในชีวิตจริง  ซึ่งก็สอดคลองกับความเห็นของริเวิรสและเทมเพอรล่ี  
(Rivers  and  Temperley  1978 : 62)  ประมาณวาเวลาที่ใชในกิจกรรมการสื่อสารจะเกี่ยวกับ
การฟง  45 %  การพูด  30%  การอาน  16%  สวนที่เกี่ยวกับการเขียนเพียง  9%  เทานั้น  

ทักษะการพูด 
ความหมายของการพูด ฟนอกเชียโรและบรัมฟต(Finocchiaro and Brumfit  

1983 : 140) กลาววา  การพูด  คือ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของสัมพันธกันระหวางสิ่งที่จะพูดสถานการณ
ของการพูด  การปรับเปล่ียนอวัยวะในการพูดไดถูกตองเหมาะสม  การใชคําพูด  กฎเกณฑดาน
ไวยากรณความหมายและวัฒนธรรมใหเหมาะสม  รวมทั้งความไวตอการรับรูการเปลี่ยนแปลงของ
คูสนทนา  ซึ่งทั้งหมดดังกลาวนี้  เปนปฏิกิริยาที่สัมพันธกันทั้งทางดานสมองและรางกายซึ่งจะตอง
เกิดข้ึนอยางทันทีและพรอมกัน  ในการพูดนั้นผูพูดตองสงสาร(Message)  โดยใชภาษาพูดที่
เหมาะสม  มีการเนนเสียง  การลงเสียงสูงต่ํา  รวมทั้งมีสีหนาทาทางเปนเครื่องชวยในการแสดง
ความหมายของสิ่งที่พูดถึง  ผูฟงจึงสามารถเขาใจสารที่ผูพูดสงและในบางครั้งภาษาพูดอาจจะ
ขาดความสมบูรณหรือไมเปนไปตามกฎไวยากรณซึ่งตรงกันขามกับภาษาที่ใชในการเขียนที่
ประโยคตางๆ ตองสมบูรณถูกตองผูอานจึงจะเขาใจได กลาวไดวา   ทักษะการฟงและการพูดเปน
ทักษะที่ตางก็มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน (Byrne  1987 : 8-9) 

ชิวและเลียน (Chew andLian 1991 : 44)        ไดใหความเห็นวาผูพูดจะตองมี
ความสามารถในการพูดใหผูอ่ืนเขาใจไดและตองไวตอการรับรูส่ิงที่จะทําใหเกิดความเขาใจผิดใน
การสนทนาอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมที่ตางกันและตองพรอมเสมอที่จะแกไขความผิดพลาดนั้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

25

สถานการณของการพูดจึงเกี่ยวของกับความสามารถในการพูด  ซึ่งความสามารถในการพูดนั้นจะ
แสดงใหเห็นไดเมื่อผูพูดเริ่มพูดและผูฟงรับฟงดวยความเขาใจและพูดดวยความเขาใจและพูด
โตตอบในโอกาสอันเหมาะสม  ดังนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งผูพูดและผูฟงจะตองมีสวน
รวมในการฟงและการพดู 

วาแล็ต(Valette  1977 : 120)  กลาววา  การพูดมิไดเปนเพียงการออกเสียงคําพูดและ
การออกเสียงสูง –ต่ําในประโยคเทานั้น  แตในดานหนาที่การพูดเปนการทําใหผู อ่ืนเขาใจ 
ในสิ่ งที่ ตนพูดและถ าจะใหดี ข้ึนการพูดยั งตองมีการ เลือกใช สํ านวนภาษาที่ ถู กตอง 
และเปนที่ยอมรับของเจาของภาษาดวยแลวยังกลาวเพิ่มเติมอีกวาการพูดสื่อสารที่ดีนั้น   
ลักษณะของทาทางที่ประกอบมีความสําคัญพอ ๆ กับความรูเกี่ยวกับภาษา 

พอลสตันและฮารเวิรด(Paulston and Howard  1978 : 56 - 57)  กลาววา  
ความสามารถในการพูดสื่อสารมิไดเปนเพียงปฏิสัมพันธทางภาษาเทานั้น  แตถาจะใหเปน        
การสื่ อสารอย า งมีประ สิทธิภาพผู พู ดต องมี การแลก เปลี่ ยนความหมายของภาษา 
ทางดานสังคมดวย  นั่นคือจะตองใชภาษาตามกฎของสังคมนั้น ๆ นอกจากนี้การสื่อสาร 
ยังรวมถึงพฤติกรรมที่ไมใชคําพูดดวย  เพราะองคประกอบที่ไมใชคําพูดนับวาเปนองคประกอบ 
ที่สําคัญอยางหนึ่งของความสามารถในการสื่อสาร 

สกอตต(Scott  1981 : 70) กลาววา การพูดเพื่อการสื่อสารเปนรูปแบบพฤติกรรมที่
เกี่ยวของกับบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป  คือ  ผูพูดและผูฟงโดยผูรวมสนทนาแตละคนตองสามารถ
ตีความในสิ่งที่ไดฟงซึ่งไมสามารถทํานายไดลวงหนาวามีรูปแบบภาษาใดและมีความหมายใด  
รวมไปถึงการโตตอบดวยภาษาที่ทําใหเกิดประโยชนและสะทอนความตั้งใจในการปฏิสัมพันธทาง
วาจาดวย 

เซิรล (Searle  1978 : 85 -90) กลาววา การพูดติดตอส่ือสารจะตองประกอบดวย 
ส่ิงตอไปนี้  คือ 

1. การกลาวถอยคํา(Utterance  Act)  หมายถึง  การที่ผูพูดกลาวถอยคําหรือ
ประโยคขึ้นมาใชในการสื่อสารซึ่งคําพูดหรือประโยคดังกลาว   ตองมีจุดประสงคเพื่อการติดตอ  
ส่ือสารดวย 

2. การกลาวคําพูดที่กอใหเกิดหรือบรรลุจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่งตามแต
สถานการณ (Proposition Act) หมายถึง การที่ผูพูดใชถอยคําที่เหมาะสมกับเหตุการณและบุคคล
ที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้น อันไดแก  การกลาวคําพูดที่ทําใหผูฟงเกิดความสํานึกหรือเชื่อถือ  เชน  
การพูดที่กอใหเกิดแรงบันดาลใจหรือทําใหเกิดการเขาใจผิด 
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3. การแสดงเจตนาในการกลาวคําพูด(Illocutionary  Act) หมายถึง การแสดงออก
ซึ่งความตั้งใจของผูพูดในการกลาวถอยคํา  เชน  ตองการทักทาย  ขอรอง  ตักเตือน  ยอมรับ       
ขอโทษ  เปนตน 

วรรณี  โสมประยูร  (2534 : 128)  กลาววา  การพูดเปนการสื่อความหมายอยางหนึ่ง
โดยใชน้ําเสียง  ภาษา  กิริยาทาทางเพื่อถายทอดความในใจไปใหผูฟงรูหรือเขาใจความตองการ
หรือความรูสึกนึกคิดของตน  เพราะการพูดเปนทักษะการสงออกตามหลักภาษา 

กลาวโดยสรุป  ไดวา  การพูด  หมายถึง  การแลกเปลี่ยนขาวสารตาง ๆ ซึ่งแตละครั้ง
จะตองประกอบดวยบุคคลตั้งแต  2 คนขึ้นไป  การพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบความสําเร็จ  
ไดนั้นผูพูดจะตองสามารถใชสําเนียงและถอยคําที่มีความถูกตอง  อีกทั้งสามารถใชภาษาทาทาง
ใหสอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคหรือเจตนาในการพูดโดยใชคําพูดที่เหมาะสมกับเหตุการณ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้น ๆ ดังนั้นในการพัฒนาทักษะการพูดนั้น  การสอนและ
กิจกรรมการสอนจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะ
การพูดอยางเพียงพอ 

ทักษะการอาน 
ทักษะการอานเปนทักษะที่จําเปนและสําคัญทักษะหนึ่ง  เนื่องจากปจจุบัน 

การรับเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาทําใหชีวิตของคนไทยมีโอกาสไดอานภาษาอังกฤษมากขึ้นไมวา
จะเปนเรื่องของการอานขาวสารหรืออานฉลากสินคา  เครื่องอุปโภคบริโภคลวนตองอาศัย 
ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษทั้งสิ้น  ทักษะการอานนี้เปนทักษะที่ซับซอนและตองอาศัย
การฝกฝนเปนอยางดีเพราะการอานนั้นมิใชเปนเพียงอานตัวอักษรออกแตตองมีความเขาใจดวย  
ผูเรียนจะมีโอกาสไดใชทักษะการอานแมวาจะสําเร็จการศึกษาไปแลวเพราะเปนทักษะที่ชวยให
ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองไดตลอดเวลาและเปนทักษะที่เปนประโยชน             
ตอการเรียนในระดับสูงเพราะตําราสวนใหญเปนตําราภาษาอังกฤษดวย(สุมิตรา  อังวัฒนกุล  
ม.ป.ป. : 31) 

การอานที่มีประสิทธิภาพนั้นตองอานเร็ว  อานอยางมีจุดมุงหมาย อานอยางมี
ปฏิสัมพันธพยายามทําความเขาใจตองมีความยืดหยุนและการอานจะพัฒนาตามลําดับขั้นตอน  
กลาวคือ  ผูอานตองคงความรูที่ไดจากสิ่งที่อานโดยใชอัตราความเร็วปกติในการอานที่เหมาะสม
ตองมีจุดมุงหมายในการอาน  เชน  เพื่อความเพลิดเพลิน  เพื่อไดความรู  เปนตน ซึ่งการอาน 
อยางมีจุดมุงหมายจะกอใหเกิดแรงจูงใจในการอานตองมีปฏิสัมพันธ  ตองใชประโยชนจากความรู
เดิมดานเนื้อหาและความรูจากสิ่งที่กําลังอานตองพยายามทําความเขาใจ คือ มีความคาดหวังวา
จะตองเขาใจสิ่งที่ตนกําลังอานอยู  ตองมีความยืดหยุน  คือ  เลือกใชกลวิธีการอานหลายชนิด
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เพื่อใหการอานมีประสิทธิภาพ  เชน  การปรับเปลี่ยนความเร็วในการอาน  การอานขาม  การใช 
ชื่อเร่ือง  หัวเรื่อง  ภาพ  และโครงสรางของบทอานเพื่อทํานายเหตุการณในบทอานเปนตนและ 
การที่จะเปนผูอานเกงนั้นไดจากการใชความพยายามเปนเวลานานและพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
ทีละนอย  ดังนั้นจะเห็นวาการอานเปนกระบวนการที่ซับซอนใชเวลา  และแหลงขอมูลจํานวนมาก
ในการพัฒนา (สุมิตรา  พรรณกุลบดี  2535 : 20) 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การอานเปนทักษะที่จําเปนยิ่งในการแสวงหาความรู   
โดยการอานที่มีประสิทธิภาพนั้นตองอานเร็ว อานอยางมีจุดมุงหมาย อานอยางมีปฏิสัมพันธ
พยายามทําความเขาใจตองมีความยืดหยุนซึ่งการฝกทักษะการอานนั้นตองเลือกใชกลวิธีการอาน
หลายชนิด 

ทักษะการเขียน 
ในการ เรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษเปนภาษาต างประ เทศนั้ น   การ เขียน 

นับไดวาเปนทักษะที่ยุงยากซับซอนตองใชความรูความสามารถหลายประการ  ทั้งนี้เพราะ
ความสามารถทางการเขียนจะตองมีพื้นฐานในทักษะการฟง  การพูด  และการอานมากอน  
นอกจากนี้ ทั กษะการเขียนยั ง เปนทักษะการแสดงออกที่ สํ าคัญและจํา เปนอย างยิ่ ง 
ตอการติดตอส่ือสาร (สุมิตรา  อังวัฒนกุล ม.ป.ป. : 42) จะสังเกตไดวาทักษะการเขียนถูกจัดวางไว
ลําดับสุดทายของทักษะทั้งสี่  เหตุที่เปนเชนนี้เพราะการเขียนจัดเปนทักษะที่ยากที่สุด  ตองผาน
กระบวนการทางความคิดหลายขั้นตอน  ไมวาจะเปนการรวบรวมความคิด  การลําดับเรียบ
เรียงความคิดหรือการเลือกสรรถอยคําถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษรหรือขอความ 
ที่สามารถสื่อความไดตรงกับความตองการแมวาทักษะการเขียนจะมีความยากในตัวเองดังที่กลาว
มาแลว  แตก็จําเปนตองมีการเรียนการสอนทักษะการเขียน  เนื่องจากการเขียนเปนทักษะที่สําคัญ
และเอื้อประโยชนตอผูเรียนอยางมากชวยเสริมใหผูเรียนไดนําความรูอ่ืน ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ 
ที่เรียนมาใช  เชน  การจดบันทึกขณะฟงหรือการเขียนสรุปเร่ืองที่อาน  นอกจากนี้การเขียนทําให
ผูเรียนไดฝกการคิดอยางมีระบบและสรางสรรคเพื่อถายทอดประสบการณความนึกคิดและ
จินตนาการ  ซึ่งมีคุณคาอยางยิ่งตอการเรียนรูและการพัฒนาทางภาษา(รัตนา   มหากุศล  2539  :  
163 –164) 

 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

การเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษามุงใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะและ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยการฟง พูด  อาน  และเขียนอยางตอเนื่อง     
การศึกษาองคประกอบของความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยอมเปนประโยชน
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ตอครูผูสอนภาษาในอันที่จะพัฒนาความสามารถของนักเรียนตอไป  ซึ่งผูที่กลาวถึงองคประกอบ
ของความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีดังนี้ 

ไฮมส  (Hymes  1981 : 13 – 14, อางถึงใน สุมิตรา  อังควัฒนกุล  2535 : 108 – 109)
ไดใหความหมายของความสามารถในการสื่อสาร (Communicative competence) คือ
ความสามารถในการใชภาษาหรือตีความไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณและไดเสนอ
องคประกอบเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารไวดังนี้ 

1. ความสามารถทางดานภาษาศาสตรหรือไวยากรณ  (Linguistic  or  grammatical  
competence)  อันไดแก  การใชทักษะทั้ง  4  คือ  การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน โดยมี
องคประกอบทางภาษา  คือ  เสียง  ศัพท  โครงสรางเปนแกนในการสื่อความหมายในดานทักษะ
การฟงจะตองเริ่มจากสามารถจําแนกเสียงไดไปจนถึงฟงขอความในระดับความเร็วปกติของ
เจาของภาษาไดเขาใจ  ในดานทักษะการพูดจะตองออกเสียงไดถูกตองและสนทนาโตตอบดวย
สําเนียงและจังหวะที่เจาของภาษาพอจะเขาใจได  ในดานทักษะการอาน  จะตองรูกลไกของการ
อานและสามารถอานเพื่อความเขาใจได  และในดานทักษะการเขียน  จะตองรูกลไกในการเขียน  
คือ  การสะกดคํา  การใชเครื่องหมายวรรคตอน การเรียบเรียงประโยคและการใชเร่ืองสัมพันธ
ความ (Discourse  markers)  ตลอดจนการเขียนขอเขียนในลักษณะตาง ๆ ได 

2. ความสามารถทางภาษาศาสตรสังคม (Socialistic compact) อันไดแก
ความสามารถที่จะใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติของสังคมโดยสามารถ
เลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณตาง ๆ ได  เชน  รูวาจะตองใชภาษาที่เปน
ทางการหรือไมเปนทางการ  เปนตน 

3. ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ  (Discourse  competence)  
คือ  มีความรู เกี่ยวกับการใชระเบียบวิธีของความสัมพันธระหวางประโยค  โดยใชความรู           
ทางไวยากรณและความสามารถในการเชื่อมโยงความหมายทางภาษาใหเขากันไดอยางถูกตอง  
มีความเขาใจและทํานายความขางหนาเกี่ยวกับรูปลักษณะของภาษาที่จะเกิดขึ้นในบริบท  
(Context)  ไดถูกตอง 

4. ความสามารถในการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย  (Pragmatic  competence  
or  strategic  competence)  คือ  มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณตลอดจน    
การใชกริยาทาทาง   สีหนาและน้ําเสียงประกอบในการสื่อความหมาย   การใชกลวิธีนี้               
เปนการแสดงออกทั้งทางคําพูด  (Verbal)  และไมใชคําพูด   (Non – verbal)  เชน  การขยาย
ความดวยคําศัพทอ่ืนแทนคําศัพทที่ไมรูหรือนึกไมออกในขณะนั้น  การพยายามอธิบายโดยใช
กริยาทาทางประกอบ 
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อัจฉรา  วงศโสธร (2527 : 127) กลาวถึง ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
วามีองคประกอบ 3  ประการ  คือ 

1. ความสามารถในการใชภาษาไดอยางถูกตองตามภาษาศาสตร  (Linguistic  
competence)  คือ  ความสามารถในการสื่อความหมาย  โดยอาศัยพื้นฐานทางภาษาศาสตร  เชน  
เสียง  ศัพท  ไวยากรณ  รูวาประโยคใดถูกหรือผิดไวยากรณ  ผิดที่ใด  และสามารถแกไขได  
ถูกตอง 

2. ความสามารถดานภาษาศาสตรเชิงสังคม  (Sociolinguistic  competence)  คือ  
ความสามารถในการใชรูปแบบของภาษา  ทําเนียมภาษาอยางถูกตองและเหมาะสมกับระเบียบ
สังคม  บทบาท  ฐานะ  และวัฒนธรรมของผูส่ือภาษาและรับภาษา 

3. ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อการใชภาษา  (Pragmatic  competence)  คือ  
ความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ  การใชกริยา ทาทาง สีหนา และน้ําเสียง 
ในการสื่อความหมาย 

วิลเลี่ยม  (Williams 1979 : 18 – 19) ไดกลาวไววาความสามารถในการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารประกอบดวยความรู  4  ประการ  คือ 

1. กฎเกณฑทางดานกลไกของภาษา  (Mechanical  rule)  กฎเกณฑนี้ทําใหสามารถ
ตัดสินใจไดวาคําพูดนั้นๆ ถูกหรือผิดไวยากรณและอยูในรูปแบบที่ดีหรือไม 

2. กฎเกณฑในดานความหมาย  (Meaningful  rule)  กฎเกณฑนี้จะเชื่อมโยงคําพูด
กับสถานการณตาง ๆ  ฉะนั้นการเลือกใชศัพทจึงเปนสิ่งสําคัญ  มิฉะนั้นจะทําใหเกิดการเขาใจผิด
ในการสื่อสารได 

3. ลักษณะความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวของ  (Personal  relationship  rule)  
กฎเกณฑนี้จะบอกไดวาผูพูดสามารถใชคําพูดและสงสารดวยวิธีการที่ เหมาะสมหรือไม         
เกณฑวัดความสามารถดูจากการยอมรับของคนในสังคม 

4. การยอมรับลักษณะที่ไมใชภาษา (Non – linguistic  conversations) คือ การที่ 
ผูพูดมีการเคลื่อนไหวและวางตนเหมาะสมหรือไม เชน การใชทาทาง สายตา การแสดงสีหนา 
เปนตน   

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสา คือ ความสามารถ
ในการใชทักษะการฟง  พูด  อานและเขียน ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองตามหลักภาษาและ
สถานการณการใชโดยคํานึงถึงความเหมาะสมทั้งในดาน  กาลเทศะ  และบุคคลเปนสําคัญ 
ประกอบดวยทักษะทางภาษาที่สําคัญ  4  ทักษะมี  คือ ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 
การเขียน  ซึ่งทักษะทั้งสี่นี้มีความสัมพันธกันผูที่เปนผูมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
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การสื่อสารนั้นประกอบดวย  ความรูดานกฎเกณฑไวยากรณ และความสามารถในการใชภาษาได
อยางเหมาะสมตามสถานการณ  จุดมุงหมาย  และวัฒนธรรมของสังคม ซึ่งตองใชทั้งความรูดาน
ภาษาศาสตร  อันไดแก  เสียง  ศัพท  และไวยากรณ  และความสามารถในดานกลวิธีการสื่อสาร
ประกอบกันไป  
 
เทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ตามที่ไดกลาวมาแลววา การเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นเปนแนวการเรียน 
ที่ เนนใหผู เ รียนมีความสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสภาพสังคม             
เนนการนําภาษาไปใชจริงมากกวาการเรียนหลักภาษาเพราะความสามารถในการสื่อสาร 
ไมไดอาศัยความรูทางไวยากรณเทานั้น  แตตองใชความคลองแคลวในการสื่อสาร  กลาวคือ  
ผูเรียนตองมีความรูทั้งดานไวยากรณ  และความสามารถในการสื่อสาร  ดังนั้น  นอกจากการเรียน       
การสอนในรูปแบบภาษาหรือโครงสรางของภาษาแลวผูเรียนตองไดฝกการใชภาษาอยางเหมาะสม
โดยใชกิจกรรม  ผูเชี่ยวชาญทางดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศมีความเห็นตรงกันวา
กิจกรรมเปนหัวใจของการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  เพราะผูเรียนสามารถใชกิจกรรมนั้น
แสดงออกทางภาษาโดยการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหองเรียน (พยงค  ขันธสิทธิ์ 2534 : 13,  
อางถึงใน  อารีย  สุวรรณทัศน 2540  : 12)   

ลิทเติ้ลวูด  (Littlewood 1995 : 20 – 42)  แบงกิจกรรมการสื่อสารเปน  2  ชนิด  คือ 
1. กิจกรรมที่จัดตามจุดประสงคที่จะสื่อสาร(Functional  Communicative Activities)

กิจกรรมนี้ผู เรียนไมจําเปนตองใชไวยากรณไดถูกตองหรือใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับ
สถานการณตาง ๆ ดังนั้นจุดประสงคหลักของกิจกรรมนี้ คือ ผูเ รียนสามารถใชภาษาเพื่อ 
ส่ือความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนจะประสบผลสําเร็จในการสื่อสารหรือไมนั้นขึ้นอยู
กับวาผูเรียนสามารถจะสื่อสารไดทันทีเมื่ออยูในสถานการณที่จําเปนไดดีเพียงใด 

1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลในวงจํากัด(sharing  information  with  restricted  
cooperation)  กิจกรรมนี้เปนรูปแบบการมีปฏิสัมพันธอยางงาย  ผูเรียนแตละคนหรือแตละกลุมจะ
ไดรับขอมูลเพียงสวนหนึ่งและจําเปนตองแลกเปลี่ยนขอมูลที่ตนมีกับเพื่อนหรือหาขอมูลจากกัน
และกันดวยการถามตอบเพื่อใหไดขอมูลครบถวนซึ่งคําถามสวนใหญจะเปน Yes /  No  ตัวอยาง
กิจกรรม เชน การคนหาความเหมือนและความแตกตางของภาพการเรียบเรียงลําดับเหตุการณ  
เปนตน 

1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลในวงกวาง(sharing information with unrestricted 
cooperation) กิจกรรมนี้แบงผูเรียนเชนเดียวกันกับประเภทแรกแตแตกตางกันที่กิจกรรมแรกจํากัด
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วิธีการใหขอมูลในขณะที่กิจกรรมนี้จะมีขอบขายของการสื่อสารกวางขึ้นผูเรียนที่ทราบขอมูลจะให
ขอมูลอยางละเอียดกับผูที่ไมมีขอมูลทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนที่มีขาวสารไดมีโอกาสทราบขอมูลขาวสาร
ที่ตนไมมีหรือไมทราบไดงายขึ้น เชน กิจกรรมการหาความแตกตางจากกลุม (discovering 
differences)  กิจกรรมการบอกทิศทาง  (following  direction)   

1.3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลและหาขอสรุปจากขอมูล(sharing and 
processing  information)  เปาหมายของกิจกรรมนี้คือ  การแลกเปลี่ยนขอมูลจริง  ความสําเร็จ
ของผูเรียนอยูที่ความสามารถในการรับรูขอมูลของคนอื่น ๆ ในกิจกรรมนี้ผูเรียนไมเพียงแต
แลกเปลี่ยนขอมูลเทานั้นแตตองอภิปรายหรือ ประเมินขอมูลในการแกปญหาตาง ๆ ผูเรียนจะไม
สามารถเดาสถานการณไดลวงหนาดังนั้นผูเรียนจะตองใชความพยายามในการสื่อสาร  กิจกรรมนี้
จะยึดหลักการถายโอนขอมูล  ขอมูลสวนมากจะเปนกิจกรรมการแกปญหา  ดังนั้นผูเรียนจะตอง
รวมมือกันหาขอสรุปรวมกันจึงจะแกปญหารวมกันได เชน การสรางเรื่องใหมโดยการลําดับ
เหตุการณตอเนื่องใหถูกตอง(reconstructing  sequences) 

1.4 กิจกรรมการหาขอสรุปจากขอมูล(processing  information)กิจกรรมประเภท
นี้เนนที่กระบวนการหรือวิธีการที่ผูเรียนแกปญหาและตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดให
ผูเรียนตองไดรับขอมูลที่เปนตัวกระตุนใหเกิดการสื่อสาร  โดยการอภิปรายและการประเมินขอมูล
ตัวอยางกิจกรรม  เชน  การแกปญหาในสถานการณตาง ๆ (problem  solving)   

2. กิจกรรมที่จัดเพื่อการปฏิสัมพันธในสังคม(Social  Interaction  Activities) นอกจาก
ผูเรียนจะเลือกใชภาษาตามจุดประสงคที่จะสื่อสารแลว  ผูเรียนจะตองคํานึงถึงการใชภาษาที่
เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันดวยจากสภาพที่จํากดัในหองเรยีนผูสอน
ควรใชบทบาทสมมุติหรือสถานการณจําลองเพราะเปนกิจกรรมที่มีบริบททางสังคมที่หลากหลาย
เพื่อใหผู เ รียนไดฝกใชภาษาอยางเปนธรรมชาติมากที่ สุด  เชน  การแสดงบทบาทสมมุติ  
สถานการณจําลอง  การแสดงละคร  เปนตน 

จอหนสัน  (Johnson  1982 : 63 –75)  ไดเสนอหลักในการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อ
การสื่อสารไว  5  ประการ  คือ 

1.  หลักการถายโอนขอมูล  (The  Information  Transfer  Principle)  เปนหลักในการ
จัดกิจกรรมที่คํานึงถึงความสามารถในการเขาใจและการถายโอนขอมูลเปนสําคัญกิจกรรม
ลักษณะนี้มีจุดประสงคเพื่อฝกใหผูเรียนสามารถถายโอนขอมูลไปใชในสถานการณอ่ืน ๆ ไดหรือ
ถายทอดใหผูอ่ืนรับรูได  เชน  อานจดหมายแลวกรอกแบบฟอรม  หรือกรอกแบบฟอรมแลวนํา
ขอมูลมาเขียนจดหมาย  ดูแผนที่แลวเขียนบรรยายหรืออานขอความบรรยายแลววาดแผนที่ 
เปนตน 
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2. หลักการในการทําใหเกิดชองวางของขอมูล(Information  Gap  Principle)ส่ิงที่
สําคัญที่ทําใหเกิดการสื่อสาร  คือ  การที่ผูรับสารไมมีขอมูลจริงจึงตองแสวงหาขอมูลที่ตองการ  
จากการพูดหรือเขียนของผูอ่ืน  การฝกใหนักเรียนไดใชภาษาเพื่อส่ือสารตามหลักการนี้  ทําไดโดย
ใหนักเรียนคนหนึ่งรูขอมูลบางอยาง  นักเรียนอีกคนหนึ่งมีขอมูลที่นักเรียนคนแรกตองการ          
แตในขณะเดียวกันตนเองยังขาดขอมูลที่นักเรียนคนแรกมี  นักเรียนทั้งสองจึงตองแลกเปลี่ยน
ขอมูลซ่ึงกันและกัน 

3. หลักการถายโอนและแลกเปลี่ยนขอมูล  (Jigsaw  Principle)  เปนกิจกรรมที่ใชใน
การถายโอนขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูลประกอบกันเพื่อทําใหการสื่อสารสมบูรณโดยนักเรียน
ที่ทํากิจกรรมทั้งสองฝายไดใชทักษะอยางเดียวกันในเวลาเดียวกัน และเปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร  
เชน  นักเรียนคนหนึ่งเขียนจดหมายจากขอมูลในแบบฟอรมซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สาม  
นักเรียนคนที่สองเขียนจดหมายจากแบบฟอรมถึงบุคคลที่ส่ีเสร็จแลวแลกเปลี่ยนจดหมายเพื่อนํา
ขอมูลในจดหมายที่ไดรับกรอกในแบบฟอรม 

4. หลักการพึ่งพาอาศัยขอมูล ( The  Task  Dependency  Principle) เพื่อใหแนใจวา
กิจกรรมฝกทักษะในการรับสาร  (Receptive  Skill)  บรรลุผล  เพื่อใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ
และเอาใจใสตอการใชภาษาของตน  (Productive  Skills)  การพึ่งพาอาศัยขอมูลจึงมีความสําคัญ
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่นักเรียนจะตองอาศัยขอมูลจากการทํากิจกรรมที่หนึ่งเพื่อทํากิจกรรมที่สอง
ซึ่งกิจกรรมที่สองจะสําเร็จและถูกตองไดก็ตอเมื่อกิจกรรมที่หนึ่งถูกตอง 

5. หลักการตรวจสอบขอมูล  (The  Correction  for  Content  Principle)  หลักการนี้
ตองการตรวจสอบวาขอมูลที่ส่ือสารกันนั้นถูกตองหรือไม  เปนกิจกรรมตอเนื่องจากหลักการ
ขางตน(Task Dependency)คือเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมตามขอมูลที่ไดรับจากเพื่อนแลวยังไมบรรลุ
เปาหมายนักเรียนจะตองตรวจสอบดูวาการใหขอมูลผิดพลาดที่ใดและแกไขใหถูกตอง 

เฟสแทก  (Festag  1990 : 42)  กลาววาในการสอนเพื่อการสื่อสารและใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนนั้น  ครูจะตองมีข้ันตอนในการทํากิจกรรมการสอนดังนี้  คือ 

1. สรางแรงจูงใจใหผูเรียนโดยการบอกจุดประสงคของบทเรียนแลวชี้ใหผูเรียนเห็น
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมที่นักเรียนไดเรียนกับชีวิตจริงของผูเรียน 

2. สรางความมั่นใจใหนักเรียนทราบวานักเรียนจะสามารถแกปญหาได  ครูอาจจะ
แนะแนวคิดหรือใชส่ือการสอนตาง ๆ ที่จะชวยในการทํากิจกรรม  นักเรียนจะรูสึกวาครูเอาใจใส
และสามารถนําพาไปสูความสําเร็จและเพิ่มเติมความรูความสามารถในการสื่อสาร 
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3. ในการทํากิจกรรมครูอาจจะใชคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมนํานักเรียนครูอาจจะ
ทบทวนคําศัพทหรือสอนคําศัพทใหมหรือวลีที่เกี่ยวของกับกิจกรรม  ครูอาจใหนักเรียนฝกการทํา
กิจกรรมตาง ๆ  

4. ครูสงเสริมใหนักเรียนแสดงออกทางภาษา  เชน การพูดในการแสดงบทบาทสมมติ  
ครูและนักเรียนประเมินผลการทํากิจกรรมรวมกัน 

 
การจัดกิจกรรมการสอนทักษะการฟง 
พอลสตัน  และฮาวเวิรด  (Paulston  and  Howard  1978 : 131 – 132)  ไดเสนอแนะ

การฝกทักษะการฟงไววาควรเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถและกระตุนความ
สนใจของผู เ รียน   โดยขอความหรือเ ร่ืองราวที่ฟ งควรเปนขอความที่ ใช อัตราเร็วปกติ   
เปดโอกาสใหผูฟงฟงซ้ําตามความยาว  ความยากงายของเรื่องที่ฟงและตามความสามารถ 
ของผูเรียน  รวมทั้งมีการทําแบบฝกหัดการฟงดวย  ผูสอนควรใหคําติชมแกผูเรียน  และเฉลย
คําตอบหรือใหผูเรียนไดแกไขคําตอบที่ผิดดวยตนเอง 

กิจกรรมสําหรับทักษะการฟงนี้  อาจจะประกอบดวยการฟงคําสั่ง  ฟงการอธิบาย 
ภาพเหตุการณ  การฟงคําถามจากเพื่อนหรือฟงเพื่อนสรุปเร่ืองเลาตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ   
การฟงคําบรรยายหรือฟ ง เพลงจากเทปบันทึก เสียง   การดูภาพยนตรจากโปรแกรม   
รายการภาษาอังกฤษทางโทรทัศน  การเลนเกมภาษาอังกฤษ  เปนตน  (Finocchiaro  and  
Brumfit  1983 : 138 - 139) 

วาแล็ต(Valette 1972 : 138 -159) ไดเสนอวิธีการสอนทักษะการฟงภาษาตางประเทศ
ใหกับนักเรียนดังนี้  คือ 

1. ฝกใหนักเรียนเขาใจคําเดี่ยว ๆ ในภาษาเสียกอน  โดยจะฝกเปนคําเดียวโดด ๆ หรือ
จะฝกใหประโยคก็ได  ส่ิงที่ควรฝกก็คือ  ตัวเลขตาง ๆ และคําศัพทใหม ๆ  

2. ฝกใหนักเรียนสามารถที่เขาใจประโยคได  โดยครูส่ังใหนักเรียนทั้งชั้นทําตาม 
ใหเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถทําได  หรือใหนักเรียนออกมาเขียนภาพบนกระดาน  โดยใหฟงคําสั่ง
เปนภาษาตางประเทศสั้น ๆ กอน  และฟงคําที่ยาวขึ้นเปนลําดับ 

3. ฝกใหนักเรียนฟงรายละเอียดเกี่ยวกับไวยากรณในประโยค  เชน  คําคุณศัพท     
คํานําหนานาม  คําสรรพนาม  คํากริยา  ฯลฯ 

4. ฝกใหนักเรียนไดมีโอกาสฟงภาษาตางประเทศหลาย ๆ แบบ  เชน  ฟงจากวิทยุ  
เครื่องบันทึกเสียง  ฟงการเลาเรื่องที่เปนภาษาตางประเทศ 
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5. ฝกใหนักเรียนฟงเนื้อความสั้น ๆ จากเครื่องบันทึกเสียงเมื่อนักเรียนฟงแลว 
ใหตั้งชื่อเร่ืองของขอความนั้นแลวบอกวาคําจํากัดความนั้นหมายถึงอะไร 

6. ฝกใหฟงเกี่ยวกับสํานวนที่ใชพูดกันอยูในปจจุบัน  รวมทั้งลักษณะของการพูด  เชน 
การรวมคํา  และการที่เสียงขาดหายไปเวลาพูด  โดยการใหนักเรียนฟงเสียงที่พูดอยางเร็วและ 
ฟงเสียงที่พูดภาษาแตกตางกันไปตามทองที่ตางๆ เชน ฟงเสียงเจาของภาษาที่มาจากทองถิ่นตางๆ 
และดูภาพยนตรตางประเทศ 

สุไร  พงษทองเจริญ  (2524 : 54 -55)  ไดแบงการสอนทักษะการฟงออกเปนลักษณะ  
คือ   

1. การฟงเนื้อหาเฉพาะอยาง   (Selected  Listening)  เปนการฝกในเบื้องตน 
ที่ตองอาศัยบทเรียนซึ่งเรียบเรียงขึ้นเพื่อการฝกเฉพาะเรื่องในแตละครั้ง   ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อเร่ืองแตละตอนใหถองแทเปนการปองกันการสับสน 

2. การฟงเพื่อความเขาใจ(Listening comprehension)  หมายถึง  การฝกใหผูเรียน
ฟงบทเรียนที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง   คําศัพทและโครงสรางที่นักเรียนกําลังเรียนอยู 
หรือที่เคยเรียนมาแลววัตถุประสงคของการสอนสวนนี้เปนไปเพื่อใหนักเรียนฟงและหาความเขาใจ       
จากภาษาอังกฤษอยางแทจริงจึงควรใหเจาของภาษาเปนผูอานบทเรียนนั้น ๆ  

วีณา  จัณทนาโกเมษ  (2530 : 107 -112)  ไดเสนอแนะวาในการสอนทักษะฟงผูสอน
ควรจะสอนสิ่งตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

1. ผูสอนควรจะเนนใหผูเรียนเห็นวา  ผูเรียนสามารถที่จะเดาสิ่งที่พูด  พูดคางอยูได   
โดยผูฟงตองสังเกตวาคําพูดที่พูดคางอยูนั้นเปนสวนหนึ่งของสุภาษิตและคําพังเพยหรือไมหรือมี
คําเชื่อมอะไรบางหรือไม  นอกจากนั้นผูสอนควรฝกใหผูเรียนสามารถที่จะใชทักษะการคาดการณ
ลวงหนาในการฟง (Predictive  Skills) โดยจัดใหมีแบบฝกหัดเพื่อนําเขาสูบทเรียน  ซึ่งทาํใหผูเรียน
สามารถเตรียมตัวและรูวาสิ่งที่จะฟงนั้นมีขอบเขตกวาง  ๆ อยางไร 

2. ฝกใหผูเรียนรูจักเลือกที่จะฟง(Extracting Specific Information)เพื่อคนหาคําตอบ
หนึ่งโดยไมตองสนใจที่จะฟงเนื้อความอื่น ๆ ที่ไมใชคําตอบ  โดยผูสอนจะตองบอกจุดประสงคของ
การฟง (Reason for Listening) แตละครั้งใหผูเรียนรูกอนที่จะเปดเทปใหผูเรียนฟงหลังจากนั้นจึง
ใหผูเรียนฟงเทปเพื่อหาคําตอบตามที่ตองการ 

3. ฝกใหผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟง(Getting the General 
Picture)โดยเนนใหผูเรียนสังเกตลักษณะที่แตกตางกันระหวางภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อให
ผูเรียนตระหนักอยูเสมอในขณะที่ฟงบทเรียนวาสวนใดที่เปนภาษาพูดที่จะตองฟงขามไปไมวาจะ
เปนการพูดวกวน พูดนอกเรื่อง หรือรายละเอียดปลีกยอยอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนที่ไมมีความสําคัญตอ
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เนื้อหาของสิ่งที่ฟง 
4. ฝกผูเรียนใหมีความสามารถที่จะใชเนื้อหาความขางเคียง (Context)ชวยในการเดา

ความหมายของคําหรือขอความที่ผูเรียนไมรูจัก(Deducting  Meaning  From  Context)  ไมวาจะ
เปนการใชเนื้อหาความที่นํามากอนหรือเนื้อความที่ตามหลังคํานั้น ๆ มาก็ได  ทั้งนี้รวมถึงการใช
โครงสรางทางไวยากรณที่อยูใกลเคียงกับคําหรือขอความนั้น ๆ ดวย 

5. ชวยผูเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับบทสนทนาหรือเนื้อหาที่จะไดฟงวาเปนบทสนทนา
ระหวางผูใดหรือเปนการพูดของใคร(Contextual  Knowledge)  โดยผูสอนอาจจะใชรูปภาพหรือ
ใหผูเรียนชวยกันคิด  และถกเถียงกันถึงประเด็นเหลานี้  รวมทั้งฝกใหผูเรียนเรียนรูที่จะสังเกต
ความรูสึก  อารมณ  ความคิด  และทัศนคติของผูพูดดวย 

6. จัดหาอุปกรณหรือส่ือทางตาง ๆ ที่ชวยในการฟงของผูเรียน (Visual  help) ไมวาจะ
เปนรูปภาพ  ภาพนิ่ง  ตาราง  แผนที่  แผนภูมิ  หรือแผนใส  มากกวาจะเปนการใชเลนเทปแตเพียง
อยางเดียว 

การสอนและการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด 
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2532 : 54-55) กลาววา ส่ิงที่ผูสอนจะตองคํานึงถึงเกี่ยวกับ

การสอนทักษะการฟง – พูด  มีดังนี้ 
1. ผู เ รียนจะตองมีความรู ในดานการออกเสียง   การเลือกความหมายและ

กฎไวยากรณของภาษา  และสามารถนําสิ่งที่เรียนมาไปใชในสถานการณจริง  กลาวคือ  ผูเรียน
จะตองมีทักษะทางภาษาและมีทักษะทางการสื่อสาร 

2. ผูสอนควรเลือกเนื้อหาที่มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น  ควรเนนบทสนทนา
ที่ไมเปนทางการกอนบทสนทนาที่ เปนทางการ  ควรเปนตัวอยางของการใชภาษาจริง ๆ  
ในชีวิตประจําวัน  โดยสามารถชี้ใหเห็นกฎการพูดได  คือ  รูจักวาบทสนทนานี้ใครเปนคนพูด   
พูดเรื่องอะไร  ที่ไหน  อยางไร 

3. บรรยากาศในการสอนทักษะการฟง – พูด  ควรเปนบรรยากาศที่ไมเครียด  ผูเรยีนมี
ความสบายใจและไมกระดากอายที่จะพูด 

สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2537 ก : 167) กลาววา การพูดเปนทักษะสําคัญที่ใชในการ
ส่ือสารในชีวิตประจําวัน  ทักษะนี้เปนทักษะที่สําคัญและจําเปนมาก  เพราะผูที่พูดไดยอมสามารถ
ฟงผูอ่ืนไดเขาใจ  และจะชวยใหการอานและการเขียนงายขึ้นดวย  ดังนั้นการฝกฝนทักษะการพูด 
จึงตองใชเวลานานในการฝก  ไมใชเกิดจากการจดจํา  จึงไดมีผูเสนอขั้นตอนการสอนและ 
จัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูดไวดังนี้ 
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สกอตต (Scott  1981 : 70)  ไดเสนอขั้นตอนการสอนและจัดกิจกรรมตาง ๆไว  3  
ข้ันตอนประกอบดวย 

1. ข้ันบอกวัตถุประสงคโดยผูสอนควรจะบอกใหผูเรียนทราบวัตถุประสงคโดยผูสอน
ควรจะบอกใหผูเรียนทราบวัตถุประสงคที่ผูเรียนจะตองเรียน 

2. ข้ันเสนอเนื้อหา  ผูสอนควรนําเสนอเนื้อหาในรูปบริบท  ตองใหผูเรียนสังเกต
ลักษณะของภาษา  ความหมายของขอความที่จะพูด  จะตองขึ้นอยูกับบริบทวาผูพูดเปนใคร   
ผูสนทนาเปนใคร  ส่ิงที่พูด  สถานที่พูด  และเนื้อหาที่จะพูด 

3. ข้ันการฝกและการถายโอน  หลังจากการนําเสนอควรใหผูพูดไดฝกปฏิบัติทันที  
และควรสงเสริมใหผูพูดไดมีโอกาสฟงสํานวนและสําเนียงการใชภาษาที่เจาของภาษาใชจริง  
ตลอดจนไดฝกการใชภาษาอยางอิสระใกลเคียงกับสถานการณจริง 

กิจกรรมในการสอนทักษะการพูด  อาจเลือกใหเหมาะสมกับระดับและความสามารถ
ของผูเรียน  อาทิ การตอบคําถามของครูและเพื่อนในชั้นเรียน  การบอกใหเพื่อนทําตามคําสั่ง   
การถามตอบคําถามเกี่ยวกับประสบการณตาง ๆ นอกชั้นเรียนกับครูหรือเพื่อน  การบอกลักษณะ
วัตถุหรือส่ิงของตาง ๆ จากภาพ  การเลาประสบการณโดยครูอาจใหคําสําคัญตาง ๆ การรายงาน
เร่ืองราวตามหัวขอที่กําหนด  การสนทนาตามสถานการณตาง ๆ ที่จัดขึ้นการเลนเกมทางภาษา   
การโตวาที  อภิปรายและแสดงความคิดเห็น  การฝกสนทนาทางโทรศัพท  การรายงานขาว  
ตลอดจนการแสดงบทบาทสมมุติเปนตน(Finocchiaro  and  Brumfit  1983 : 141) 

การจะพัฒนาการสอนอานใหเปนไปตามขั้นตอนดังกลาว  จึงตองอาศัยวิธีการสอน
และกิจกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพดําเนินการพัฒนาการอาน  โดยมีผูกลาวถึงแนวการจัด
กิจกรรมการสอนและยุทธวิธีในการสอนการอานไวดังนี้ 

 
การสอนและการจัดกิจกรรมทักษะการอาน  
มิลเลอรและเพอรคินส  (Miller  and  Perkins  1990 : 87) ไดสรุปขอชี้แนะเกี่ยวกับ

การสอนทักษะและกลวิธีการอานเพื่อความเขาใจไวดังนี้ 
1. ควรเริ่มที่ทักษะงาย ๆ  กอนแลวจึงเพิ่มความซับซอนขึ้นเรื่อย ๆ  
2. อธิบายแตละทักษะอยางชัดเจนและละเอียด 
3. มีการสาธิตใหเห็นถึงทักษะการอานนั้น ๆ  
4. ตองแนใจวาใหโอกาสนักเรียนไดตรวจสอบแกไขตนเอง 
5. ตองแนใจวาภาระงานที่ใหทํานั้นไมเปนสิ่งที่คลุมเคลือสําหรับนักเรียน 
6. ตองใหมีปฏิสัมพันธกันเพื่อนักเรียนจะไดสะสมความคิดและประสบการณ 
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7. สรางมโนทัศนใหมใหนักเรียนกอนที่จะอานเรื่องหรือคําศัพทที่ไมคุนเคย 
8. ใหนักเรียนไดบูรณาการความคิดใหมเขากับความรูเดิม 
การดอน  (Gordon  1985 : 73 – 74)  ไดเสนอหลักในการสอนอานเพื่อการสื่อสารไว

เชนกันดังนี้ 
1. ครูควรมีหนาที่ในการกระตุนใหนักเรียนอานไดอยางคลองแคลวแทนที่จะคอย

ควบคุมเฉพาะในเรื่องของความถูกตองแตเพียงอยางเดียว 
2. ครูควรฝกใหนักเรียนรูจักการตีความ  โดยการฝกทําความเขาใจหนวยความหมาย  

ที่ใหญข้ึนเรื่อย ๆ จากคํา  เปนหนวยคํา  เปนประโยค  เปนขอความ  และขั้นฝกทําความเขาใจ
วัตถุประสงคของผูเขียน  เปนตน 

3. ครูควรแยกโครงสรางภาษาที่ยาก  อันอาจจะทําใหเกิดปญหายุงยากขณะที่อาน
ออกมาอธิบายกอนที่จะมอบหมายใหนักเรียนอานเรื่อง 

4. เนื่องจากความรูพื้นฐานของนักเรียนเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการทําความเขาใจ 
ในเรื่องที่อาน  ครูจึงมีหนาที่ใหความชวยเหลือสอนใหนักเรียนรูจักชวยตัวเองในเรื่องนี้  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความรูพื้นฐานทางวัฒนธรรม 

5. การจัดการเรียนรูไมควรจัดใหเปนระบบแขงขันแตควรเปนระบบรวมมือกันมากกวา 
6. กอนอานครูตองมั่นใจวานักเรียนทุกคนรูและเขาใจวัตถุประสงคของการอานเปน

อยางดี 
 
การจัดกิจกรรมการสอนทักษะการเขียน 
กิจกรรมการเขียนเปนการนําความรูที่เรียนมาใชโดยเปนการฝกใหผูเรียนไดคิด 

อยางเปนระบบและสรางสรรค  ซึ่ง  สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2537 ข : 185 – 194)  กลาวถึงการสอน
ทักษะการเขียนวาประกอบดวย 

1. กําหนดขอบขายการเขียน  (Controlled  Writing)  ซึ่งผูสอนคิดเลือกรูปแบบและ
เนื้อหาการเขียนสําหรับผูเรียน  เชน  การเติมคําในชองวางใหสมบูรณ  การเรียงประโยคตามลําดับ
เหตุการณ  การกรอกแบบฟอรมหรือขอมูลสวนตัวเปนตน 

2. การชี้แนะแนวทางใหเขียน(Guided  Writing) เปนการใหคําแนะนํา  ในการเขียน
ขอความหรือเร่ืองสั้น ๆ ใหอิสระแกผูเขียน เชน การใหดูภาพ และเขียนเลาเรื่องตามภาพ หรือ
บรรยายภาพ 

3. การเขียนแบบอิสระ  (Free  Writing)  เปนการเขียนที่ผูเรียนสามารถใชลีลา 
การเขียนของตนเองอยางอิสระ  ผูสอนเพียงแตกําหนดหัวเรื่อง 
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รายมส  (Raimes  1987 : 36 – 40)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายตาง ๆ ของการสอน 
การเขียนไวดังนี้ 

1. เขียนเพื่อเปนการเสริมแรง  (Writing  for  Reinforcement)  เปนการฝกใหนักเรียน
เขียนเพื่อ เปนการย้ํ าสิ่ งที เ รียนไปแลว   การเขียนแบบนี้ เปนการฝก รูปแบบของภาษา   
ฝกการใชภาษาใหถูกตอง  เชนใหนักเรียนลอกประโยคหรือขอความสั้น ๆ ใหเติมคําลงในประโยค
ใหสมบูรณหรือใหเขียนประโยคใหม  เปลี่ยนประโยคจากบอกเลาเปนปฏิเสธ  เปนตน 

2. เขียนเพื่อเปนการฝกฝน  (Writing  for  training)  การเขียนแบบนี้คลายการเขียน
เพื่อเสริมแรง   แตตางกันที่การเขียนแบบนี้ ไมจํากัดแตเฉพาะการฝกในเรื่องโครงสราง 
ทางไวยากรณที่เรียนไปแลว  การเขียนแบบนี้นักเรียนจะเขียนในระดับขอความซึ่งยาวกวาประโยค  
แตจะเขียนภายในขอบเขตที่ครูกําหนดไวให  ตัวอยางการเขียนแบบนี้  ไดแก  การรวมประโยค
(Sentence  combining)  การเขียนเรียงความแบบควบคุม  (Controlled  composition) 

3. เขียนเพื่อเปนการเลียนแบบ (Writing  for  imitation)  เปนการเขียนโดยครูผูสอน
ภาษาที่สองใชวิธีใหแบบอยางของเนื้อหาหรือรูปแบบ  เปนการกระตุนใหนักเรียนคุนเคยกบัรูปแบบ
ของการใชคํา  และการเรียบเรียงถอยคํา  เชน  ใหนักเรียนฟงเรื่องแลวเขียน  หรือใหนักเรียนเขียน
เรียงความตามที่ครูแนะนําให 

4. เขียนเพื่อการสื่อสาร(Writing for communication)เนื่องจากการสอนภาษาอังกฤษ
เนนที่การสื่อความหมาย   ครูผูสอนเขียนจึงเปลี่ยนจากการเนนที่ความถูกตองและรูปแบบ   
มาใหความสําคัญกับจุดประสงคของผูเขียน  และผูอานงานเขียน  ตัวอยางการเขียนแบบนี้  ไดแก  
การที่ครูกําหนดสถานการณ  บอกเนื้อหา  และจุดประสงคใหนักเรียนเขียนเพื่อส่ือความหมาย 
ใหอีกคนหนึ่งเขาใจ  เชน  ใหนักเรียนเขียนลักษณะการกระทําบางอยางใหอีกคนหนึ่งอาน 
และวาดผังตาม 

5. เขียนเพื่อฝกความคลองแคลว  (Writing  for  fluency)  ในการสอนไมวาครูผูสอน
จะมุงที่ความคลองแคลวหรือความถูกตองในการใชภาษา  ซึ่งเปนเรื่องที่ถกเถียงกันมานาน 
แลวก็ตามแตจุดมุงหมายของการฝกใหนักเรียนเขียนก็เพื่อพัฒนาความคลองแคลว  เชน   
การเขียนราง 

6. การเขียนเพื่อการเรียน  (Writing  for  learning)  การเขียนเพื่อการเรียนจะ
ครอบคลุมจุดมุงหมายทั้งหมดที่กลาวมาแลว  การเขียนเพื่อการเรียน  เนนที่เนื้อหาไมใชไวยากรณ
หรือรูปแบบ  การเขียนแบบนี้ไดแก  การเขียนเรื่อง  เขียนตอบคําถาม  เขียนยอเร่ืองที่อาน 
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พินคาส  (Pincas  1982 : 2 – 4)  กลาววา  การสอนเขียนควรจะเปนไปตาม
จุดมุงหมายหลัก  3  ประการ  คือ 

1. ขอบขายของการสอนเขียนจะตองกวาง   มีการฝกใหนัก เรียนได เขียน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบตาง ๆ  ที่ใชกันอยูทั่วไป  เชน  การเขียนบันทึกสวนตัว  เขียนจดหมาย  
เขียนปายประกาศโฆษณา  เปนตน  ไมใชจะฝกใหนักเรียนเขียนแตเรียงความตามที่เคยสอนกันมา 

2. ควรจะเปนการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด 
3. การสอนเขียนควรมุงที่จะฝกทักษะตางๆ ที่จําเปนในการเขียน  เชน การสราง

ประโยคการใชคําเชื่อมถอยคํา  การเสนอความคิด  การใชภาษาที่เปนแบบแผน 
 

วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
วิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปที่เปนที่รูจักมีอยูหลายรูปแบบ (สุไร พงษทองเจริญ  

2524 )  ดังเชน   
1. วิธีการสอนแบบธรรมชาติ  (Natural  Method)   
2. วิธีสอนแบบไวยากรณและการแปล  (Grammar  - translation  Method) 
3. วิธีสอนแบบตรง  (Direct  Method) 
4. วิธีสอนแบบฟง – พูด (Aural – Oral  Method) 
5. วิธีสอนแบบเอตักภาพ  (Individualized  Instruction) 
6. วิธีสอนแบบผสมผสาน  (Integrate  Method) 
7. วิธีสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา(Concentrated  Language  Encounters)   
ซึ่งแตละวิธกีารสอนก็มีวธิีการ  ข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนตาง ๆ ที่แตกตางกนั

ออกไป  นอกจากนั้นแลวแตละวิธีตางก็มขีอดีและขอเสียแตกตางกนัดวยเชนกันดงัจะกลาว
รายละเอียดถงึวิธกีารสอนขอดีและขอเสียของแตละวิธีการตอไปดังนี ้

1. วิธีการสอนแบบธรรมชาติ  (Natural  Method)   
วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินี้  มุงเนนใหผูเรียนพบปะ  คลุกคลีกับเจาของ

ภาษาโดยตรง  โดยใชวิธีพูดเปนหลัก  ผูสอนจะเนนเรื่อง  คําศัพทมากโดยถือวาการเรียนภาษานั้น  
คือการเรียนคําศัพท  ถานักเรียนรูจักคําศัพทมากก็ถือวานักเรียนผูนั้นรูภาษาได  สวนการเรียน
ไวยากรณนั้นเปนการใหคําจํากัดความและกฎเกณฑ  เนื้อเร่ืองที่ใชสอนจะนํามาจากเหตุการณ 
ที่เกิดขึ้นในในขณะนั้นเปนเกณฑ  เชน  วันนี้อากาศขมุกขมัว  ฝนกําลังจะตก  ครูก็มักจะคุยกับ
นักเรียนเรื่องฝน  หรืออาจจะเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของนักเรียนในขณะนั้น  การสอนดวยวิธีนี้
ถาครูมีสามารถนักเรียนจะเรียนภาษาใหมไดอยางรวดเร็ว 
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ขอดีของวิธีสอนแบบธรรมชาติ  ไดแก 
1.  ผูเรียนไดคลุกคลีกับเจาของภาษาซึ่งมีสวนในการสงเสริมดานการพูด 
2.  ผูเรียนสามารถสื่อความหมายได 

ขอเสียของวิธีสอนแบบธรรมชาติ  ไดแก 
1. เปนวิธีสอนที่ตองลงทุนมาก  เพราะตองใชครูที่เปนเจาของภาษาที่แทจริง

มาทําการสอนภาษา 
2. ครูมักจะเปนผูพูดเสียเองเปนสวนมาก  ทําใหนักเรียนไมมีโอกาสไดฝก

และเมื่อมีการฝกพูดจริง  อาจพูดผิดไวยากรณ  เพราะครูผูสอนจะถือหลักวาพูดพอใหเขาใจได
เทานั้นไมตองถูกตองทั้งหมดก็ใชได 

3. เนื่องจากการสอนไมไดเนนโครงสรางของภาษา  ไมมีการคัดเลือกรูปแบบ
ประโยคมาสอนตามลําดับ  และไมมีการย้ํารูปแบบประโยคแบบใดรูปแบบหนึ่งในการฝก  นักเรียน
จึงไมสามารถใชภาษาไดอยางถูกตอง   

2.  วิธีสอนแบบไวยากรณและการแปล  (Grammar  Translation  Method) 
วิธีการสอนแบบนี้เปนวิธีสอนแบบเกาที่สุด  ซึ่งมีวิวัฒนาการมาตั้งแตสมัยที่ชาว

ยุโรปเรียนภาษาลาตินและกรีก  เปนวิธีสอนภาษาอังกฤษที่ใชอยูในประเทศไทยนานที่สุด  
นับต้ังแตเร่ิมมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเปนตนมา  แตไมสามารถบอกไดวา 
ใครเปนผูเร่ิมใชวิธีสอนแบบนี้  ซึ่งตอมาไดมีผูนําเอาวิธีสอนนี้มาใชสอนภาษาฝรั่งเศส  เยอรมัน  
สเปน  และอังกฤษ  การสอนตามวิธีนี้มาจากแนวคิดที่วาภาษามีกฎเกณฑ  มีระบบระเบียบ   
คนจะใชภาษาไดตองเขาใจภาษาไดถูกตองเขาใจกฎเกณฑ  และระเบียบในภาษานั้น ๆ  ได  
ดังนั้นการสอนดวยวิธีนี้จึงเนนเรื่องกฎเกณฑการใชภาษาและใชวิธีการแปลเปนหลัก  โดยถือวา
ภาษาประกอบดวยคําเปนจํานวนมากที่มีความมายตรงกับคําในภาษาอื่น 

ขอดีของวิธีสอนแบบไวยากรณและการแปล  ไดแก 
1. ใชทดสอบความเขาใจเรื่องที่เรียนมาแลว 
2. เหมาะสําหรับผูเริ่มเรียนภาษาในระยะเริ่มแรกซึ่งยังไม รูระบบเสียง  

โครงสราง  และความหมาย 
ขอเสียของวิธีสอนแบบไวยากรณและการแปล  ไดแก 

1. นักเรียนไมไดเรียนตามธรรมชาติของภาษา  ไมมีโอกาสฝกพูด  ดังนั้น  
นักเรียนจะพูดไมได  ถาพูดไดก็ไมคลอง 

2. การสอนศัพท  จะสอนดวยการแปลและในการสอนศัพทแตละครั้ง 
มีเปนจํานวนมากนักเรียนนําไปใชจริงในการแตงประโยคไมได 
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3. การสอนไวยากรณ  นักเรียนไมสามารถสรางประโยคเองได  เพราะนักเรียน
เรียนดวยการแปล 

4. การสอนเขียนนัก เรี ยนจะไมมีความแมนยํ า ในการแต งประโยค 
การเรียงลําดับคําในประโยคไมถูกตอง  เพราะตองแปลเปนภาษาไทยกอนซึ่งการแปลเปน
ภาษาไทยกอนจะทําใหการเรียงคําในประโยคไมถูกตอง  เพราะลักษณะโครงสรางของภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอยูในรูปแบบที่แตกตางกัน 

3. วิธีสอนแบบตรง  (Direct  Method) 
ในชวงป  ค.ศ.  1850 – 1990  การสอนภาษาตางประเทศในยุโรปไดมีการปรับปรุง 

วิธีสอนแบบไวยากรณและแปล  เพื่อใหการสอนภาษามีประสิทธิภาพมากขึ้น  วิธีสอนแบบตรง 
เปนวิธีสอนที่ไดใชภาษา  นักเรียนและครูพูดภาษาตางประเทศตลอดเวลา  โดยใชส่ิงแวดลอม 
ใกลตัวเปนเครื่องชวยในการเรียนรูความหมาย  เชน  อุปกรณ  ของจริง  การแสดงทาทาง   
การแสดงละคร  การสาธิต  การสอนแบบนี้ไมเนนการจํากฎเกณฑแตมุงเนนดานการฟง   
การออกเสียงและการพูดเปนสําคัญ  นักเรียนจะไดรับการฝกในดานทักษะการฟง  เลียนแบบและ
พูดจนกระทั่งมีความสามารถใชประโยคตาง ๆ ไดโดยอัตโนมัติ  ซึ่งการสอนแบบนี้มุงเนนที่ 
การพูดอยางเดียวแตไมไดระมัดระวังในเรื่องโครงสรางของประโยค  การดําเนินการสอนตอง
เปนไปตามลําดับความยากงาย  ครูที่ใชวิธีสอนแบบนี้มักไมสอนไวยากรณ  เพราะคิดวาการเรียน
ไวยากรณไมทําใหการเรียนภาษาอังกฤษไดผลซ่ึงตามความจริงแลวการเรียนภาษาตางประเทศนัน้  
จะเรียนไดสําเร็จและงายเขาถาผูเรียนเขาใจโครงสรางของภาษาที่ตนเรียน 

ขอดีของการสอนแบบตรง  ไดแก 
1. นักเรียนไดมีโอกาสฝกพูด 
2. ครูผูสอนใชกิริยาทาทางและอุปกรณในการสอน  ตลอดจนสื่อตาง ๆ  

เขาชวยซึ่งจะทําใหนักเรียนกระตือรือรนและบทเรียนไมนาเบื่อ 
3. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 

ขอเสียของการสอนแบบตรง  ไดแก 
1. มุงเนนการพูดเพียงกลุมเดียว 
2. จะตองใชครูที่พูดภาษาตางประเทศไดคลองแคลว  ซึ่งหาไดคอนขางยาก 
3. ไมคํานึงถึงไวยากรณและโครงสรางทางภาษา 
4. เสียเวลามากเกินไปในการสอนศัพทโดยเฉพาะคําศัพทที่เปนนามธรรม 

ซึ่งเปนการยากสําหรับผูสอนที่จะสื่อชวยในการอธิบายใหผูเรียนเขาใจความหมายไดถูกตอง  และ
ผูเรียนจะไดความหมายไมตรงนัก 
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5. ใหผูเรียนเขาใจเรื่องราวตาง ๆ เองซึ่งอาจผิดพลาดได 
6. จะตองใชสอนกับนักเรียนที่มีจํานวนไมมากจนเกินไปและมีเวลาฝกจึงจะ

ไดผล 
4. วิธีสอนแบบฟง – พูด (Aural – Oral  Method) 

วิธีสอนแบบฟง – พูด  เปนวิธีสอนที่ตั้งอยูบนพื้นฐานทางทฤษฎีวา  ภาษาในโลก
ยอมมีระบบ  เสียง  โครงสราง(ไวยากรณ)  และความหมายเปนของตนเองโดยเฉพาะ  วิธีสอน
แบบนี้มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อ  ไดแก  Oral  Lingual  Method  หรือ  Oral  Linguistic  Method   
และ  Audio  Lingual  วิธีการสอนแบบฟง – พูด  เร่ิมข้ึนในระยะแรกของสงครามโลกครั้งที่  2  
จากความจําเปนที่ทหารจะตองเรียนรูภาษาตางประเทศอยางเรงดวน  เพื่อใหเขาใจและพูดภาษา 
ของเจาของภาษาทองถิ่นไดโดยใชสําเนียงที่ใกลเคียงกับเจาของภาษาใหมากที่สุด  การสอน
ภาษาตางประเทศดวยวิธีนี้  ถือวาเปนการสอนที่ใชเปนรากฐานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งนําไปสู
ความสามารถในการอานและการเขียน  และการเรียนภาษาตางประเทศจะงายขึ้นอยางมาก 
เมื่อใหผูเรียนไดเรียนภาษาพูดกอน 

ขอดีของการสอนแบบฟง – พูด  ไดแก 
1. สอนตามหลักธรรมชาติของภาษา   
2. สงเสริมใหนักเรียนเขาใจภาษาไดเร็วขึ้น  เปนการประหยัดเวลา 
3. การสอนจะชวยใหนักเรียนพอใจและสนุกสนาน เพราะนักเรียนจะไดมีสวน

รวมในการทํากิจกรรมตลอดเวลา  ทําใหบทเรียนไมนาเบื่อหนาย 
4. นักเรียนมีความมั่นใจวาตนใชภาษาไดถูกตอง 
5. บทเรียนเริ่มจากเรื่องงายไปหาเรื่องยาก  ทําใหนักเรียนเรียนอยางสบายใจ 
6. นักเรียมองเห็นผลที่จะไดรับปลายทางวา  เมื่อเรียนไปแลวสามารถนําเอา

ไปพูด  อานหนังสือภาษาอังกฤษรูเร่ือง  และเขียนได 
ขอเสียของการสอนแบบฟง – พูด  ไดแก 

1. การสอนเนนที่การแสดงออกเพียงดานเดียว  ไมเนนในดานการเรียนรู
ความหมายเปนอันดับแรก 

2. นักเรียนไมสามารถสรางประโยคได เพราะนักเรียนเรียนโดยวิธีการ
เลียนแบบเปนสวนใหญ  ความรูความสามารถจึงอยูในลักษณะจํากัด 

3. ครูจะตองเตรียมการสอนอยางละเอียดและอุปกรณประกอบการสอน 
ตองใชมาก 
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5.  วิธีสอนแบบเอตักภาพ  (Individualized  Instruction) 
วิธีสอนแบบเอกัตภาพ  ไดเร่ิมแพรหลายมาตั้งแตประมาณป  ค.ศ. 1970  เปนตน

มา  เปนการสอนที่จัดขึ้นเพื่อสนองความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัดของผูเรียน  ซึ่งถือ
วาทุกคนมีความสามารถไมเทากัน 

การจัดการเรียนการสอนแบบเอกัตภาพนั้น  ผูสอนและผูเรียนจะรวมกันตั้ง
จุดมุงหมายของการสอนและดําเนินการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น โดยผูสอนเปนผู
แนะนําและใชกิจกรรมเปนศูนยการเรียน  มีการแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ เพื่อปฏิบัติกิจกรรม
ทางภาษาตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัด  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดมีพัฒนาการ
สูงสุดตามศักยภาพของตนเอง 

ขอดีของการสอนแบบเอกัตภาพ  ไดแก 
1. ใชแกปญหานักเรียนที่มีพื้นฐานความรูแตกตางกันได 
2. นักเรียนไดรับการฝกภาษาอยางทั่วถึงกัน  เพราะแตละกลุมเปนกลุมยอย

ที่มีสมาชิกไมมากนัก 
3. นักเรียนออนไม รู สึกเปนปมดอยในการเรียน   เพราะไดเ รียนตาม

ความสามารถของตนและเปนการแขงขันกับตนเองมากกวา 
4. นักเรียนที่เรียนเกงจะไมรูสึกเบื่อหนายในการที่จะตองรอนักเรียนที่เรียน

ชา  เพราะมีโอกาสที่จะเลือกกิจกรรมไดหลายประเภท  ตามความสนใจของแตละคน 
5. เปนการฝกใหนักเรียนรูจักการใหและการรับ  รูจักชวยเหลือเพื่อนรวมชั้น   

เปนการฝกนิสัยในการดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
ขอเสียของการสอนแบบเอกัตภาพ  ไดแก 

1. ถานักเรียนหลายคนในหองเรียนจะตองอาศัยครูหลายคนจึงจะดูแล
นักเรียนไดอยางทั่วถึง 

2. จะตองอบรมใหนักเรียนมีความซื่อสัตยตอตนเอง  มีระเบียบวินัยและ
นักเรียนจะตองทํางานไดเองตามลําพังโดยไมมีใครบังคับ 

6. วิธีสอนแบบผสมผสาน  (Intergrate  Method) 
วิธีสอนภาษาตางประเทศ  มีแนวโนมที่จะสอนแบบผสมผสานมากขึ้นเพราะวิธีสอน

แบบนี้เปนการเลือกขอดีของวิธีสอนแบบตาง ๆ มาผสมผสานกัน  การสอนของครูคนหนึ่ง 
อาจใชหลาย ๆ แบบ  เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน  สภาพหองเรียน  จุดมุงหมาย  และเนื้อหาวิชา   
ผูที่จะใชวิธีสอนแบบนี้จะตองเปนผูที่รอบรูในวิธีสอนแบบตาง ๆ เปนอยางดี  และสามารถเลือก 
วิธีสอนมาใชใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน 
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ขอดีของการสอนแบบผสมผสาน  ไดแก 
1. สามารถเลือกวิธีสอนมาใชไดตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน 
2. การเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

ขอเสียของการสอนแบบผสมผสาน  ไดแก 
1. ครูผูสอนบางคนไมมีความรอบรูในวิธีสอนแบบตาง ๆ  อยางเพียงพอ   

ทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุจุดมุงหมาย 
7. วิธสีอนแบบมุงประสบการณทางภาษา (Concentrated  Language  

Encounters)   
การสอนแบบนี้เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากความหมายของภาษากอนที่จะเรียนรูถึง

องคประกอบยอยทางภาษา  การสอนจะเริ่มตนจากทักษะดานการอาน  เมื่อฟงเรื่องที่ครูอานแลว  
นักเรียนจะตองเลาเรื่องยอนกลับ  ลําดับเร่ืองใหม  สนทนาเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน  อานออกเสยีง  และ
เลนบทบาทสมมุติ จากนั้นนักเรียนชวยกันเขียนเรื่อง  ทําหนังสือเลมใหญ  เลนเกม  และทํา
กิจกรรมเสริมทางภาษา 

หลักการและแนวทฤษฎีของวิธีการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา  มีพื้นฐาน
มาจากแนวทฤษฎีการสอนภาษาจากหลาย ๆ ทฤษฎีดวยกัน ซึ่งประกอบดวยทฤษฎีหลัก ๆ   3  
ทฤษฎีดวยกัน  คือ   

1. ทฤษฎีการสอนแบบสื่อสาร  (Communicative  Approach)   
2. ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ  (Natural  Approach)   
3. ทฤษฎีการสอนอ าน   ซึ่ งยึ ดหลักทางภาษาศาสตร เ ชิ งจิ ตวิทยา

(Psycholinguistics)โดยเนนกระบวนการอานของมนุษยเปนสําคัญ  วาการสรางความหมายจาก
สัญลักษณโดยผานกระบวนการทางความคิด   

ดวยหลักการและทฤษฎีทั้ง   3  ประการดังกลาวมาแลว  อาจสรุปไดวา  วิธีการ
สอนแบบมุงประสบการณทางภาษาจะเนนการพัฒนาภาษาในบริบทที่เปนไปตามการรับรู 
โดยธรรมชาติ  โดยการพัฒนาความหมายรวมของภาษาไปสูองคประกอบยอยของภาษา 

ขอดีของการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา  ไดแก 
1. ผูเรียนจะรักการอานมากขึ้น  เพราะไดรับความสนุกสนานจากกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เนนการอานกอนทักษะอื่น ๆ 
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาอยางเปนธรรมชาติ 
3. เปนการฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การทํางานมีการวางแผนรวมกันและ

ฝกการใชประชาธิปไตยในกลุม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

45

ขอเสียของการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา  ไดแก 
1. ใชเวลาในการสอนแตละขั้นตอนคอนขางมาก 
2. ครูตองเสียสละเวลาในการทําอุปกรณ  และใชอุปกรณจํานวนมาก 

จากที่กลาวมาพบวาในการสอนภาษาอังกฤษนั้นมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
แตกตางกันออกไป  เชน  การสอนแบบธรรมชาติที่มุงเนนการฝกภาษากับเจาของภาษา  การสอน
แบบไวยากรณ และการแปลที่เนนเรื่องกฎเกณฑการใชภาษาและวิธีการแปลเปนหลัก  การสอน
แบบตรงที่เนนการสอนพูดโดยฝกใหนักเรียนฟง และออกเสียงตามเปนการสอนแบบการเลียนแบบ  
เชนเดียวกับการสอนแบบฟง พูด ที่เนนการสอนเลียนสําเนียงของเจาของภาษาใหมากที่สุด  
นอกจากนี้ยังมีการสอนแบบเอกัตภาพที่สอนโดยเนนความแตกตางของบุคคล ใชกิจกรรมการสอน
แบบศูนยการเรียน  อีกทั้งการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษาที่เนนการพัฒนาภาษาในบริบท
ที่เปนไปตามการรับรูโดยธรรมชาติ  โดยการพัฒนาความหมายรวมของภาษาไปสูองคประกอบ
ยอยของภาษา  และยังมีการสอนแบบผสมผสานซึ่งเปนการสอนโดยพยายามเลือกวิธีการสอน 
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดมุงหมายของการเรียนการสอน แตจากที่กลาวมาแลวแตละวิธีตางก็มี
ขอดีและขอเสียที่แตกตางกันออกไปซึ่งไดกลาวตามรายละเอียดไวขางตนแลว 
 
การประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

การประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผูสอนสามารถเลือกใชเทคนิค
การประเมินทางภาษาหลาย  ๆ รูปแบบ  ในการรวบรวมขอมูลความสามารถของผู เรียน   
ที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังแตกตางกันไปตามจุดประสงคการเรียนรู  ที่จัดลําดับตาม
ลักษณะความยากงาย   จากแบบจํากัดคําตอบ   ไปสูแบบที่สามารถตอบไดอยางอิสระ   
ตามลักษณะของเครื่องมือที่ตองกําหนดไปในทิศทางเดียวกันดังแผนภูมิที่ปรับจากคริสทิน
(Christine Tagliante 1991, อางถึงใน  กรมวิชาการ  2546 : 246 – 248)  
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แผนภูมิแสดงลักษณะของเครื่องมือวัดและประเมินผล 

  
 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  3  แสดงลักษณะของเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ที่มา  :  Chritine  Tagliante,  อางถึงใน  กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาพัสดุภัณฑ, 2546), 246. 

 

เครื่องมือแบบจํากัดคําตอบ 
จุดประสงคการเรียนรูงาย ๆ 

เครื่องมือที่ตองการคําตอบแบบอิสระ 
จุดประสงคการเรียนรูที่ซับซอน 

ส่ิง 
ที ่
ตอง 
การ
วัด 

ส่ิง 
ที ่
ปฏิบัติ 
จริง 

แบบถูก - ผิด 

แบบจับคู 

แบบเลือกตอบ 
แบบเติมความ 

แบบตอบสั้น ๆ 
แบบโคลช 

แบบตีความ 

แบบเรียงความ / รายงาน 

แบบปฏิบัติจริง 

แบบบันทกึเหตุการณ 

แบบแฟมผลงาน 

= คําตอบที่ชดัเจนไมกํากวม = มีความเปนไปไดหลายอยาง 
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จาก ลักษณะของขอทดสอบแบบตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปเปน
ลักษณะการประเมินผลทางภาษาได  4  ประเภท  ใหญ ๆ  เสนอเปนแผนภูมิการประเมินผล 
ทางภาษาได  ดังนี้ 

 

 
แผนภูมิที่   4   แสดงการประเมินผลทางภาษา 
ที่มา :  กรมวิชาการ,  การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ตาม
หลักสูตรพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาพัสดุภัณฑ, 2546), 
248. 

 
 

การปฏิบัติจริง 
Performance 

การสังเกตและการรับรู 
Observation 

and   Perceptions 
 

ขอสอบทั่วไป 
Paper-and-Pencil  

Tests 

การสื่อสารสวน
บุคคล  

Personal 
Communication 

โครงงาน 
Project 

ขอสอบมาตรฐาน 
Standardized 

ขอสอบทายหนวยการ
เรียนรู 

ขอสอบที่ครูทําขึ้น 
Teacher Made 

การซักถามเปน
รายบุคคล 

การอภิปรายกลุมยอย 
Small-Group 

บันทึกการเรียนรู 
Journal/Learning การสัมภาษณ 

Interviews 
แฟมผลงาน 
Portfolios 

การมีสวนรวมของผูเรียน 
Student 

บันทึกพฤติกรรม 
Behavior 

ปฏิสัมพันธในช้ัน
เรียน 

การโตวาที  Debates 

การเขียนรายงาน 
Written Reports 

การทดลอง    
Experiments 

สุนทรพจน  

วีดิทัศน/แถบ
บันทึกเสียง 

การเขียนเรียงความ 

การสาธิต  
emonstration 

การวาดภาพ  
              Drawing 

การสนทนา  
Conversati
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แนวคิดในการประเมินผลทางภาษาขณะนี้  จะไมไดนํามาใชเพื่อเปนการเปรียบเทียบ  
หรือจัดลําดับผูเรียน  เชน  การใชแบบทดสอบมาตรฐาน  แตเปนการประเมินในลักษณะที่เปน
แนวทางที่จะใหมีการเปรียบเทียบความพยายามของผูเรียนกับรูปแบบของความดีเยี่ยมตาง ๆ ที่มี
ความเหมาะสม  และพยายามที่จะทําใหการใหระดับผลการเรียนมีความเปนปรนัยมากขึ้น  แต
ยังคงมีความเปนอัตนัยในการดําเนินการ  โดยอาศัยเกณฑที่ไดถูกสรางขึ้นมาเพื่อชี้ใหเห็นรูปแบบ
การปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม  ปานกลาง  หรือไมอาจยอมรับได  ผูเรียนจะตองศึกษาเกณฑดังกลาว
กอนที่จะลงมือปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย  หรือนําไปตรวจสอบและประเมินการ
ทํางานทั้งของตนเองและเพื่อนรวมชั้น 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้นจะแบงวิธี 

การวัดผลสัมฤทธิ์ออกตามทักษะทั้งสี่ดานของการสื่อสาร  คือ  การฟง  การพูด  การอานและการ
เขียนดังนี้ 
 การฟง  ตามธรรมชาติการใชภาษานั้น ทักษะการฟงและทักษะการพูดเปนทักษะที่ใช
คูกัน ฉะนั้นการแยกแบบทดสอบการฟงออกจากทักษะการพูดจึงดูเปนการฝนธรรมชาติ แต
อยางไรก็ตามผูฟงมีโอกาสที่จะตองใชทักษะการฟงเพียงอยางเดียว เชน การฟงวิทยุ การฟงคํา
บรรยาย การฟงประกาศตางๆ เปนตน และเนื่องจากทักษะการฟงเปนทักษะรับสารเชนเดียวกับ
ทักษะการอาน การสรางแบบทดสอบของทั้งสองทักษะนี้จึงมีความคลายคลึงกัน ( กรมวิชาการ 
2545 : 71 - 73 ) 
 ประเภทของแบบทดสอบการฟง  
 1.  แบบเลือกตอบ(Multiple Choice, True/False) 
 2.  การตอบคําถามแบบสั้นๆ(Short Answer) 
 3. การถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟงในรูปแบบตางๆ เชน การเติมคํา หรือขอมูลใน
แผนภูมิรูปภาพ การเติมคําลงในแบบฟอรม การลากเสนแสดงทิศทางที่ไดจากการฟง เปนตน  
 4.  การจดบันทึกขอความ (Note-Taking) 
                  5.  การเขียนตามคําบอกเฉพาะบางสวน หรือ เฉพาะคําที่เวนไว(Partial or Cloze 
Dictation) 

ระดับความสามารถในการฟง มี ดังนี้ 
1. ระดับกลไก 

1.1 สามารถฟงคาํแลวบอกความแตกตางและความเหมือนกันของคําที่ไดยิน 
1.2 สามารถฟงประโยคแลวเลือกประโยคที่ตรงกับประโยคทีไ่ดยิน 
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1.3 สามารถฟงคาํแลวเลือกคําทีม่ีเสียงสระพองกับคําที่ไดยนิคําแรก 
1.4 สามารถฟงประโยคแลวบอกระดับเสียงสูงต่ําในประโยคที่ไดยิน 
1.5 สามารถฟงคาํแลวบอกเสียงเนนหนักในคาํที่ไดยิน 
1.6 สามารถฟงเสยีงคําศพัท 1 คํา เวนเวลาสักครูใหฟงเสียงคําศพัทอีก 3 คํา 

แลวใหผูเรียนเลือกวา คําใดใน 3 คํา เหมือนคําศัพทคําแรก 
1.7 สามารถฟงคาํศัพท 1 ชุด ประมาณ 5-10 คํา แลวใหผูเรียนเลือกคาํวา คําใด

เปนภาษาอังกฤษ คําใดไมใชภาษาองักฤษ 
2. ระดับความรู 

2.1 สามารถฟงคาํสั่งแลวปฏิบัติตามได เชน บอกทิศทางแลวลากเสนแสดงการ
เดินทางได 

2.2 สามารถฟงคาํแลวเลือกภาพตรงกับคําที่ไดยิน 
2.3 สามารถฟงประโยคแลวเลือกภาพที่ตรงกบัประโยคที่ไดยิน 
2.4 สามารถฟงคาํแลวเลือกคําทีไ่ดยินที่มีความหมายอยูในกลุมเดียวกันได 
2.5 สามารถฟงประโยคแลวเลือกประโยคทีม่คีวามหมายเชนเดียวกับประโยคที่ 

ไดยิน 
3. ระดับการถายโอน 

3.1 สามารถฟงประโยคเกี่ยวกับเวลาแลวตอบคําถามได 
3.2 สามารถฟงคาํถามแลวเลือกคําตอบที่เหมาะสม 
3.3 สามารถฟงประโยคแลวเลือกคําที่เหมาะสมทั้งที่เติมลงในประโยคที่ไดยิน 
3.4 สามารถฟงคาํสั่งแลววาดภาพตามคําสัง่ได 
3.5 สามารถฟงประโยคแลวตอบคําถามไดถกูตอง 

4. ระดับส่ือสาร 
4.1 สามารถฟงเพลงแลวตอบคําถามเกี่ยวกับใจความสาํคัญได 
4.2 สามารถฟงบทสนทนาแลวสรุปเร่ืองได 
4.3 สามารถฟงขอความแลวตอบคําถามสัน้ๆได 
4.4 สามารถฟงขอความแลวเลือกภาพตามลําดับเหตุการณได 
4.5 สามารถฟงบทสนทนาแลวตอบคําถามเกีย่วกับรายละเอียดการสนทนาได 

5. ระดับวิเคราะหวิจารณ 
5.1 สามารถฟงขอความแลวตอบคําถามเกี่ยวกับความหมายแฝงได 
5.2 สามารถฟงบทสนทนาแลวบอกสถานการณที่เกิดเหตุการณได 
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5.3 สามารถฟงบทสนทนาแลวบอกชั้นทางสงัคมของผูพูดได 
5.4 สามารถฟงบทสนทนาแลวบอกอารมณของผูพูดได 
5.5 สามารถฟงบทสนทนาแลวบอกจุดประสงคได 

 การพูด  การวัดและประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สามารถวัดไดโดยใช
รูปแบบการวัดแบบทดสอบวดัตรง (Direct Tests) แบบวัดออม (Indirect Tests) และแบบวัดกึ่ง
ตรง (Semidirect Tests) หรือใชเกณฑจากหนังสือ Modern Language Testing ของ แวลเลท็  
(Valette 1967 : 82-83, อางถงึใน สมร  ปาโท 2545 : 26) และหนงัสือ Language Test At 
School ของ ออลเลอร (Oller 1979 : 320-323, อางถึงใน สมร ปาโท 2545: 26)  โดยมีเกณฑการ
ใหคะแนนดานสําเนียง (Accent) ดานไวยากรณ (Grammar) ดานคําศัพท (Vocabulary) ดาน
ความคลองแคลวในการใชภาษา (Fluency) ดานความเขาใจ (Comprehension)ซึ่งแตละดานจะ
มีการวัด  แบงออกเปน 6 ระดับ เชน  
 ระดับ 1 ออกเสียงในลกัษณะที่ไมสามารถเขาใจได 
 ระดับ 2 มีรองรอยสําเนยีงตางชาติ ออกเสยีงผิดบางครั้งแตไมทําใหเขาใจผิด 
 ระดับ 3 ใชไวยากรณไมถูกตอง ยกเวนวลทีี่เตรียมไวลวงหนา 
 ระดับ 4 มีคําศัพทไมเพียงพอตอบทสนทนางายๆ 
 ระดับ 5 การพดูชามาก และไมสม่ําเสมอ ยกเวนประโยคที่พูดทกุวนั 
 ระดับ 6 เขาใจไดเพียงเลก็นอย แมในสถานการณธรรมดาที่สุด 

นอกจากนี้ไดมีผูแบงระดับความสามารถในการพูดไวดังตอไปนี้ 
วาแล็ต  และดิสสิก(Velette  and  Disick  1972 : 153)  ไดจําแนกระดับข้ันพฤติกรรม

ของทักษะการพูด  ออกเปน  5   ระดับ  ดังตอไปนี้ 
1. ระดับกลไก(Mechanical  Skill)  เปนระดับที่ผูเรียนสามารถพูดเลียนเสียงใชระดับ

เสียง  จังหวะ  การเนนหนักเสียง  การหยุดและการออกเสียงเชื่อมระหวางคําตามแบบเจาของ
ภาษาไดสามารถทองจําบทสนทนา  โคลงกลอนและประโยคตาง ๆ และสามารถที่จะอานออก
เสียงขอความที่เรียนมาแลวโดยไมจําเปนที่จะตองเขาใจขอความเหลานั้นเลย  ทักษะการพูดใน
ระดับนี้ถือวาเปฯการใชภาษาที่เกิดจากการฝกจนคลองเปนอัตโนมัติ 

2. ระดับความรู(Knowledge)  เปนระดับที่ผูเรียนนําเอาความหมายของภาษา 
ที่ทองจําไวมาใช  เชน  การใหความหมายคําศัพท  การทองโคลงเปนตน  นอกจากนั้นผูเรียน 
จะสามารถตอบคําถามประโยคที่เคยเรียนมาแลวได  โดยจะสามารถใชคําศัพทและไวยากรณ 
ที่เรียนมาแลวอยางเขาใจความหมาย 
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3. ระดับถายโอน(Transfer) ในระดับนี้ผูเรียนจะสามารถนํากฎไวยากรณที่ไดเรียน
มาแลวสรางรูปประโยคใหม ๆ ไดตามที่กําหนด  เปนระดับที่ผูเรียนใชภาษาซึ่งเกิดในบริบท 
ที่แตกตางจากที่ใชฝกหัดภาษา  เชน  การนําศัพทที่ทองจํามาแลวมาใชในบริบทใหมหรือ 
การเรียบเรียงประโยคใหมโดยรักษาความหมายเดิมไว  เปนตน 

4. ระดับส่ือสาร(Communication)  นับเปนระดับที่ไดรับความสําคัญมากที่สุด 
ในการเรียนการสอนและการทดสอบภาษา  ในระดับนี้ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและ 
ความตองการของตนเองใหผูอ่ืนรูไดโดยเสรี  นอกจากนั้นยังสามารถรับส่ือที่เปนสาระทางภาษาได
ดวยความเขาใจและมีความคลองแคลวในการสื่อสารดวย 

5. ระดับวิพากษวิจารณ(Criticism)  คือ  ระดับการตีความ  การประยุกตความเขาใจ
และความสามารถสื่อความหมายใชเพื่อการสื่อสารภาษาในลีลาและน้ําเสียงตาง ๆ ประกอบกับ
การวิเคราะหเนื้อความประโยคเพื่อใหการสื่อความหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
เร่ืองหรือสถานการณ 

แครรอล(Carrol  1980 : 135)  ไดจําแนกระดับข้ันความสามารถในการพูดเปน  9  
ระดับ  คือ 

1. ระดับผูไมสามารถเขาใจหรือพูดภาษาไดเลย(Non-Speaker) 
2. ระดับผูที่พูดภาษาไดเล็กนอย(Intermittent Speaker) 
3. ระดับที่ผูที่พูดภาษาไดจํากัดมาก (Extremely Limited Speaker)พูดไดตะกุกตะกัก  

เขาใจผิดบอย ๆ  เขาใจบทสนทนาในความเร็วปกติเพียงเล็กนอย จึงไมสามารถพูดคุยตอเนื่อง
เร่ืองราวที่ถูกตองได  จับไดแตความสําคัญ  จับรายละเอียดไมได 

4. ระดับผูที่พูดภาษาไดจํากัด  (Marginal Speaker)  สามารถโตตอบในการสนทนา
ไดแตไมสามารถนําการสนทนาได  พูดเสนอแนะหรืออภิปรายได  มีขอจํากัดในการสนทนา  
สนทนาดวยความเร็วปกติขาดความคลองแคลวถูกตอง  มีปญหาในการสนทนาอยางตอเนื่องแต
ยังแสดงใหเห็นวาเขาใจเรื่องสนทนาไดตรงกัน 

5. ระดับที่พูดภาษาไดปานกลาง  (Modest Speaker)  สามารถสื่อใจความสําคัญ 
ในบทสนทนาได  ยังขาดลีลาของภาษาและไวยากรณมีความผิดพลาด  ตองถามหรือถูกถาม 
เปนครั้งคราวเพื่อใหไดใจความชัดเจน  ขาดความคลองแคลว  สามารถเปนผูนําในการสนทนาได
แตยังไมคอยนาสนใจหรือมีลีลาทางภาษา 

6. ระดับผูที่พูดภาษาไดคอนขางดี(Competent Speaker)  ผูพูดสามารถคุยในหัวขอ 
ที่ตองการได  ติดตามเรื่อง  เปลี่ยนเรื่องพูดได  หยุดหรือตะกุกตะกักเปนครั้งคราว  มีความสามารถ
ในการเริ่มเร่ืองสนทนา 
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7. ระดับผูที่พูดภาษาไดดี  (Good  Speaker)  ผูที่พูดสามารถเลาเรื่องไดชัดเจนและ 
มีเหตุผลสนทนาไดอยางตอเนื่องเปนเรื่องราวแตไมคลองแคลวนัก  สามารถติดตามการสนทนา
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงน้ําเสียง   มีการพูดติดตะกุกตะกักหรือพูดซ้ําคําบางแตโตตอบได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

8. ระดับที่ผูใชเจาของภาษาพูดไดดีมาก( Very  Good  nom-Native Speaker)  ผูพูด
สามารถอภิปรายไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถนําการสนทนา  ดําเนินเรื่องตอไปและขยายความ
ไดตามความจําเปน  แสดงอารมณขัดและโตตอบดวยน้ําเสียงและทาทางที่เหมาะสม 

9. ระดับผูที่พูดภาษาไดอยางเชี่ยวชาญ(Expert  Speaker)  ผูพูดสามารถพูดได 
เหมือนเจาของภาษาในหัวขอตาง ๆ สามารถนําการสนทนา  ขยายความและพูดไดใจความสําคัญ 

การอาน  การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการที่ตองทําควบคูไปกับกระบวนการ
เรียนการสอน เมื่อผูสอนดําเนินการสอนแบบใดก็ควรจะวัดและประเมินผลใหตรงกับส่ิงที่ตองการ
วัด การสอนอานภาษาอังกฤษในปจจุบัน ครูผูสอนไดฝกและสอนใหนักเรียนมีความสามารถใน
การอานเพื่อความเขาใจ เพื่อรับสารตามที่ผูเขียนตองการสง การวัดและประเมินผลการอานจึงตอง
เนนการอานเพื่อความเขาใจ (Madsen 1983 :76, อางถึงใน วรพรรณ สิทธิเลิศ 2537 : 16) และสิ่ง
ที่ เกี่ยวของกับการวัดผลประเมินผลการอานคือ การทดสอบ โดยครูผูสอนจะเปนผูสราง
แบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินความเขาใจการอานภาษาอังกฤษตามคุณลักษณะที่ดีของ
แบบทดสอบ  ศึกษารูปแบบตลอดจนวิธีการเขียนขอสอบหรือคําถามเพื่อวัดความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษใหถูกตอง (จํานง  พรมแยม 2516 : 123 - 138 ; บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ 
2524 : 21 –53  ; สําเริง บุญเรืองรัตน 2537 :19 – 35, อางถึงใน  วรพรรณ สิทธิเลิศ 2537 : 16) 

รูปแบบของแบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลการอานเพื่อความเขาใจ 

 การประเมินผลการอานเพื่อความเขาใจที่นิยมใชมี 2 แบบ ตามที่ฟนอคเชียโร และ    
ซาโกะ (Finocchiaro and Sako 1983 : 16, อางถึงใน วรพรรณ สิทธิเลิศ 2537 : 16) คือ 

 1.แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) ไดแก แบบทดสอบแบบความเรียงที่ให
ผูเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานโดยเขียนคําตอบเปนประโยคหรือเปนขอความ 

 2.แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Test) ไดแก แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบ
ถูกผิด แบบจับคู และแบบเติมคํา เปนตน 

 ในการวัดและประเมินผลการอานภาษาอังกฤษมีจุดมุงหมายเพื่อวัดความเขาใจใน
การอานนั้น ฟนอคเชียโร และซาโกะ (Finocchiaro and Sako 1983 : 16, อางถึงใน วรพรรณ  
สิทธิเลิศ 2537 : 16) กลาววา สวนมากนิยมใชแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) เพราะ
การตรวจใหคะแนนสะดวกรวดเร็วมีความเที่ยงตรงตอการคิดคาคะแนน  ใครจะตรวจผลออกมา
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เหมือนกันทุกประการ นอกจากนี้  แมดเซน (Madsen 1983 : 76, อางถึงใน วรพรรณ สิทธิเลิศ 
2537 : 16) ยังกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบวาสามารถถามได
ครอบคลุมเนื้อหาในหลายๆดาน และสามารถใชวัดไดกับนักเรียนทุกระดับ และอัจฉรา วงศโสธร 
(2538 : 115 – 116) ไดสรุปขอดีของแบบทดสอบชนิดเลือกตอบวา เปนแบบทดสอบที่มีความ
เชื่อมั่นสูง สะดวกในการใหคะแนนเพราะมีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว และใชเวลาในการทํา
แบบทดสอบนอย 

 แตแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบก็มีขอเสีย คือการที่จะสรางแบบทดสอบ
ชนิดนี้ไดตองใชเวลาในการสรางมาก แมดเซน (Madsen 1983 : 89 – 92, อางถึงใน วรพรรณ 
สิทธิเลิศ 2537 : 17) แตเมื่อเปรียบเทียบกับขอดีของแบบทดสอบชนิดนี้ที่มีอยูหลายประการ 
ขอสอบชนิดนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะใชทดสอบวัดความเขาใจในการอาน 

 สําหรับส่ิงที่ตองการจะวัดและประเมินการอานเพื่อความเขาใจโดยใชแบบทดสอบ
ชนิดปรนัยแบบเลือกตอบนี้ แมดเซน (Madsen 1983 : 89 – 92, อางถึงใน วรพรรณ สิทธิเลิศ 
2537 : 17) ไดใหความเห็นวา ควรประเมินดานตางๆ ดังนี้ 

 1.โครงสรางประโยคโดยวัดและประเมินในระดับตีความประโยคหรือขอความ
(Paraphrase) ดวยการกําหนดประโยคหรือวลีมาใหแลวใหเลือกประโยคหรือวลีที่มีโครงสราง
แตกตางจากประโยคที่กําหนดให แตยังคงรักษาเนื้อหาและความหมายเดิมไว 

 2.ใจความสําคัญและรายละเอียดสําคัญ เชน ใหเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับขอความที่
อานในการวัดและประเมินผลระดับนี้ ผูอานจะตองวิเคราะหประโยคตางๆที่อานมากกวา1 
ประโยคจึงจะตั้งชื่อเร่ืองได 

 3.ใจความของเรื่องซึ่งปรากฏโดยนัย คือไมปรากฏโดยตรงในเนื้อเร่ือง แตผูอาน
จะตองตีความหมายใหถูกตองตามที่ผูเขียนเขียนไว 

 ฮีตัน (Heaton 1979 : 103 – 125) ไดเสนอแนวทางในการวัดและประเมินผลการอาน
เพื่อความเขาใจโดยวิธีดังกลาวครอบคลุมถึงสิ่งตอไปนี้ 

 1.คําศัพท การเดาคําศัพทโดยใชขอความบริบทที่อยูรอบๆ เพื่อใหไดความหมายที่
ถูกตองเหมาะสมกับคําศัพทนั้นๆ 

 2.ใจความสําคัญหรือใจความหลักของเรื่องหรือขอความที่อาน 
 3.รายละเอียดในเรื่องที่อาน 
 4.การสรุปเร่ือง และตีใจความที่ปรากฏโดยนัย หรือเร่ืองที่ไมปรากฏอยูในขอความ

หรือบริบท 
 5.อารมณ ความรูสึก และเจตนารมณของผูเขียน 
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 6.ความสัมพันธของขอความหรือประโยคที่ปรากฏในเนื้อเร่ือง 
 7.โครงสรางของประโยคโดยการแปลความประโยค หรือโดยการกําหนดประโยคมาให 

1 ประโยคแลวเลือกประโยคเทียบเคียงที่มีความหมายตรงกับประโยคที่กําหนดให  
 สรุปการวัดและการประเมินผลสามารถวัดและประเมินความเขาใจในดานตางๆ เชน    
ความหมายของคํา วลี ประโยค และขอความ ใจความสําคัญของเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง การ
ตีความ ลําดับเหตุการณของเรื่อง และเรื่องความสัมพันธระหวางประโยค (Discourse Features)  

ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในทักษะการอาน
นั้นไดมีผูแบงระดับความสามารถในการอานไวดังตอไปนี้ 

วาแล็ตและดิสิต(Valette  and Disick 1972 : 161 - 162)  ไดแบงระดับความสามารถ
ในการอานออกเสียงเปน  5  ระดับ  ดังนี้ 

1. ข้ันกลไก(Machanical  Skill)  เปนระดับที่ผูเรียนสามารถแยกความแตกตาง
ระหวางตัวสะกด  การบอกความเหมือนและความแตกตาง  ในขั้นนี้ผูเรียนตองเขาใจสิ่งที่เห็น 

2. ข้ันความรู(Knowledge)  เปนระดับที่ผูเรียนสามารถเขาใจความหมายของประโยค  
หรือขอความที่คุนเคย  สามารถบอกไดวาคําหรือขอความใดสอดคลองกับรูปภาพที่เห็น    การอาน
ในระดับนี้มักเปนการอานทีละประโยค 

3. ข้ันการถายโอน(Transfer)  เปนระดับที่ผูเรียนมีความสามารถในการอานขอความที่
มีคําศัพทและโครงสรางไวยกรณทีเรียนผานมาแลว 

4. ข้ันการสื่อสาร(Communication)  เปนระดับที่ผูเรียนมีความสามารถใสการอาน
ขอความที่มีคําศัพทและโครงสรางใหม ๆ หรือมีคําที่มีรากศัพทเดียวกับคําที่นักเรียนเคยอาน
มาแลวไดเขาใจจับใจความสําคัญของเรื่องได 

5. ข้ันวิเคราะหวิจารณ(Criticism)  เปนระดับที่ผูเรียนมีความสามารถในการเขาใจ
ความหมายแฝง  เขาใจจุดมุงหมาย  ความคิดเห็น  ทัศนคติและระดับภาษาที่ผูเขียนใชได 

เบอรมิสเตอร (Burmeister  1974, อางถึงใน พนอ สงวนแกว  2541 : 30)ไดแบงระดับ
ความสามารถในการอานโดยอาศัยการดัดแปลง  Bloom’s  Texonomy  ของนอรีส  แซนเดอร
(Norris  Sanders)  และแบงระดับความสามารถเปน  7  ระดับดังนี้ 

1. ระดับความจํา(Memory)  เปนระดับที่ผูอานสามารถจําในสิ่งที่ผูเขียนเขียนเอาไวได  
เชน  จําไดในเรื่องที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง  วันที่  คําจํากัดความ  ใจความสําคัญของเรื่อง  คําสั่ง
และลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง 

2. ระดับการถอดความหมาย(Translation)  เปนระดับความสามารถที่ผูอานนํา
ขอความหรือเร่ืองราวที่อานไปแปลเปนรูปอ่ืน  เชน  การแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง 
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การใหคําจํากัดความกรนําใจความไปแปลเปนแผนภูมิ 
3. ระดับการตีความ(Interpretation)  เปนระดับความสามารถที่ผูอานสามารถเขาใจ

ในสิ่งที่ผูเขียนมิไดเขียนไวโดยตรง  เชน  หาเหตุเมื่อกําหนดผลมาใหหรือใหเหตุมาแลวสามารถ
สรุปหาผลได 

4. ระดับการประยุกตใช (Application) เปนระดับความสามารถที่ผูอานสามารถเขาใจ
ในหลักการและนําไปประยุกตใชจนประสบความสําเร็จ 

5. ระดับการวิเคราะห(Analysis)  เปนระดับความสามารถที่ผูอานสามารถแยกแยะ
สวนยอยที่ประกอบเขาเปนสวนใหญ  ไดแก  การวิเคราะหการโฆษณาชวนเชื่อ  การวิเคราะหคํา
ประพันธการทราบถึงความไมสมเหตุสมผลของเรื่องที่เขียนตลอดจนการลงความเห็นในเรื่องที่อาน
ได 

6. ระดับการสังเคราะห(Synthesis) เปนการนําเอาความคิดจากเรื่องที่อานมารวบรวม
และเรียบเรียงใหม 

ระดับการประเมิน(Evaluation)  เปนความสามารถในการกําหนดเกณฑ และตัดสิน
เร่ืองที่อานโดยอาศัยเกณฑจากประสบการณตนเอง 
 การเขียน  การวัดและการประเมินผลการสอนทักษะการเขียน เปนขั้นตอนที่บงชี้ถึง
คุณภาพของผลงานหรือความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษจึงตองสอดคลองกับจุดประสงค
ของการเรียนการสอน เมื่อการเรียนการสอนในปจจุบันมีจุดมุงหมายใหผูเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ดังนั้นการประเมินผลก็ตองมุงวัดและประเมินความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อส่ือความหมายของผูเรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษนั้นสามารถทําไดหลายวิธีดวยกันจะโดยการทดสอบหรือไมทดสอบก็ได 
การวัดและประเมินโดยไมมีการทดสอบทําไดโดยสังเกตพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียน เชน ความ
สนใจและความเอาใจใสในการเรียน ความรวมมือในการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมาย รวมทั้งประเมินจากการทําแบบฝกหัดความถูกตองของการเขียน คําศัพทและ
ประโยคเปนตน  (สุมิตรา  อังวัฒนกุล  2539 : 197 – 199) 
 การวัดและการประเมินผลโดยการทดสอบความสามารถในการสื่อความหมายจะใช
หลักการทดสอบที่เนนหนาที่การสื่อความหมายในภาษา (Communicative Function) ไมใช
กฎเกณฑของภาษา (Language Pattern) ในการสรางแบบทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษจึงตอง
สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคของการเรียน และสามารถประเมินไดโดยไมตองมีคําตอบที่
ตายตัว เรียกวาคําตอบแบบอัตนัย (Subject) การทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารจะมุงไปที่ความเหมาะสมในการใชภาษา (Appropriacy)มากกวาความถูกตองทางภาษา
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(Correctness)  จึงเปนการทดสอบความสามารถในการใชภาษา(Performance) ไมใชการทดสอบ
ความรูทางภาษา (Cognition) นอกจากนี้การทดสอบ    ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อสื่อความหมายของผูเรียนมักเปนการประเมินผูเรียนกับเกณฑที่วางไว (Criterion – 
Reference) เชนประเมินออกมาวาผูเรียนมีความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษอยูในชวงใด 
หรือระดับใด ซึ่งความสามารถในการเขียนแตละขั้นสามารถอธิบายไดวางานเขียนภาษาอังกฤษ
ของผูเรียนเปนอยางไร  ไมใชประเมินวาผูเรียนผานการทดสอบไดเปนอันดับที่เทาไร ซึ่งจะทําให
ผู เ รียนไมทราบความสามารถที่แทจริงของตนเองวามีแคไหนเพียงใด (อรุณี วิ ริยะจิตรา  
2532 : 109 – 112 , อางถึงใน สุดศิริ  สิริคุณ 2543 : 14)   

ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในทักษะการเขียน
นั้นไดมีผูแบงระดับความสามารถในการเขียนไวดังตอไปนี้ 

วาแล็ตและดิสิค  (Valette and Disick  1972  : 171 – 172)  แบงระดับความสามารถ
ในการเขียนออกเปน  5  ระดับ  คือ 

1. ข้ันกลไก  (Mechanical  Skill)  เปนระดับที่ผูเรียนสามารถคัดลอกขอความเนื้อหา
สาระไดถูกตอง  และจดจําตัวสะกดไดโดยไมจําเปนตองเขาใจในเนื้อหาสาระที่เขียน 

2. ข้ันความรู (Knowledge) เปนระดับที่ผูเรียนรูจักเสียงและสัญลักษณที่ใช
ภาษาตางประเทศ  สามารถสะกดขอความ  หรือเนื้อหาสาระตามคําบอกที่คุนเคยไดอยางถูกตอง
และสามารถเขียนประโยคที่คุนเคยไดอยางเหมาะสมกับสภาพที่ไดเห็น  สามารถเขียนไดถูกตอง
และสามารถเขียนประโยคที่คุนเคยไดอยางเหมาะสมกับสภาพที่ไดเห็น  สามารถเขียนได 
อยางถูกตองตามแบบไวยากรณที่ไดเรียนรูและเขียนตอบคําถามที่คุนเคยได  ในขั้นนี้นักเรียน 
ตองมีพฤติกรรมการเขาใจเปนเรื่องสําคัญ 

3. ข้ันถายโอน  (Transfer)  เปนระดับที่ผูเรียนสามารถเขียนเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
โครงสรางใหม ๆ ไดตามกฎที่ไดเรียนรู  นักเรียนจะตองทําตามรูปแบบโครงสรางที่ใหทําโดย 
การเปลี่ยนแปลงรวมประโยคใหมหรือเปล่ียนรูป  ในขั้นนี้วัดพฤติกรรมทางออมไดโดยใชขอสอบ
ไวยากรณแบบเลือกตอบ 

4. ข้ันสื่อสาร  (Communication)  เปนระดับที่ผูเรียนสื่อความคิดในการเขียนดวย
ตนเอง  ความคิดที่แสดงออกไมใชเพราะครูส่ังแตตองการทําเอง  ในขั้นนี้ความเขาใจอยางลึกซึ้ง
เปนสิ่งสําคัญกวาความถูกตองทางไวยากรณ  ครูไมไดวางโครงสรางงานเขียนใหแตใหหัวขอเร่ือง
กวาง ๆ    โครงสรางไวยากรณหรือศัพทสํานวนบางคํา 

5. ข้ันวิพากษวิจารณ  (Criticism)  เปนระดับที่ผูเรียนมีความสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอยางงายดายเมื่อเขียนภาษาตางประเทศ  ในขั้นนี้นักเรียนแสดงความสามารถ
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เปลี่ยนแปลงลีลาความกลมกลืนและการเลือกใชภาษาตามเนื้อหาสาระหรือจุดมุงหมายหรือ 
ผูอานที่มีอยูในใจ  มีความสามารถเชี่ยวชาญในเนื้อหาของภาษา  และเลือกใชคําไดเหมาะสม
ใกลเคียงกับความสามารถของเจาของภาษา 

แครรอล  (Carroll  1983, อางถึงใน  พนอ  สงวนแกว  2541 : 34)ใหความหมายระดับ
การเขียนเชิงวิชาการ  ดังนี้ 

ระดับ  9  สามารถเขียนไดคลองเหมือนเจาของภาษา  มีความถูกตองตามลีลาของ
ภาษานั้นและใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมกะทัดรัด 

ระดับ 8  เขียนไดชัดเจน  และมีเหตุผลดวยภาษาที่ถูกตองและใชลีลาทางภาษาที่เขยีน
อยางมีขอผิดพลาดหรือความไมเหมาะสมเปนบางครั้งที่แสดงใหเห็นวาผูเขียนไมใชเจาของภาษา  
แตถือวามีความสามารถใกลเคียงเจาของภาษา 

ระดับ  7  สามารถพัฒนาการเขียนงานไดอยางมีระบบ  มีหัวขอหลักและหัวขอรองที่มี
โครงสรางดี  และมีรายละเอียดสนับสนุนตรงประเด็น  ใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม  มีแบบแผน
และลีลาการใชภาษาที่สามารถโตตอบกับน้ําเสียงหรือจุดมุงหมายในการเขียนที่ตางจากระดับ  8  
เพียงคลองคลองหรือความไพเราะและความเหมาะสมในการใชภาษา 

ระดับ  6  สามารถใชหลายทักษะเพื่อเขียนงานเขียนไดคอนขางดี  สามารถเรียงลําดับ
ความสําคัญในการสนับสนุนหัวขอเร่ืองและมีรายละเอียดอยางมีเหตุผล  ใชศัพทและโครงสราง
ถูกตองพอสมควร  มีลีลาทางภาษาอยางคอนขางจํากัด  ใชสํานวนไดเหมาะสมเปนงานเขียนที่
ตองใชภูมิปญญา 

ระดับ  5  สามารถเขียนขอมูลเบื้องตนอยางเพียงพอ  แตโครงสรางที่เปนเหตุผลของ
งานเขียนอาจจะขาดความชัดเจน  มีขอผิดพลาดหลายแหงและเปนความผิดพลาดอยางเปน
ทางการสามารถใชลีลาและการใชภาษามีความกลมกลืนแตไมสม่ําเสมอ  เรียงความอาจจะขาด
ความนาสนใจแตส่ือความสําคัญไดทั่วถึง 

ระดับ  4  งานเขียนนั้นมีความสัมพันธสอดคลองเสนอขอเท็จจริงตามลําดับงาน   
ขาดโครงสรางที่เปนเหตุผลมักจะมีขอผิดพลาดทางศัพทและไวยากรณ  สามารถใชระเบียบ 
แบบแผนเครื่องหมายวรรคตอนอยางธรรมดา  เขียนใจความสําคัญไดแตยังไมสมบูรณ 

ระดับ  3 เขียนประโยคไดหลายประโยคแตไมถึงขั้นเรียงความ แตอาจจะไมใชงาน
เขียนที่ส่ือสารได ใชโครงสรางประโยคงาย ๆ มีการใชศัพทผิดพลาด 

ระดับ  2  เขียนประโยคงาย ๆ ไมได  อาจเยียนไดเปนบางครั้งคราว 
ระดับ  1  ไมสามารถเขียนได 
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วิลคินส (Winkins  1976 : 89)  ใหความหมายระดับความสามารถในการเขียน
ภาษาตางประเทศหรือภาษาอังกฤษไวดังนี้ 

ระดับ  1  สามารถคัดลอกภาษาอังกฤษตามตัวอยางที่ใหได 
ระดับ 2  สามารถเขียนตามคําบอกที่ชา ๆ ได  แตยังมีผิดพลาดตองแกไขและพอที่จะ

เปลี่ยนคําบางคําในประเภทเดียวกันที่ให  เชน  เปลี่ยนจาก  She  wrote  with  a  pen.  เปน  She 
wrote  with  a  pencil.    ได 

ระดับ  3  สามารถเขียนประโยคเดี่ยว ๆ หรือขอความที่ทองจํามาไดแตยังมีที่ผิด
ไวยากรณตัวสะกดและเครื่องหมายวรรคตอนอยูมีความสามารถเขียนขอความตอเนื่องกันนอย
มาก  พอที่จะเขียนเปลี่ยนแปลงเนื้อความที่ไดบางในดานเนื้อหาเทานั้น  ยังเปลี่ยนแปลงลีลา
ภาษาของการเขียนไมไดและจําเปนตองใชพจนานุกรมชวยอยูมาก 

ระดับ  4  สามารถเขียนเนื้อหาความตอเนื่องภายใตหัวขอที่คุนเคยได  และรายงาน
เหตุการณขาวสารที่เปนจริงได  แตยังมีการใชรูปประโยคที่ผิดอยู  ความสามารถในการเขียน 
พลิกแพลงวิธีการตาง ๆ ยังมีนอยมาก  และยังคงตองใชพจนานุกรมชวยอยูมาก 

ระดับ  5  มีความสามารถเขียนเนื้อความตาง ๆ เชน  บรรยาย  พรรณนาจากเรื่องหนึ่ง
ไปอีกเรื่องหนึ่งได  แตยังมีอิทธิพลของการเขียนแบบภาษาแมหลงเหลืออยู  และยังเขียนไมถนัด
เทาการเขียนภาษาไทย  เพราะติดแบบการเขียนภาษาแม  สามารถเขียนวิธีตาง ๆ ตามตองการได  
มีการใชพจนานุกรมบาง  และมีการเขียนที่ชากวาเจาของภาษาเขียนได 

ระดับ  6  สามารถเขียนเนื้อความทุกแบบและเขียนทุกวิธีไดโดยไมผิดไวยากรณ  
ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรคตอน  มีการใชรูปประโยคและคําศัพทที่แบบตาง ๆ เพื่อการเขียนวิธี
ตาง ๆ   และไมจําเปนตองใชพจนานุกรม  ตางจากเจาของภาษาในการใชศัพทบางคําที่ผิดลีลา
ภาษาและยังเขียนชากวาเจาของภาษาเล็กนอย 

ระดับ  7  มีความสามารถในการเขียนระดับเดียวกับเจาของภาษา  คือ  จะถูกจํากัด
เฉพาะความรูที่มีและเชาวปญญาเทานั้น  ระดับนี้เปนระดับความสามารถของผูที่เคยทํางานใน
สภาวะที่ตองใชภาษาอังกฤษอยูเปนประจํา 
 การวัดและประเมินผลความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษสวนใหญจะเนนการ
วัดและประเมินจากองคประกอบที่สําคัญทางภาษา ไดแก เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การใช
ไวยากรณ การใชคําศัพท และกลไกในการเขียน และมีการเสนอเกณฑตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุม
การตรวจใหคะแนนงานเขียนมากที่สุด ในการตรวจใหคะแนนงานเขียนภาษาอังกฤษสามารถทํา
ได 3 รูปแบบคือ(Heaton 1979 : 133 – 139 ; Jacobs and others 1981 : 28 – 29 ; Mason 
1983 : 101- 122, อางถึงใน สุดศิริ  สิริคุณ 2543 : 14)   
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 1.  การตรวจโดยการวิเคราะห (Analytic Method) เปนการตรวจโดยการแยกคะแนน
เปนสวนๆ ตามองคประกอบของการเขียนภาษาอังกฤษ การกําหนดน้ําหนักของคะแนนของแตละ            
องคประกอบขึ้นอยูกับระดับความสามารถของผูเรียน 
 2. การตรวจโดยอาศัยความประทับใจ (Impression Method) เปนการตรวจที่ใช
ความรูสึกของผูตรวจเปนเครื่องตัดสิน 
 3. การตรวจโดยภาพรวม(Holistic Method) จะเนนความสําคัญของการสื่อ
ความหมายขอผิดพลาดดานกลไกที่เปนจุดยอย ๆ และรบกวนการสื่อสารเพียงเล็กนอยจะถูกหัก
คะแนนนอยมาก 
 สรุปไดวา การวัดและประเมินผลการเขียนนั้นควรใชแบบทดสอบแบบอัตนัยในการ
ประเมินความสามารถทางการเขียนของนักเรียนเพราะนักเรียนไดลงมือเขียนจริง และจะทําใหเกิด
กระบวนการคิดดวยตนเอง แลวแสดงออกมาเปนภาษาเขียนไดอยางถูกตองและเหมาะสมในการ
ใชภาษา หรืออาจวัดทางออมไดโดยการใชแบบทดสอบวัดความรูในดานตางๆเฉพาะดานการ
ส่ือสารใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี วิธีการฝกมักอยูในรูปของการทํากิจกรรมแบบตางๆ โดยผูสอน
เปนผูริเร่ิมหรือจัดการขั้นเริ่มตนของกิจกรรมให เชน อธิบายวิธีทํากิจกรรม จัดกลุมผูเรียน หลังจาก
นั้นผูเรียนจะเปนผูทํากิจกรรมเองทั้งหมด ผูสอนจะคอยใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อผูเรียนมีปญหา
ในการทํากิจกรรม และเปนผูใหขอมูลปอนกลับหรือประเมินผลการทํากิจกรรมภายหลัง 

 
หลักการสอนแบบ 4MAT 

 
แนวคิดการสอนแบบ  4MAT   

ในปจจุบันแนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 
ไดมีบทบาทในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทั่วโลก  แนวความคิด 
ในการจัดการศึกษานี้ใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ  (Learning  by  doing)  
การยอมรับและใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคล  ตลอดจนเปดโอกาสใหครู 
ไดเลือกใชวิธีการ  จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อสงเสริมความรูความสามารถของนักเรียน
ในทุก ๆ ดาน   อีกทั้งเพื่อใหนักเรียนแตละคนมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
อยางเทาเทียมกัน 

4MAT  เปนการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่มีฐานแนวคิดมาจากการเรียนการสอน    
ที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  โดยการเรียนการสอนแบบ  4MAT  นี้พัฒนาขึ้นมาจากการ
คนควาวิจัยของ  เบอรนิส  แมคคารธี (Bernice  McCarthy) เปนนักการศึกษาผูมีประสบการณใน
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การสอนนักเรียน  นักศึกษาในหลายระดับชั้น    รวมทั้งยังเปนนักแนะแนวและนักการฝกหัดครูที่
ตระหนักถึงความแตกตางหลากหลายของรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน    โดยในป  ค.ศ.1979   
เขาไดทําวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูและบทบาทของสมอง  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีรูปแบบ
การเรียนรูและกลไกการทํางานของสมองที่แตกตางกันไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
เต็มตามศักยภาพ   ในการทําวิจัยครั้งนี้ แมคคารธี  ไดมีโอกาสศึกษาขอมูลแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดกับผูเชี่ยวชาญเรื่องการเรียนรูอยางหลากหลาย   ทายสุดแนวความคิดที่มีอิทธิพล 
ตอแมคคารธีอยางมาก คือ  ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวของ   เดวิท  คอรบ (David  Kolb)   ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย  Case  Western  Research  ที่เสนอแนวความคิดเรื่องรูปแบบการ
เรียนรูไวเมื่อป  พ.ศ. 1970  โดยอธิบายวา การเรียนรูเกิดจากความสัมพันธ  2  มิติ  คือ  การรับรู  
(Perception)  และกระบวนการจัดขอมูล  (Processing)  ในสมอง  ซึ่งกระบวนการเรียนรูเปนผล
มาจากวิธีการที่บุคคลรับรูแลวจัดกระบวนการสิ่งที่รับรูนั้น  วิธีการที่บุคคลรับรูมี  2  ประเภท  คือ  
การรับรูผานประสบการณที่เปนรูปธรรม  (Concrete  experience)  และการรับรูผานความคิดรวบ
ยอดที่เปนนามธรรม  (Abstract  conceptualization)  คอรบ (Kolb)  ยังพบวากระบวนการเรียนรู
ของบุคคลบางคนเปนกระบวนการที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ  (Active  experimentation)  
ในขณะที่บางคนเรียนรูผานกระบวนการสังเกต  หรือการรับรูขอมูลพรอมกับนํามาคิดไตรตรอง  
(Reflective  observation)  และ จากจุดตัดของหนทางการรับรูสองแบบกับชองทางของ
กระบวนการ  ทําให  คอรบ (Kolb)  มองเห็นความแตกตางของการเรียนรูเปน  4  แบบตามพื้นที่ที่
ถูกแบงดวยเสนตรงแหงการเรียนรู  และเสนตรงแหงกระบวนการของการรับรู  (McCarthy  1997, 
อางถึงใน  ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  และไพเราะ  พุมมั่น  2542 : 7 - 8)   

แมคคารธี (McCarthy)ไดขยายความคิดของ คอรบ (Kolb)ตอโดยนําเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับ  4MAT  ซึ่งกําหนดใหพื้นที่  4  สวนของวงกลมแทนลักษณะของผูเรียน  4  แบบ  ซึ่งมี
รูปแบบการรับรูและกระบวนการจัดการสิ่งที่ไดรูแตกตางกัน  ดังนี้  (McCarthy 1997,อางถึงใน  
ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  และไพเราะ  พุมมั่น  2542 : 8 - 9)   
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แผนภูมิที่  5 ลักษณะของผูเรียน  4  แบบตามแนวคิดแบบ  4MAT 
ที่มา : ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี และไพเราะ  พุมมั่น, วัฏจักรการเรียนรู 4 MAT การจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมคุณลักษณะเกง ดี มีสุข, พิมพคร้ังที่ 2 (นนทบุรี : เอส  อาร  พร้ินติ้ง, 2543),  
9.  

แมคคารธี  (McCarthy)  ไดแบงลักษณะการเรียนรูของผูเรียนออกเปน  4  ลักษณะ  
ดังนี้  (ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  และ  ไพเราะ  พุมมั่น   2543 : 9 -11) 

การเรียนรูของผูเรียนแบบที่  1  เกิดจากการรับรูประสบการณและผาน
กระบวนการจัดขอมูลดวยการสังเกตอยางไตรตรอง  (Reflective  Watching)  สมองซีกขวาของ
เขาจะคนหาความหมายดวยตัวเองหรือทําความเขาใจในแงมุมของเขา  (Personal  Meaning)           
จากเรื่องที่ตองการเรียนหรือเรืองที่เขาตองการรับรู  และสมองซีกซายจะสรางความเขาใจเรื่องนั้น
ดวยการวิเคราะหรายละเอียด  คําถามนําทางในเรื่องนี้  คือ  “ทําไม”  (Why)  ผูเรียนตองคนหา     
คําถามในแงมุมของตนเอง  โดยใชประสบการณที่พบโดยตรง  ความเชื่อ  ความรูสึก  และ       
ความคิดเห็นของตนเองในการวิเคราะห 

 
 

ประสบการณรูปธรรม 

การลงมือ
ปฏิบัติ 

การรับรู
ขอมูลอยาง
ไตรตรอง 

ผูเรียนแบบที่  4 
(Dynamic learners) 

“ถา ?” 

ผูเรียนแบบที่  1 
(Imaginative learners) 

“ทําไม ?” 

ผูเรียนแบบที่  3 
(Comman  sense  learners) 

“อยางไร  ?” 

ผูเรียนแบบที่  2 
(Analytic  learners) 

“อะไร ?” 

ความคิดรวบยอด 
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การเรียนรูของผูเรียนแบบที่  2  เกิดจากการรับรูความคิดรวบยอด  (Concept)  
และผานกระบวนการของการเห็นหรือคิดวิเคราะห  คําถามนําทาง  คือ  “อะไร”  (What)สมองซีก
ขวาของเขาจะทําหนาที่คนหาประสบการณใหมที่บูรณาการเขากับส่ิงที่ตองการรูโดยมุงหาขอมูลที่
ถูกตองนาเชื่อถือจากผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ  เพื่อชวยในการสรางความคิดรวบยอดหรือขอสรุปที่เปน
หลักการหรือเปนทฤษฎีหรือที่เปนความถูกตองแนนอน  ความละเอียดถี่ถวนของความรูและขอมูล
ที่ไดรับการยืนยันแลวจากผูรูผูเชี่ยวชาญ  คือ  ประเด็นที่ผูเรียนในแบบที่  2ใหความสําคัญ 

การเรียนรูของผูเรียนแบบที่  3  เกิดจากการรับรูโดยนําความคิดรวบยอด  ซึ่งเปน
นามธรรมแลวไปผานกระบวนการของการลงมือกระทํา  คําถามนําทางของการเรียนแบบนี้  คือ  
“ทําอยางไรจึงจะนําความคิดไปประยุกตใชงานได  (How  does it  work)  สมองซีกซายจะคนหา
หนทางทํางานที่เปนลักษณะของคนอื่น ๆ คือ ดูวาคนอื่นเขาจะทํางานชิ้นนั้นอยางไรซึ่งอาจจะตอง
ศึกษารายละเอียดหรือข้ันตอนการทํางานตามแนวทางของผูอื่น  เพื่อพัฒนาใหเกิดเปนแนวทาง
เฉพาะของตน 

 การเรียนรูของผูเรียนแบบที่  4  เกิดจากการรับรูดวยการลงมือการกระทําจนเปน
ประสบการณรูปธรรม  คําถามนําทางคือ  “ถา”  (if)   สมองซีกซายจะวิเคราะหถึงความสําคัญและ
ความเกี่ยวโยงกับสถานการณในชีวิตจริง  สมองซีกขวาจะคนหาแนวทางการขยายผลการเรียนรู    
ผูเรียนแบบที่  4  นี้  ประสงคที่จะคนหาความสัมพันธเชื่อมโยงของสรรพสิ่งและนําผลการเรียนรู   
มาสูชีวิตจริง  มีความกระตือรือรนที่จะสังเคราะหความรูและทักษะจากการเรียนในแงมุมที่ตนเอง
ไดคนพบเขากับสถานการณอ่ืน ๆ ของตนเองและผูอ่ืน  ถึงแมวาการทําอยางนั้นจะมีความซับซอน
เพียงใดก็ตาม 

 ลักษณะของผูเรียนทั้ง  4  แบบดังกลาวขางตน  ถือเปนแนวคิดพื้นฐานที่  แมคคารธี 
(McCarthy)  ใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนเรียนการสอนแบบ  4MAT  ในเวลาตอมา 
 
วิธีการสอนแบบ  4MAT 

จากแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะผูเรียน  4  แบบ แมคคารธี (McCarthy 1997 :1)   
ไดนําแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการใชสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล  
มาเปนหลักประกอบในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งจะชวยใหสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายและยืดหยุน  ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทกุดาน
ของนักเรียน  ในเบื้องตน แมคคารธี (McCarthy)  ไดนําเสนอขอควรคํานึงเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบ  4MAT  ไวดังนี้  
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1. มนุษยแตละคนมีวิธีการรับรูประสบการณและการจัดขอมูลในวิธีที่แตกตางกัน
ตามความถนัดของแตละบุคคล 

2. การเรียนรูทั้ง  4  แบบลวนมีความสําคัญเทาเทียมกัน  นักเรียนทุกคนมีความ
ประสงคที่จะเรียนรูอยางมีความสุขในแบบที่ตนเองถนัด 

3. นักเรียนทุกคนควรไดรับการสอนทั้ง  4 แบบ  เพื่อใหมีความสุขในการเรียนเมื่อถึง
ข้ันที่ตนถนัด  ในขณะเดียวกันก็พัฒนาความสามารถในการเรียนรูในแบบอื่น ๆ อีก  3  แบบดวย 

4. นักเรียนแตละคนจะมีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน  ดังนั้น  เขาจึงมี
โอกาสที่จะไดเรียนรูจากเพื่อน ๆ ดวย 

5. การเรียนการสอนแบบ  4MAT  จะดําเนินไปอยางเปนลําดับข้ันตอนที่เปนไปตาม
ธรรมชาติของการพัฒนาการเรียนรู 

6. ในแตละสวนของการเรียนการสอนทั้ง  4  แบบจะประกอบไปดวยขั้นตอน 
ที่เปนไปตามธรรมชาติของการพัฒนาการเรียนรู 

7. การพัฒนาและบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนเขากับการสงเสริมการใชสมอง
ทั้ง  2 ซีกอยางสมดุล  เปนหลักสําคัญของการเรียนการสอนนี้ 

8. นักเรียนแตละคนยอมรับความสามารถของตนเองและพัฒนาอยางตอเนื่องใน
ขณะเดียวกันก็ยอมรับความสามารถของผูอ่ืน  อีกทั้งพยายามพัฒนาความสามารถของตนเอง 
ในแนวทางที่หลากหลายโดยปราศจากความกังวลวาจะผิดพลาด 

9. ยิ่งนักเรียนรูสึกมีความสุขกับการเรียนในแบบที่ตนถนัดมากเทาใด  เขาก็จะมีอิสระ
ในการเรียนรูจากผูอ่ืนมากเทานั้น 

เมื่อนําแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของผูเรียน  4  แบบมาบูรณาการณเขากับการเรียน 
การสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้ง  2  ซีก  รวมทั้งขอควรคํานึงเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
แบบ  4MAT   ขางตนแลว ไดนําเสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  4MAT       
ดังแผนภูมิที่  6 
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ข้ันตอนการจัดกิจกรรมดังแผนภูมิข างตนนี้ มุ ง เนนนัก เ รียนเปนศูนยกลาง   

การจัดกิจกรรมในแตละขั้นของการเรียนการสอนแบบ 4MAT  เกิดจากการบูรณาการลักษณะ 
ของผูเรียน  4  แบบเขากับการพัฒนาสมองซีกขวาและซีกซาย  ซึ่งทั้ง  4  สวนของวงกลม  
หมายถึง  ผูเรียน  4  แบบโดยแตละสวนถูกแบงออกเปนการเรียนการสอน  2  ข้ันเพื่อใหผูเรียน 
แตละแบบไดรับการสงเสริมสมองทั้งสองซีกอยางสมดุล  ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
จึงแยกยอยออกเปน  8  ข้ัน  ดังแสดงในแผนภูมิที่  7 

 
 
 
  

การลงมือ
ทดลอง
ปฏิบัติ 

การรับรู
ขอมูล
อยาง
ไตรตรอง 

ความคิดรวบ

ถา ทําไม? 

ทํา อะไร? 

ประสบการณ

ซาย ซาย 

ซาย ซาย 

ขวา ขวา 

ขวา ขวา 

ผูเรียนแบบที่  4 

ผูเรียนแบบที่  3 

ผูเรียนแบบที่  1 

ผูเรียนแบบที่  2 

แผนภูมิที่  6  แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4MAT 
ที่มา :  ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  และ  ไพเราะ  พุมมัน่ , วัฏจกัรการเรียนรู 4 MAT การจัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคณุลกัษณะเกง ดี มีสุข  (นนทบรีุ : เอส  อาร  พร้ินติ้ง, 
2542), 15.    
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แผนภูมิที่  7  ข้ันตอนของวัฏจักรการเรียนรู  แบบ 4MAT  8  ข้ัน 
ที่มา : ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี และไพเราะ  พุมมั่น , วัฏจักรการเรียนรู 4 MAT การจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมคุณลักษณะเกง ดี มีสุข  (นนทบุรี : เอส  อาร  พร้ินติ้ง, 2542), 16.   

 
โดยมีรายละเอียดของแตละขั้นตอนดังตอไปนี้ 
สวนที่  1  ดานบนขวา  (Quadrant  1) : การบูรณาการประสบการณใหเปนสวน

หนึ่งของตนเอง  (Integrating  Experience  with  the  Self)  ใชคําถามนํากิจกรรม  คือ  ทําไม 
(Why) เปนการพัฒนาประสบการณจริงไปสูการสังเกตดวยสติปญญาไตรตรอง ตองสราง
ประสบการณ  คิดหาเหตุผลดวยตนเอง  ผูเรียนชอบจินตนาการจะมีความสุขในการเรียนรู      
บทบาทของครูเปนผูกระตุน  สรางแรงจูงใจ  เปนผูยั่วยุ  ดวยการสรางสถานการณจําลอง 
การอภิปราย  ครูตองเตรียมบทเรียน  ส่ือการเรียนการสอน  หรือสรางสถานการณนําไปสูการสราง
ประสบการณที่มีความหมายตอนักเรียน  เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมที่
นักเรียนมีอยู  ประเด็นสําคัญของการเรียนการสอนในสวนนี้คือ    การจูงใจ  นักเรียนที่มีการเรียนรู
แบบที่  1  (Imaginative  learner)  จะมีความถนัดในการเรียนการสอนสวนนี้นักเรียนมีบทบาท 
สรางเหตุผล ในสวนนี้แบงออกเปน  2  ข้ัน  ดังนี้ คือ 

การลงมือ
ทดลอง
ปฏิบัติ 

การรับรู
ขอมูล
อยาง
ไตรตรอง 

ความคิดรวบยอด 

ประสบการณ

4.  พัฒนา
ความคิดดวย
ขอมูล 

5.  ทําตาม
แนวคิดที่
กําหนด 

2.  วิเคราะห
ประสบการณ 

7.  วิเคราะหผล 

3.  ปรับประสบการณ
เปนความคิดรวบยอด 

6.  ลงมือทําโดยปรับ
ใหเหมาะกับตนเอง 

8.  แลกเปลี่ยน
ความรูความคิด

กับผูอื่นเพื่อ
ประยุกตใช 

1.  ใหแตละคนเห็น
คุณคา 
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ข้ันที่  1  ข้ันสรางประสบการณ  (Creating  experience)  เปนขั้นที่ทําใหผูเรียนรูสึกวา
ส่ิงที่จะเรียนนั้นมีความหมายกับเขาเอง  โดยการใหนักเรียนไดสัมผัสเกิดความรูสึก  ไดแก  ข้ันนี้
นักเรียนไดฝกการสังเกต  การตั้งคําถาม   การสรางจินตนาการ เปนขั้นที่เนนการใชสมองซีกขวา 

ข้ันที่  2  ข้ันวิเคราะหประสบการณ  (Analyzing  experience) หรือ  การสะทอน
ประสบการณ  (Reflecting  on  experience)ข้ันนี้ยังอยูในสวนที่  1  คือ  กระตุนใหนักเรียนสนใจ  
และอยากรู  แตในขั้นที่  2  นี้จะใหนักเรียนวิเคราะหตอจากขั้นที่  1  เปนขั้นที่   นักเรียนตองหา
เหตุผลเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับในข้ันแรกดวยการวิเคราะหเด็กจะชวยกันอภิปรายและอธิบาย
เหตุผลใหเหตุผลตามความคิดเห็นของนักเรียนแตละคน  ในขั้นนี้อาจใชกิจกรรมหลายรูปแบบ
ประกอบกัน  เชน  การใชเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด  โดยใหนักเรียนชวยกันอภิปรายและ
อธิบายให เหตุผลตามความคิดของตนเอง  แลวเขียนสรุปเปนขอความหรือผังความคิด  
เนนการใชสมองซีกซาย 

สวนที่  2 ดานลางขวา  (Quadrant  2) : การพัฒนาความคิดรวบยอด (Concept  
formulation)เปนการเชื่อมโยงความรูและประสบการณที่เกิดขึ้นในสวนที่  1 มาสูการสราง
ความคิดรวบยอดของสิ่งที่เรียน  นักเรียนที่มีการเรียนรูแบบที่ 2  ผูเรียนชอบการวิเคราะห(Analytic  
learner) จะมีความถนัดและมีความสุขในการเรียนสวนนี้  คําถามที่เปนคําถามนํา  กจิกรรมประจาํ
สวนนี้ คือ  อะไร (What)  สวนนี้เปนการเรียนรูในขั้นการเชื่อมโยงการเรียนรูขอมูลอยางไตรตรอง
มาสูการสรางความคิดรวบยอด  ดวยการสังเกตดวย  สติปญญาคิดไตรตรองไปสูการสรางแนวคิด
ที่เปนนามธรรม  บทบาทของครูเปนผูเตรียมขอมูล  ใหขอมูล  สาธิต  โดยวิธีการ  ใหนักเรียน
คนควา  ครูใหขอมูล  นักเรียนมีบทบาทแสวงหารายละเอียดในสวนนี้แบงออกเปน  2  ข้ัน  ดังนี้ซึ่ง
ประกอบไปดวยการเรียน  2  ข้ัน  คือ 

ข้ันที่  3  ข้ันปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด  (Integrating  reflection  
into  concepts) หรือ การบูรณาการณส่ิงที่ไดจากการสังเกตเปนความคิดรวบยอด  (Integrating  
observation  into  concepts) ข้ันนี้มุงเนนใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและไตรตรองความรูที่ได
จากขั้นแรกใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น  จนสามารถที่จะเรียนรูข้ันตอไป  กลาวคือ  เปนขั้นที่ตองจัดกิจกรรมให
เด็กทําแลวสรางความคิดรวบยอดเปนของตนเองได  เปนขั้นที่เนนการใชสมองซีกขวาโดยครูเปน
ผูใหขอมูลและขอเท็จจริงและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นําไปสูความคิดรวบยอดเปนขั้นที่จะตอง 
จัดกิจกรรมใหเด็กทําแลวสรางเปนความคิดรวบยอดของตนเองได 

ข้ันที่  4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล  (หาความรูเพิ่มเติม) หรือ  การพัฒนาทฤษฎี  
และความคิดรวบยอด  (Developing  theories  and  concept) การสอนในขั้นนี้เปนขั้นของการ
ใหขอมูลรายละเอียดเพื่อทําใหนักเรียนสามารถเขาใจ  จนสรางความคิดรวบยอดเรื่องที่เรียนได  
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เนนการใชสมองซีกซาย  ข้ันนี้ถึงแมวาบทบาทของครู  คือ  ผูสอน  แตครูควรหลีกเลี่ยงการให
ขอมูลแบบบรรยาย  ควรใชวิธีอ่ืนแทน  เชน  การใหนักเรียนคนควา  ทดลอง  ครูสาธิต  หรือให
เรียนรูจากวิทยากรทองถิ่น  

สวนที่  3  ดานลางซาย  (Quadrant  3) : การปฏิบัติและปรับแตงเปนความคิดของ
ตนเอง  หรือการฝกฝนและการเรียนรูตามลักษณะเฉพาะตัว    (Practice  and  personalization) 
กระบวนการที่เกิดขึ้นในขั้นนี้เปนการเคลื่อนไหวจากขั้นสรางความคิดรวบยอดมาสูการลงมือ
กระทํา  หรือลงมือทดลองตามความคิดของนักเรียนอยางกระตือรือรน  การทดลองดวยตนเองไปสู
การสรางแนวความคิดที่เปนนามธรรม  นักเรียนที่มีการเรียนรูแบบที่  3    ที่ชอบใชสามัญสํานึก
(Common  sense  learners)จะมีความสุขที่สุดในการเรียนรู  ประเด็นที่เปนปญหาในใจของ
กระบวนการในชวงนี้  คือ  จะทํางานนี้ใหสําเร็จไดอยางไรหรือทําอยางไร  (How  does  it  work ?)   
โดยบทบาทของครู  คือ  โคชหรือผูใหคําแนะนํา ผูอํานวยความสะดวกผูใหความชวยเหลืออยู
เบื้องหลัง  วิธีการ  คือ    การใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ  ในสวนนี้ผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติในสวนนี้
แบงออกเปน  2  ข้ัน  ดังนี้ 

ข้ันที่  5  ข้ันทําตามแนวคิดที่กําหนด หรือ การลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด  
(Working  on  defined  concepts) ในขั้นนี้  นักเรียนใหผูเรียนไดลองทําโดยผานประสาทสัมผัส  
อาจจะทําตามใบงานหรือคูมือ  หรือแบบฝกหัด  ที่จะชวยสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความรูและ
ทักษะที่ไดเรียนไปแลวหรือทําตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขั้นที่  4  เพื่อพัฒนาความคิดและทักษะ 
ของตนเนนการใชสมองซีกซาย  

ข้ันที่  6  ข้ันบูรณาการแนวคิด  หรือการเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว (Messing  around) 
ในขั้นนี้เปนขั้นของการบูรณาการและสรางสรรคอยางแทจริงเพราะเปนขั้นที่มีโอกาสแสดงความ
สนใจ  ความถนัด  ความเขาใจ  เนื้อหาวิชา  ความซาบซึ้ง  และจินตนาการของตนเองออกมาเปน
รูปธรรม ในรูปแบบตาง  ๆ  ตามที่ตนเองเลือก  เชน  เปนสิ่งประดิษฐ    สมุดรวมภาพ  ภาพวาด  
นิทาน  บทกวี  หรือบทละคร  หรือหนังสือ  เปนตน  ซึ่งเนนการใชสมอง  ซีกขวา    กิจกรรมในขั้นที่  
6  เปนผลมาจากการลงมือปฏิบัติจากขั้นตอนที่  5  ซึ่งนักเรียนมีโอกาสทํางาน  เพื่อใหเกิดความ
เขาใจจนสามารถพัฒนาเปนความคิดรวบยอดได  ดังนั้นในขั้นตอนที่  5  ตองมีลักษณะที่กระตุน
หรือสงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด  ไมใชเกิดความจําไดแตเพียงอยางเดียว  และในสวน
นี้คือส่ิงที่สามารถปรากฏเปนแฟมผลงานของนักเรียนได   ในขั้นนี้เปนขั้นที่นักเรียนจะไดบูรณาการ
ความรูมาใชอยางสรางสรรค  เพื่อสรางผลงานของตนเองและแลกเปลี่ยนผลงานกับผูอ่ืน  ในขั้นที่  
6  นี้นักเรียนจะไดใชความรูรวมทั้งจินตนาการของตนเองไปทดลองปฏิบัติจริง  เพื่อใหเกิดความ
ชํานาญในที่สุด 
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สวนที่  4  ดานบนซาย (Quadrant  4) : บูรณาการณและการประยุกตกับ
ประสบการณ  (Integrating  application  and  experience)  กระบวนการเรียนรูในสวนที่  4  นี้
เกิดจากกิจกรรมที่เปนการลงมือปฏิบัติดวยตนเองจนสําเร็จไปสูการรับรูและมีความรูสึกที่ดีเปน
ประโยชนตอตนเองตอไป โดยครูมีบทบาท  เปนผูประเมิน  ผูเสริมและผูรวมเรียนรู นักเรียนมี
บทบาทเปนผูกระทําและคนพบดวยตนเอง  โดยวิธีการในการสอนสวนนี้  คือ  การคนหาตัวเอง  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแนะนําผูอ่ืน นักเรียนที่มีการเรียนรูในแบบที่  4 (Dynamic  
learner)  จะมีความถนัดในการเรียนสวนนี้ ในสวนนี้มีข้ันตอน  2  ข้ันตอน  ดังนี้   

 ข้ันที่  7  ชั้นวิเคราะหผลและนําแนวคิดไปใช  หรือ  การวิเคราะหเพื่อเห็นประโยชน
หรือการประยุกตใช  (Analyzing  for  usefulness  or  application)  ข้ันนี้เนนการใชสมองซีกซาย       
ผูเรียนวิเคราะหจากการเรียนรูแลวนําไปวางแผนประยุกตใชหรือดัดแปลงใหดีข้ึน  หรือกลั่นกรอง
นําส่ิงที่เรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน ในขั้นนี้เปนขั้นที่นักเรียนไดชื่นชมกับผลงาน
ของตนเองหรือนักเรียนสามารถประยุกตความรูที่ไดจากการเรียนรูไปสูกิจกรรมอ่ืนๆ หรือนักเรียน
นําผลงานของตนเองเสนอในกลุมยอย ๆ   ใหเพื่อน ๆ ติชม   ซึ่งจะชวยใหนักเรียนไดประยุกตและ
กล่ันสิ่งที่เขาเรียนรูไดอยางมีความหมาย  อีกทั้งยังไดประเมินผลตนเองเพื่อการปรับปรุงผลงาน
และความรูใหดียิ่งขึ้น 

ข้ันที่  8  ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอ่ืน  (Doing  it  
themselves  and  sharing  what  they  do  with  others) ในขั้นสุดทายนี้  เปนการเปดโอกาสให
นักเรียนไดมีโอกาสแบงปนความรูและประสบการณที่ไดรับจากการคนควา  หรือการลงมือกระทํา
กับคนอื่น ๆ  ในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนจะชวยใหนักเรียนมองเห็นการเชื่อมโยงของสิ่งที่ไดเรียนรู
กับเร่ืองอื่น ๆ  ที่อาจพบในสถานการณใหม ๆ ตลอดจนชวยใหนักเรียนไดสรุปทบทวนและเชือ่มโยง  
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  ซึ่งมีวิธีการ   เชน   การจัดนิทรรศการหนาชั้น การจัดในหองสมุดจัด
แสดงผลงานในวันสําคัญของโรงเรียนหรือการนําความรูไปใชในสถานการณจริงเปนขั้นที่เนนการ
ใชสมองซีกขวา     

จากที่กลาวมาอาจสรุปไดวา  การสอนแบบ  4MAT  ตามแบบการเรียนรู  และเทคนิค
การพัฒนาสมองซีกซาย – ขวา  ประกอบดวยขั้นตอน  8  ข้ันตอน  ไดแก   

  ข้ันที่  1  ข้ันสรางประสบการณ   
  ข้ันที่  2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ  
  ข้ันที่  3  ข้ันปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด   
  ข้ันที่  4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล  (หาความรูเพิ่มเติม)    
  ข้ันที่  5  ข้ันทําตามแนวคิดที่กําหนด   
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 ข้ันที่  6  ข้ันบูรณาการแนวคิด  
  ข้ันที่  7  ข้ันวิเคราะหผลและนําแนวคิดไปใช  
  ข้ันที่  8  ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน  

 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ  4MAT   

 จากการศึกษาแนวการจัดการสอนแบบ  4MAT  ดังกลาวขางตน  จึงเปนแนวคิด
พื้นฐานใหผูวิจัย ใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแบบ  4MAT  ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอน  8 ข้ัน  ดังนี้   

 ข้ันที่  1  ข้ันสรางประสบการณ  (Creating  experience)  เปนขั้นที่จะจูงใจให   
นักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของสิ่งที่เรียนโดยนักเรียนจะไดสรางประสบการณพื้นฐาน   
เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนผานกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน  เกม  เพลง  บทกลอน  สถานการณ  ปญหา
ที่ เปนภาษาอังกฤษ   ซึ่งในเนื้อหาของกิจกรรมจะกระตุนใหนักเรียนไดสรางจินตนาการ                 
ฝกการสังเกต  การอภิปราย  และการทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืน  โดยในขั้นนี้นักเรียนจะไดใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูและเพื่อน ๆ อยูตลอดเวลา 

 ข้ันที่  2  ข้ันวิเคราะหประสบการณ  (Analyzing  experience)  ข้ันนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดอภิปราย  อธิบาย  ใหเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณที่สรางขึ้นในขั้นที่  1   
เปนภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถฝกการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสรุปความรู  
ความคิดของตนเองหรือของกลุมไดอีกดวย    กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนี้จะชวยใหนักเรียน
เห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียนอยู 

 ข้ันที่  3  ข้ันปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด  (Integrating  reflection  
into  concepts)  ข้ันนี้นักเรียนจะไดเรียนเนื้อหาในบทเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย  เชน   
การคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ การทดลอง   การทํางานตามใบงาน   การระดมสมอง   
โดยนักเรียนจะไดใชภาษาอังกฤษในการสนทนากับเพื่อน ๆ แลวเขียนสรุปความคิดเห็นที่ไดจาก
การระดมสมอง  หรือความรูที่ไดจากการคนควา  ทดลอง  และการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรุปเปน
ความคิดรวบยอดของตนเอง 

 ข้ันที่  4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล  (หาความรูเพิ่มเติม)    (Developing  
theories  and  concepts)  ในขั้นนี้เปนการเรียนรูเนื้อหาและความคิดรวบยอดเพิ่มเติมจาก 
ข้ันที่  3  เพื่อนํานักเรียนไปสูความคิดรวบยอดที่เปนแกนของเนื้อหาที่เรียน  โดยนักเรียนจะได
บูรณาการความรูจากวิชาอื่น ๆ มาใชในการเรียนภาษาอังกฤษดวย  อีกทั้งในขั้นนี้นักเรียนจะได
เรียนรูคําศัพท  บทสนทนา  ตลอดจนความรูดานอื่น ๆ อยางกวางขวาง 
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 ข้ันที่  5  ข้ันทําตามแนวคิดที่กําหนด  (Working  on  defined  concepts)  ในขั้นนี้
นักเรียนจะไดทํางานตามใบงาน  คูมือ  ทําแบบฝกหัดภาษาอังกฤษหรือทํางานที่จะชวยสงเสริมให
นักเรียนพัฒนาทักษะและความรูทีไดเรียนไปแลว  โดยเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 

 ข้ันที่  6  ข้ันบูรณาการแนวคิด  (Messing  around)  ในขั้นนี้เนนใหนักเรียนบูรณา
การความรูภาษาอังกฤษที่มีอยูอยางสรางสรรค  เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานที่ตนหรือกลุมจัดทําขึ้นกับ
ผูอ่ืน     เพื่อขยายความรูใหกวางขวางออกไปโดยใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็นระหวางกัน 

 ข้ันที่  7  ข้ันวิเคราะหผลและนําแนวคิดไปใช  (Analyzing  their  own  application  
of  concepts  for  usefulness)  ในขั้นนี้นักเรียนจะไดวิเคราะหเพื่อสรุปประโยชนของสิ่งที่ได
เรียนรู  อีกทั้งชื่นชมผลงานของตนเอง  มีการประเมินตนเองโดยมีครูและเพื่อน ๆ   ใหคําแนะนํา
หรือ ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อใหนักเรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาความรูและทักษะทาง
ภาษาอังกฤษทีไดเรียนไปแลว 

 ข้ันที่  8  ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน  (Do  it  
themselves  and  sharing  what  they  do  with  others)  หลังจากที่นักเรียนนําขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ที่ไดรับในข้ันที่  7 มาปรับปรุงผลงานและความรูของตนแลว  นักเรียนจะไดนําประสบการณ
หรือผลงานเหลานั้นมาแลกเปลี่ยนกับผูอ่ืนเพื่อเปนการสรุปทบทวนและเชื่อมโยงความรูทีไดเรียน
มาทั้งหมดไปสูการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน  หรือในสถานการณหรือผลงานเหลานั้นมา
แลกเปลี่ยนกับผูอ่ืนเพื่อเปนการสรุปทบทวนและเชื่อมโยงความรูที่ไดเรียนมาทั้งหมดไปสูการ
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน  หรือในสถานการณอ่ืน ๆ  กิจกรรมที่จัดในข้ันนี้ไดแก  การจัดแสดงผล
งาน  การจัดปายนิเทศ  รวบรวมผลงานของนักเรียนทุกคนไวเปนผลงานของหอง  หรือการนํา
ความรูไปใชในสถานการณจริง  เปนตน 
 
ประโยชนของการเรียนการสอนแบบ  4 MAT 

นักการศึกษาอีกหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของการสอนแบบ  4MAT  ดังนี้   
เบอรนิส  แมคคารธี   (Bernice  Mc Carthy  1990 : 9, อางถึงใน  ตรูเนตร  อัชชสวัสด์ิ   

2542. : 29)  ไดกลาวถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  4MAT  จะเกิดประโยชน  ดังนี้ 
1. สามารถปลูกฝงความรักซึ่งกันและกันระหวางครูกับนักเรียนและนักเรียนกับ

นักเรียน 
2. สามารถทํากิจกรรมการเรียนรูที่ยากใหเปนงายได 
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3. ชวยใหนักเรียนมั่นใจในตนเองวา  ส่ิงที่เปนไปไมไดยอมเปนไปได  และสามารถ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ในโลกของเราได 

4. ทําใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน  เพราะครูตองสอนใหนักเรียนรูจักยกยอง    คุณ
งามความดีและชวยผสมผสานสิ่งทั้งปวงที่อยูในปจจุบัน อดีต  และอนาคตใหเขากันไดดี 

สุวิทย  มูลคํา  และ  อรทัย  มูลคํา  (2545 : 165)  ไดกลาวถึงขอดีของการสอนแบบ  
4MAT  มีดังตอไปนี้  

1. ผู เ รียนทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนรูอยางเทาเทียมกัน   
ตามความถนัดของตนเอง 

2. ชวยพัฒนาสมองของผูเรียนทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล 
3. เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เนนความแตกตางระหวางบุคคล 
4. ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู  จากการคนพบสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง 
5. ผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปใชไดจริง 
6. สงเสริมทักษะทางสังคมอันดีงามในตัวผูเรียน 
เธียร  พานิช  (2544 : 5)  กลาวในการบรรยายพิเศษ เร่ือง  4MAT  การจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนวาการสอนแบบ  4  MAT  เปน
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดชิ้นงานของตัวเองอยางสรางสรรคตามความถนัดของตนเองบนพื้น
ฐานความรูที่มี  ถือเปนขั้นของการบูรณาการ ผูเรียนไดตอยอดองคความรูออกไป  เห็นแนวทางที่
จะนําไปใชประโยชน  บทบาทของครูเปลี่ยนไปในกระบวนการ  ครูเปนเพียงที่ปรึกษา คอยชี้แนะ  
และคอยรวมมือกับผูเรียนเทานั้น 

จากการศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบ  4 MAT  ดังกลาวขางตน       
จะเห็นวาการเรียนการสอนแบบ 4MAT  นี้เหมาะสมจะนํามาพัฒนาความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเนื่องจากมีประโยชนหลายประการ เชน 

1. จูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษตั้งแตเร่ิมตนเรียนและกระตุนให      
นักเรียนเกิดการเรียนรูตลอดเวลา 

2. มุงเนนใหนักเรียนไดฝกทักษะที่เรียนผานประสบการณและการลงมือปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง  ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญ 

3. สงเสริมใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอดภาษาอังกฤษที่เรียนดวยตนเองมิใชโดย
ครูบอก 

4. นักเรียนทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนรูอยางเทาเทียมกันตาม
ความถนัดของตน 
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5. ชวยพัฒนาสมองของนักเรียนทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล 
6. เปนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  เนนความแตกตางระหวางบุคคล 
7. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู  จากการคนพบสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง 
8. เปดโอกาสใหนักเรียนประยุกตวิธีการเรียนรูของเพื่อนมาปรับปรุงลักษณะการ

เรียนรูของตนเอง 
9. สงเสริมใหนักเรียนสามารถนําความรู  และประสบการณไปใชไดจริง 

 
งานวจิัยที่เกีย่วของ 

 
งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบ  4MAT 

งานวิจัยภายในประเทศ 
มีการศึกษาและทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการสอนแบบ 4MAT  อยางหลากหลาย

ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาและในระดับที่ สูงขึ้นไป  โดยมีการศึกษา 
วิธีการสอนแบบ 4MAT  โดยเปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ  โดยทําการศึกษากับวชิาตาง ๆ กนั  
ซึ่งตางมีผลการวิจัยที่สอดคลองกันดังตอไปนี้ 

เหมวรรณ  ขันมณี  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โดยการใชการเรียนการสอนแบบ
โฟรแม็ทซิสเต็ม  โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนประชานิเวศน
จํานวน  102  คน  แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  จํานวน  51  คน  ระยะเวลาในการ
จัดการเรียนการสอน  7  สัปดาห  สัปดาหละ  4  คาบ  ผลการวิจัยพบวา  คาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่ใช 
การเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม  มีคาเพิ่มข้ึนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับความเห็นและพฤติกรรมของนักเรียนกลุมทดลองอยูที่ดีมาก  
คือ  ความนาจูงใจของกิจกรรมที่เรียน  การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน  และการใหความ
รวมมือในการทํางานกลุมกับเพื่อน  นักเรียนไดเรียนรูคําศัพท  ประโยค  และบทสนทนาที่
หลากหลาย  ตลอดจนสามารถนําความรูที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันไดและนักเรียนกลุมทดลอง
มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  ไดรวมเรียนรูกับเพื่อน  ๆ  อยางมีความสุขและภาคภูมิใจ
ในความสามารถของตนเอง 

ธีรนุช  นามประเทือง  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติ  
และความคงทนในการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง การคูณ  การหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  
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ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4MAT  โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยาง        
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่เรียนในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2545   จํานวน  22  คน     
โรงเรียนบานหินแหลม  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี     
ใชเวลาการทดลอง  72  คาบ  (24  ชั่วโมง)  ผลการวิจัยพบวา  ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4 MAT  
วิชาคณิตศาสตร เร่ือง  การคูณ  การหาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  มีประสิทธิภาพ  
ตามเกณฑ  89.01 / 80.36   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการทดลอง  อยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ  .001  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .001  และนักเรียนที่ทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT มีความคงทนในการเรียนรู 

อรวรรณ  พลายละหาร  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน  และความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ที่
ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4MAT  กับการสอนแบบปกติ   โดยทําการวิจัยกับ 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  จํานวน  2  หองเรียนรวมทั้งสิ้น  70  คน  ซึ่งไดมาจาก 
การเจาะจง  โดยที่นักเรียนทั้งสองกลุมนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกัน  แลวนํากลุม
ตัวอยางทั้ง  2  หองนี้มาสุมอยางงาย  โดยการจับสลาก  เพื่อกําหนดเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม  กลุมละ  35  คน  โดยใหกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4MAT  กลุม
ควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ  ใชระยะเวลาในการทําการทดลอง  15  คาบ  คาบละ  50  นาที  
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  ความสนใจในการเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอน
แบบ  4MAT  มีความสนใจในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01  และการศึกษาความสัมพันธระหวางความสนใจในการเรียน  และผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน  พบวามีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นิธิตา  กุศลพูน  (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการเรียนรูตาม
แนวคิดของแมคคารธี  (4MAT)  กับการใชกลุมสัมพันธที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนสวัสดีวิทยา  เขตวัฒนา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  ที่มีความคิดสรางสรรคต่ํา   จํานวน  30  คน  ซึ่งไดมา
จากการสุมอยางงาย  จากประชากรแลวสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่ง เปนกลุมทดลอง  2  กลุมกลุมละ  
15  คน  กลุมทดลองที่  1  ไดรับการฝกการเรียนรูตามแนวคิดของแมคคารธี  (4MAT)  และกลุม
ทดลองที่  2  ไดรับการใชกลุมสัมพันธ  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึน
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หลังจากไดรับการฝกการเรียนรูตามแนวคิดของแมคคารธี  (4MAT)  อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ  .01 นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนหลังจากไดรับการใชกลุมสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนที่ไดรับการฝกการเรียนรูตามแนวคิดของ 
แมคคารธี  (4MAT)  และนักเรียนที่ไดรับการใชกลุมสัมพันธมีความคิดสรางสรรคไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปณต  เกิดภักดี  (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
การจัดกิจกรรมแบบ  4MAT  โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาป
ที่  6  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2544  โรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง 
เศษสวน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  โดยการจัดกิจกรรมแบบ  4MAT  ภายหลังการทดลองสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
ทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001   

จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การเรียนการสอนแบบ  4MAT  สามารถ
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนไดในหลายวิชาทั้งที่ เปนวิชาทางดานวิทยาศาสตร    
ดานศิลปศาสตร  และดานภาษา  อีกทั้งยังเหมาะที่จะนํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
นักเรียนทุกระดับดวย  นอกจากจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและยังสงเสริม
ใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน  และมีขอที่ตองซอมเสริมนอยกวาการเรียนการสอนตามปกติ   
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของของตางประเทศ 
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ  4MAT  ผลของการเรียน 

การสอนแบบ  4MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการฝกอบรม   พบวา  มีผูนําการเรียน 
การสอนแบบ  4MAT  ไปใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ไดแก วิลเคอรสัน (Willkerson  
1986) ไดศึกษาผลของการใชการเรียนการสอนแบบ  4MAT  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การคงอยูของความรูในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเร่ืองเครื่องยนต  ของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
แหงหนึ่งในรัฐนอรธ  คาโรไลนา  (North  Carolina)  โดยดําเนินการสอนเปนเวลา  8  คาบ  คาบ
ละ  1  ชั่วโมง  ผลปรากฏวา  นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนและมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร    มากกวานักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชตําราเรียนตามปกติ  นอกจากนี้ยังพบวา  
นักเรียนที่เรียนโดยใชการเรียนการสอนแบบ 4MAT  มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ  .05   
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ผลการวิจัยของ วิลเคอรสัน ( Wilkerson 1986)  ดังกลาวขางตนสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ โบเวอร (Bowers  1987)  ที่ศึกษาผลการใชการเรียนการสอนแบบ  4MAT  ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ตัวอยางประชากรเปนนักเรียน
ปญญาเลิศเกรด  6 จํานวน  54  คน  โดยแบงนักเรียนออกเปน  2  กลุม  คือ  กลุมที่  1  ไดรับการ
สอนโดยใชการเรียนการสอนแบบ  4MAT  กลุมที่  2  ไดรับการเรียนการสอนจากตําราเรียน
ตามปกติซึ่งเนนการใชสมองซีกซาย  เนื้อหาที่นํามาสอน  คือ  เร่ืองการเคลื่อนที่ของนิวตัน  โดยทั้ง  
2  กลุมใชระยะเวลาในการเรียนการสอนเทากันคือ  3  ชั่วโมง  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ใชการ
เรียนการสอนแบบ  4MAT  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงกวากลุมที่ไดรับการสอน
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  ในดานของทัศนคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร  ทั้ง  2  
กลุมมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนบทเรียนนี้  และกลุมที่เรียนโดยใชการเรียนการสอนตามปกติมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรในทุก ๆ ดานอีกดวย 

นอกจากการนําการเรียนการสอนแบบ  4MAT ไปใชในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรแลว  ยังไดมีผูที่ทดลองนําการเรียนการสอนนี้ไปใชในวิชาอื่น ๆ ดังเชน จาคอบเซน 
(Jacobsen 1986)  ทดลองนําการเรียนการสอนแบบ  4MAT  ไปใชในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร  ภูมิศาสตร  ศิลปะ  อุตสาหกรรมศิลป  และภาษาอังกฤษ  โดยครูประจําวิชาเปน
ผูดําเนินการสอนทั้งกลุมทดลองที่ใชการเรียนการสอนแบบ  4MAT  และกลุมควบคุมที่มีการเรียน
การสอนตามปกติ  หลังจากจบภาคการศึกษาไดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติของ
นักเรียนทั้ง  2  กลุม   พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุตสาหกรรมศิลปของกลุมทดลองสงูกวา
กลุมควบคุมและในวิชาคณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ศิลปะ  และอุตสาหกรรมศิลป มีจํานวนขอที่
ตองซอมเสริมนอยลงกวากลุมควบคุม  ในขณะที่จํานวนขอที่ตองซอมเสริมในวิชาภูมิศาสตรของ
ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน เพ็กเซีย และบิบบิน (Pexcia – Bibbins 1993)  ได
ศึกษาผลของการใชการเรียนการสอนแบบ  4MAT   ที่มีตอทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การฟงดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย  คือ  เพื่อเปรียบเทียบ
วิธีการสอนฟงดนตรี  2 วิธี  ไดแก  วิธีการจัดการเรียนการสอน 4MAT  และการเรียนการสอน
ตามปกติ  ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 –5  จํานวน  440  คน ผลการวิจัย
พบวา 

1. การใหนักเรียนไดมีโอกาสฟงดนตรีคลาสสิกบอย ๆ  ทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ตอคนตรีคลาสสิก 

2. การเรียนการฟงดนตรีโดยใชการเรียนการสอนแบบ  4MAT  ชวยสงเสริม
ประสบการณดานพุทธิพิสัยและจิตพิสัยเกี่ยวกับการฟงดนตรีของนักเรียน นอกจากนี้ยังชวย
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สงเสริมพฤติกรรมอันดีที่ เปนผลสืบเนื่องมาจากการฟงดนตรี อีกทั้ ง เปนการตอบสนอง 
ความแตกตางระหวางบุคคลและการพัฒนาสมองดวย 

นอกจากการวิจัยที่นําการเรียนการสอนแบบ  4MAT ไปใชกับนักเรียนดังกลาวขางตน
แลว  ไดมีการนํา  4MAT ไปใชในการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับตาง ๆ ดังเชน  
การศึกษาวิจัยของเมอรเลยย ( Murray 1992)  ที่ไดพัฒนาและประเมินผลการใชโปรแกรมการ
อบรมครูเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียน  โดยใช  4MAT  โดยมีวัตถุประสงคของการ
วิจัย  คือ 

1. เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูข้ันพื้นฐานและมโนทัศน
เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 

2. เพื่อสงเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความหลากหลายของความคิดสรางสรรค 
3. เพื่อประยุกตใชความรูที่ ไดจากการอบรมไปใชในการวางแผนการสอน 

ในหองเรียน 
เนื้อหาที่นํามาใชในการอบรม  ไดแก  ความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคล

และการพัฒนาความคิดสรางสรรคในสังคมปจจุบัน  รวมทั้งรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  4MAT  
งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค  และการตรวจสอบ /  ศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษา  ผลการวิจัยพบวา   

1. ในระหวางการฝกอบรม  ผู รับการฝกอบรมมีทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ          
การสงเสริมความคิดสรางสรรค 

2. ผูรับการอบรมไดฝกบูรณาการความรูเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค  รูปแบบการ
เรียนรูลักษณะตาง ๆ และการเรียนการสอนแบบ  4MAT  มาใชในการพัฒนาแผนการสอนของ
ตนเอง 

3. สมรรถภาพในการออกแบบการเรียนการสอนดังกลาวใหความสําคัญกับ    
ทัศนคติมากวาเนื้อหาวิชา 

4. เพศและรูปแบบการเรียนรูของผูเขารวมอบรมมีผลตอคะแนนการประเมินผล 
 
งานวิจัยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 

งานวิจัยที่ศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา   
มีดังตอไปนี้ 

คมสัน  เฮาเส็ง  (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับ
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ใจความภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่  6  ระหวางการสอนอานจับใจความโดยใชรูปแบบการ
สอนอานที่พัฒนาขึ้นกับวิธีการสอนอานตามคูมือครู   โดยทําการทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6    โรงเรียนบานนาดี  ตําบลกุดธาตุ  กิ่งอําเภอหนองคํา  จังหวัดของแกน  
ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนจากการ
สอนอานโดยรูปแบบการสอนอานที่พัฒนาขึ้นกับนักเรียนที่เรียนจากการสอนอานตามคูมือครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยนักเรียนที่เรียนจาการสอนอานโดยใช
รูปแบบการสอนอานที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใช
วิธีการสอนอานตามคูมือครู 

นารี  นาจวง  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนโดยการสอนแบบการสอบสนอง
ดวยทาทางกับที่เรียนโดยใชการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนโดยใช 
การสอนแบบการสนองตอบดวยทาทางสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และนักเรียนกลุมที่เรียนโดย 
การใชการสอนแบบการตอบสนองดวยทาทางสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมาก 

สมบัติ  บุญประคม  (2540 : บทคัดยอ)  ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ระหวางการสอน
อานโดยเนนโครงสรางระดับยอดกับการสอนอานตามปกติ  โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6    โรงเรียนบานเปด  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง  สํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2539  ซึ่งไดมาจาการสุมแบบ
เจาะจงแลวจับสลากเขาเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม   ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์และ
ความกาวหนาทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนจาการสอนอานโดย
เนนโครงสรางระดับยอดกับนักเรียนทีเรียนการสอนอานตามปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยนักเรียนที่เรียนการสอนอานโดยเนนโครงสรางระดับยอดมีผลสัมฤทธิ์
และความกาวหนาทาการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอน
อานตามปกติ 

วินัด  คงใจดี  (2539 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของนักเรียนที่เรียนจาการสอนโดยใชรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ใน
ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ระหวางการสอนโดยใชรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบ
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ผสมผสานกับการสอนตามคูมือครู  ซึ่งรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบผสมผสานเปน
การนําสวนดีของวิธีการสอนแบบไวยากรณและแปล  (the  grammar – translation  method) 
วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบความรูความเขาใจ (the cognitive  code  learning  
theory)  และวิธีการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  (the  communicative  
approach)  มาผสมผสานกัน  โดยมีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน  คือ  มุงเนนการเรียนรูทั้ง
ดานรูปแบบของภาษาและการใชภาษา  การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่เนนการเรียนรูทั้ง
ดานรูปแบบของภาษาและการใชภาษา  การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่เนน  การสื่อสาร
เพื่อพัฒนาทักษะทั้งสี่ดานและใหนักเรียนไดรับรูขอมูลยอนกลับจาการฝกกิจกรรรมทางภาษาใน
แตละครั้งที่เรียน  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจาการสอนโดย
รูปแบบการสอนภาษาเพอการสื่อสารแบบผสมผสาน  สูงกวานักเรียนที่เรียนจากสอนตามคูมือครู   

ปารณทัตต  แสนวิเศษ  (2539 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ระหวาง 
การสอนโดยใชเทคนิคระดับยอดโดยใชเทคนิคการสรางไดอะแกรมกับวิธีการสอนตามปกติ  
โรงเรียนบานโพนแพน(เจียรวนนทอุทิศ  5)  อําเภอกุสุมาลย  จังหวัดสกลนคร    ผลการวิจัยพบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความ  ของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนอานโดยใชเทคนิคการสราง
ไดอะแกรมแตกตางจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนอานตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05 

 
สรุป 

 
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  สรุปไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช  2544  เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียน  สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอการเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและสังคม  ทั้งนี้มี
ความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  มีความ
เปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  ในสวนของกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษเนนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  ซึ่งมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย  เชน 
วิธีการสอนแบบธรรมชาติ  การสอนแบบไวยากรณและการแปล  ซึ่งแตละวิธีจะมีขอดีและขอเสีย
แตกตางกัน  วิธีการสอนแบบหนึ่งที่นาสนใจเนื่องจากเปนวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมุง
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ นั่นคือ วิธีการสอนแบบ 4MAT  มีข้ันตอนการสอน  ดังนี้  ข้ันที่  1  ข้ัน
สรางประสบการณ  ขั้นที่  2  ข้ันวิเคราะหประสบการณ   ข้ันที่  3  ข้ันปรับมวลประสบการณเปน
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ความคิดรวบยอด   ข้ันที่  4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล  (หาความรูเพิ่มเติม)   ข้ันที่  5  ข้ันทํา
ตามแนวคิดที่กําหนด  ข้ันที่  6  ข้ันบูรณาการแนวคิด  ข้ันที่  7  ข้ันวิเคราะหผลและนําแนวคิดไปใช  
และ ข้ันที่  8  ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอื่น  จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  ทําใหทราบวา  วิธีดังกลาวสามารถ
พัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นได  ดังนั้น การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย  เร่ือง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  
ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT  เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยตอไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่  5 โดยใชวิธีการสอนแบบ  4MAT มีจุดประสงคในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานทักษะการฟง  การพูด  การอานและ 
การเขียน   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   กอนและหลังการสอนโดยวิธีการสอนแบบ  4MAT 
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีการ
สอนแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre 
Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ  one group pretest posttest design โดยกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใน  ภาคเรียนที่  1   ปการศึกษา 2548   โรงเรียนบานโปง  
สังกัดสํานักงานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรีเขต 2 ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาโดยการสุม 
อยางงายดวยวิธีการจับสลาก เปนนักเรียนจํานวน  1 หอง  มีจํานวน  24 คน   ซึ่งมีรายละเอียด 
และข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. รูปแบบที่ใชในการทดลอง 
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
5. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
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การดําเนินการวิจยั 
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย  จึงกําหนดรายการของการดําเนินการวิจัย

ไวดังนี้ 
ข้ันตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  โดยการศึกษาเอกสาร  ตํารา  วรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ  การเก็บรวมรวมขอมูล  และ
ปรับปรุงเครื่องมือ  และเสนอขอความเห็นชอบโครงการจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ข้ันตอนที่  2  การดําเนินงานตามโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่  1  ไปทดลองใช  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง  
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ  และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ข้ันตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนการเสนอผลการวิจัยตอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  จัดพิมพรายงานฉบับรางเพื่อเสนอ
อนุมัติโครงการวิจัย  ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  และสง
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบียบวิธวีจิัย 

เพื่อใหงานวิจัยในครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และเปนไปตามวัตถุประสงคของ 
การวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัย  ประกอบดวย  ประชากรและ 
กลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การ
เก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ดังรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 

ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาอยูใน 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต  2  
ศูนยประสานราชการอําเภอสองพี่นอง ศูนยเครือขายทุงคอกดอนมะนาว จํานวน  6  โรงเรียน   
รวม 7  หองเรียน   นักเรียนจํานวน  132  คน 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  1                

ปการศึกษา 2548  โรงเรียนบานโปง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีเขต  2  
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จํานวน  1 หอง  จํานวนนักเรียน  24 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย  (Simple  Random  
Sampling)  ดวยวิธีการจับสลากจากโรงเรียนซึ่งมีลักษณะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  1  หองเรียน  ในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2548  และเปนโรงเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่  5  ต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนตั้งไว 
คือ  รอยละ  70   
 
ตัวแปรที่ศึกษา   

ตัวแปรที่ศึกษาแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
1.  ตัวแปรตน  คือ  การสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ  4MAT 
2.  ตัวแปรตาม  คือ   

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   ดานทักษะการฟง  
การพูด  การอาน  และการเขียนกอนและหลังการสอนโดยวิธีการสอนแบบ  4MAT 

2.2 ความคิดเห็นที่มีตอวิธีการสอนแบบ  4MAT    
 
รูปแบบการทดลอง 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Pre Experimental Research) แบบ One 
Group Pretest-Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน   2543 : 20)      ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่   1 
 
ตารางที่ 1 รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 

 
สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 
T1 แทน การทดสอบกอนเรียน 
X แทน การจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ  4MAT  
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    T1     X      T2 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ  แผนการจัดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีการสอนแบบ  4MAT  แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และ  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ  4MAT  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

1. แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีการสอนแบบ  4MAT   
จํานวน  3  เร่ือง  คือ  Personal  Identification, House  and  Home และ Life  at  Home  ซึ่ง
จัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรู  6  แผน  แผนละ  1  เร่ือง  ดังนี้คือ  แผนที่  1  เร่ือง    My family       
แผนที่  2  เร่ือง  My  friends  แผนที่  3  เร่ือง  My  pets  แผนที่  4  เรื่อง  Bedroom  แผนที่  5  
เร่ือง Kitchen  แผนที่  6  เร่ืองOur  house  work  โดยดําเนินการสอน สัปดาหละ 3  ชั่วโมง  รวม 
6 สัปดาห  โดยแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยขั้นตอนการสอนแบบ  4 MAT  8  ข้ันตอน  คือ  
ข้ันที่  1  ข้ันสรางประสบการณ  ข้ันที่  2  ข้ันวิเคราะหประสบการณ  ข้ันที่  3  ข้ันปรับมวล
ประสบการณเปนความคิดรวบยอด   ข้ันที่  4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล  (หาความรูเพิ่มเติม)  
ข้ันที่  5  ข้ันทําตามแนวคิดที่กําหนด   ข้ันที่  6  ข้ันบูรณาการแนวคิด ข้ันที่  7   ข้ันวิเคราะหผลและ
นําแนวคิดไปใช  ข้ันที่  8  ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน  มีการ
ประเมินผลดวยการตรวจใบงาน และการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  โดยแผนการจัดการเรียนรู
ผานการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กอนและ
หลังเรียนจํานวน 1  ชุด  แบงออกเปน  4  ตอน  ไดแก   

ตอนที่  1  ทดสอบการฟง  เพื่อวัดความเขาใจในการฟงเรื่องราวตาง ๆ บทสนทนา  
และเลือกขอมูลที่ฟงไดถูกตอง  เปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  จํานวน  15  ขอ  ตอบถูกได 
1 คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน  รวมคะแนนเต็ม  15  คะแนน 

ตอนที่  2  ทดสอบการพูด เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลจากเรื่องที่ฟงและอาน  โดย
นักเรียนจะตองเลือกขอความ  หรือคําพูดที่เหมาะสมตามสถานการณที่กําหนด  เปนแบบทดสอบ
ปรนัยเลือกตอบจํานวน  15  ขอ ตอบถูกได 1 คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน รวมคะแนนเต็ม  15  
คะแนน 

ตอนที่  3  ทดสอบการอาน  เพื่อวัดความสามารถในการอานขอความ  บทสนทนา  
ตาราง  ภาพ  แผนภูมิ  แลวเลือกตอบคําถามไดถูกตอง  เปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  
ตอบถูกได 1  คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน  รวมคะแนนเต็ม  15  คะแนน   
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ตอนที่  4  ทดสอบการเขียน  เพื่อวัดความสามารถในการเขียนระบุขอมูลตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได  เปนแบบทดสอบอัตนัย  แบบเติมคําในชองวาง  จํานวน  5  ขอ  ตอบถูกได  1  
คะแนนตอบผิด  ได  0  คะแนน  และแบบตอบคําถามดวยการเติมคําตอบดวยประโยคที่สมบูรณ  
จํานวน  5  ขอ  ขอละ  0 - 2  คะแนน   รวมคะแนนเต็ม  15  คะแนน     

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการ
สอนแบบ  4MAT จํานวน  1 ฉบับ  20  ขอ  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  คือ  
นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเห็นดวยมากที่สุด= 5 ,นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเห็นดวยมาก =  4 
นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเห็นดวยปานกลาง= 3 ,นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเห็นดวยนอย= 2 
นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเห็นดวยนอยที่สุด  = 1 

 
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีการสอนแบบ  
4MAT  จํานวน  6  แผน  มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

1.1 การกําหนดเนื้อหาสาระของบทเรียน ดําเนินการดังตอไปนี้ 
1.1.1 ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูทั้ง  4  สาระ  คือ  

ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษากับวัฒนธรรม  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  
ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก  และมาตรฐานชวงชั้น  จํานวน  24  มาตรฐาน จาก  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  , หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544  และ  การจัดสาระการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

1.1.2 ศึกษาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่  5  ดังนี้ 
เขาใจ  คําสั่ง  คําขอรอง  ภาษาทาทาง  คําแนะนําในสถานศึกษาและสังคมรอบตัว อานออกเสียง
คํา  กลุมคํา  และประโยคงาย ๆ ตามหลักการอานออกเสียง  เขาใจประโยค  ขอความสั้น ๆ  
บทสนทนา  เรื่องสั้น ๆ และเรื่องเลา  ใชภาษางาย ๆ เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลแสดง
ความตองการของตน  เสนอความชวยเหลือแกผูอ่ืน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แสดงความรูสึก  
และบอกเหตุผล  ขอและใหขอมูล อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตาง ๆ   ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน  
ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  อาหาร  เครื่องดื่ม  เวลาวาง  นันทนาการ  การซื้อขาย  ลมฟาอากาศ  
นําเสนอความคิดรวบยอด  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ ที่ใกลตัวไดอยางมีเหตุผล  นําเสนอ
บทเพลง   บทกวี   ตามความสนใจดวยความสนุกสนาน   เขาใจรูปแบบพฤติกรรมและ 
การใชถอยคํา   สํานวนในการติดตอปฏิสัมพันธตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา   รูจัก
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  เทศกาล   งานฉลองในวัฒนธรรมของเจาของภาษา   เขาใจ 
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ความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่อง  เสียง  พยัญชนะ  คํา  วลี  ประโยค  และ
ขอความงาย ๆ เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของ
ไทยที่มีอิทธิพลตอการใชภาษา  เห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสดวงหาความรู  
ความบันเทิง  และการเขาสูสังคม  สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษงาย ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ใชภาษาเพื่อ
ส่ือสารตามสถานการณตาง ๆ กับบุคคลภายในสถานศึกษา  อาชีพตาง ๆในสถานการณจําลอง  
และการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

1.1.3 ศึกษาเนื้อหาสาระที่กาํหนดไวในสภายุโรป  ผูเรียนภาษาตางประเทศ
ในระดับส่ือสารควรเรียน  14  เร่ืองที่เปนพืน้ฐาน  และไดคัดเลือกหัวเรือ่งที่เกี่ยวของเพื่อนาํมาสอน
จํานวน  3  หัวเรื่อง  ไดแก   Personal  Identification , House  and  Home และ Life  at  Home  
รวมทัง้ศึกษาแผนภูมิมโนทศันสาระการเรียนรูพืน้ฐานชัน้ประถมศึกษาปที ่ 5  ตามแผนภูมิที่  8  
ดังนี ้
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แผนภูมิที่    8  แสดงมโนทัศนการจัดการสอนวิชาอังกฤษชั้นประถมศกึษาปที่  5 
ที่มา  :  กรมวชิาการ, การจดัสาระการเรยีนรูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ  ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาพัสดุภัณฑ, 2546), 88.

เขาใจและใชทักษะทางภาษา 
แลกเปลี่ยน  และนําเสนอ 
ขอมูลขาวสารโดยใช 

ใชภาษาเสนอและสืบคนขอมูลความรู
ตามความสนใจในหัวขอที่เกี่ยวของ 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ใชภาษาในและภายนอกสถานศึกษา  

คําศัพท  250  

ประโยคเดี่ยว 

ประโยคประสม 

ขอความที่เปนความเรียง 

บทสนทนา 

วัฒนธรรมทางภาษา 

ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 

การแสวงหาความรู 
ความเพลิดเพลิน 

ตนเอง 

โรงเรียน 

สิ่งแวดลอมใกลตัว 

อาหาร  เครื่องดื่ม 

ความสัมพันธระหวาง

เวลาวางและนันทนาการ 

สุขภาพและสวัสดิการ 

การซื้อขาย 

ลมฟาอากาศ 

สาระที่ 1 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

สาระที่  3 
ภาษากับความสัมพันธกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น 

สาระที่  2 
ภาษาและวัฒนธรรม 

สาระที่  4 
ภาษากับความสัมพันธกับ

ชุมชนและโลก 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปที่  5 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 87

1.1.4 ศึกษาเนื้อหาสาระทางภาษาที่ระบุไวในหลักสูตรสําหรับระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่  5   ดังนี้  คือ   หนาที่ทางภาษา  ประกอบดวย ความสามารถในการเขาสูสังคม
และวัฒนธรรม ( Social – Cultural  Functions)  และความสามารถในการใชภาษาเพื่อส่ือความ
อยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใช   (Cognitive Linguistic  
Functions)  รูปแบบทางภาษา  ไดแก  The  Noun Phrase,  Adverbs, Verbs, Verbs  Patterns, 
Connectors  และ  วัฒนธรรมตาง ๆ ของเจาของภาษา  เชน  วัฒนธรรมในการทักทาย วัฒนธรรม
ในการใชคํานําหนาชื่อ – สกุล ฯลฯ 

1.1.5 นําขอมูลตาง ๆ ในขอ  1.1.1  -  1.1.4  มาประมวล  คัดเลือกเนื้อหา
สาระและสรุปเปนจุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุม  ทักษะการเรียนรูทั้ง  4  ทักษะคือ  ทักษะ
การฟง  ทักษะการพูด ทักษะการอาน  ทักษะการเขียนตลอดจนครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู
หลัก  คือ  การตีความ การแลกเปลี่ยนขอมูล  การศึกษาภาษา และการฝกปฏิบัติ  การเชื่อมโยงสู
วิชาอื่น  การนําภาษาไปใช    สรุปเปนจุดประสงคการเรียนรูและบทเรียน 

1.1.6 ศึกษาเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรูยอยที่จะนํามาใชทดลองสอน 
โดยนําเนื้อหามาจากคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตลอดจน
ส่ิงพิมพตางๆที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน และพิจารณาถึงความยากงาย จํานวนคําศัพท และ
โครงสรางไวยากรณ ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 แลวนําเนื้อหาไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อ
คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม 

1.1.7 ศึกษาแนวทางในการสอนแนวคิดพื้นฐานที่  McCarthy ใชในการ
พัฒนารูปแบบ      การเรียนการสอนแบบ  4MAT  ซึ่งประกอบดวย  8  ข้ันตอน  ดังนี้  

ข้ันที่  1  ข้ันสรางประสบการณ   
ข้ันที่  2  ข้ันวิเคราะหประสบการณ   
ข้ันที่  3  ข้ันปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด    
ข้ันที่  4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล  (หาความรูเพิ่มเติม)   
ข้ันที่  5  ข้ันทําตามแนวคิดที่กําหนด    
ข้ันที่  6  ข้ันบูรณาการแนวคิด  
ข้ันที่  7   ข้ันวิเคราะหผลและนําแนวคิดไปใช  
ข้ันที่  8  ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับ

ผูอ่ืน  
1.1.8 กําหนดตารางขอบขายเนื้อหาการจัดแผนการจัดการเรียนรูรายหนวย 

บทเรียน  (ดังภาคผนวก  ก  หนา 133 - 134) 
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1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนแบบ  4MAT   
ตามตารางกําหนดเนื้อหาแผนการสอนโดยแผนการจัดการเรียนรูจะประกอบดวยการสอน  8 ข้ัน  
ดังนี้    ข้ันที่  1  ข้ันสรางประสบการณ  ครูจัดทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน  โดยให
นักเรียนนําเสนอความรูเดิมของแตละคนเพื่อสรางพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน  ข้ันที่  2  
ข้ันวิเคราะหประสบการณ  ครูใชเทคนิคใหนักเรียนใชสมองคิดไตรตรองประสบการณวิเคราะหและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณนั้น   ข้ันที่  3  ข้ันปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบ
ยอด  ครูใหนักเรียนวิเคราะหและไตรตรองความรูที่ไดจากการรวบรวมประสบการณมาเปนความรู
ของตนเอง  กระตุนใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอด   ข้ันที่  4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล   
ครูชวยใหนักเรียนไดเขาใจเรื่องที่เรียนจนสรางความคิดรวบยอดของเรื่องที่เรียนได  โดยครูแจกใบ
ความรูและใหนักเรียนอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่นักเรียนนําเสนอ  ข้ันที่  5  ข้ันทําตาม
แนวคิดที่กําหนด  นักเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อสรางประสบการณตรง  โดยฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ
เขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดอยางชัดเจน  ข้ันที่  6  ข้ันบูรณาการแนวคิด  นักเรียนแสดงความ
ถนัด  ความเขาใจเนื้อหาวิชา  และจินตนาการของตนเอง  ออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ 
ตามที่ตนเองเลือกโดยนักเรียนวางแผนและนําเสนองานตามที่ตนเองเลือกขั้นที่  7  ข้ันวิเคราะหผล
และนําแนวคิดไปใช  นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางการนําไปใช  
และ ข้ันที่  8  ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน   นักเรียนรวมกนัสรุป
ความคิดเห็นที่ไดและแลกเปลี่ยน  ความคิดความรูซึ่งกันและกันภายในชั้นเรียน  โดยนักเรียนสรุป
ความคิดที่ไดและขอเสนอแนะแลวนําเสนอหนาชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดความรูซึ่งกันและ
กันในชั้นเรียน 

1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ เขียนขึ้นตามตารางกําหนดเนื้อหาการจัด 
แผนการเรียนรูเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน   
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ดานภาษา  ดานเนื้อหาและดานการวัดผล   

1.4 หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ(Index  of  Item  Objective 
Congruence :  IOC)  ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง  0.50 - 1.00 (ดังภาคผนวก  ง  
หนา  225 – 230)  โดยใชเกณฑ  ดังนี้ 

+  1  หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับรายการประเมิน
แตละขอ 

0 หมายถึง  ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับรายการ
ประเมินแตละขอ 
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-  1  หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับรายการประเมนิ
แตละขอ 

1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารย ผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ดังนี้  ตั้งคําถามใหสอดคลองกับจุดประสงค  จัดกิจกรรมการสอนให
เหมาะสมกับเนื้อหา   และปรับปรุงใบงานใหชัดเจนและเหมาะสมกับเนื้อหา  

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สอนโดยวิธีการสอน
แบบ  4MAT จํานวน  6  แผน ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  เปนเครื่องมือ 
ในการวิจัย ซึ่งสรุปเปนแผนภูมิดังแผนภูมิที่  9  ดังนี้ 

 
กําหนดสาระของบทเรียนโดยศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศในชวงชัน้ที่ 2     ชั้นประถมศึกษาปที ่5   

 
เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT 

   
นําแผนการจัดการเรียนรู เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  เพือ่ตรวจสอบ 

ความถกูตอง  ดานภาษา  เนือ้หา  และการวัดผล 
 

   
หาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญจนคํานวณไดมีคาเทากับ  1.00 
 
 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมอืในการวจิัย 
 
แผนภูมิที่ 9  ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนแบบ  4 MAT  
 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

กอนเรียนและหลังเรียนจํานวน 1  ชุด  แบงออกเปน  4  ตอน  ไดแก  ตอนที่  1  ทดสอบการฟง  
เปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  จํานวน 15  ขอ  ตอนที่  2  ทดสอบการพูดเปนแบบทดสอบ
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ปรนัยเลือกตอบจํานวน  15  ขอ   ตอนที่  3  ทดสอบการอาน  เปนแบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ  จํานวน  15  ขอ   ตอนที่  4  ทดสอบการเขียน  เปนแบบทดสอบอัตนัย  แบบเติม
คําในชองวา  จํานวน  5  ขอ  และแบบตอบคําถามดวยการเติมคําตอบดวยประโยคที่สมบูรณ  
จํานวน  5  ขอ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผูวิจัย
ดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  
เนื้อหาตามตารางกําหนดขอบขายเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู  ศึกษาทฤษฎี  หลักการเขียนและ
การสรางแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย 

2.2 กําหนดจุดประสงคการสอบซึ่งแบงเปน  4  ทักษะดังนี้ 
2.2.1 ทักษะการฟงเพื่อวัดความเขาใจในการฟงเรื่องราวตางๆ บทสนทนา  

และเลือกขอมูลที่ฟงไดถูกตอง 
2.2.2 ทักษะการพูดเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลจากเรื่องที่ฟงและอาน  โดย

นักเรียนจะตองเลือกขอความ  หรือคําพูดที่เหมาะสมตามสถานการณที่กําหนด   
2.2.3 ทักษะการอานเพื่อวัดความสามารถในการอานขอความ  บท

สนทนา  ตาราง  ภาพ  แผนภูมิ  แลวเลือกตอบคําถามไดถูกตอง   
2.2.4 ทักษะการเขียน เพื่อวัดความสามารถในการเขียนระบุขอมูลตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวันได   
2.3 กําหนดตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ  ตามจุดประสงคการสอนตามตาราง 

(ดังภาคผนวก  ข  หนา  209) 
2.4 ขอมูลในขอ 2.1  - 2.3   มาใชเปนกรอบในการสรางแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์

ผลทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  แลวผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบวัด
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1  ชุด  แบงออกเปน  4  ตอน  ไดแก   

ตอนที่  1  ทดสอบการฟง  เพื่อวัดความเขาใจในการฟงเรื่องราวตาง ๆ บท
สนทนา  และเลือกขอมูลที่ฟงไดถูกตอง  เปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  จํานวน  15  ขอ  
ตอบถูกได 1 คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน  รวมคะแนนเต็ม  15  คะแนน 

ตอนที่  2  ทดสอบการพูด เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลจากเรื่องที่ฟงและอาน  โดย
นักเรียนจะตองเลือกขอความ  หรือคําพูดที่เหมาะสมตามสถานการณที่กําหนด  เปนแบบทดสอบ
ปรนัยเลือกตอบจํานวน  15  ขอ ตอบถูกได 1 คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน รวมคะแนนเต็ม  15  
คะแนน 
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ตอนที่  3  ทดสอบการอาน  เพื่อวัดความสามารถในการอานขอความ   
บทสนทนา  ตาราง  ภาพ  แผนภูมิ  แลวเลือกตอบคําถามไดถูกตอง  เปนแบบทดสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ  ตอบถูกได 1  คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน  รวมคะแนนเต็ม  15  คะแนน   

ตอนที่  4  ทดสอบการเขียนเพื่อวัดความสามารถในการเขียนระบุขอมูลตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวันได  รวมคะแนนเต็ม  15  คะแนน เปนแบบทดสอบอัตนัย  แบบเติมคําในชองวาง  
จํานวน  5  ขอ  ตอบถูกได  1  คะแนนตอบผิด  ได  0  คะแนน และแบบตอบคําถามดวยการเติม
คําตอบดวยประโยคที่สมบูรณ  จํานวน  5  ขอ  ขอละ  0 - 2  คะแนน       

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแตละขอ  มีดังนี้   
ขอสอบอัตนัย  ใหคะแนนตามเกณฑ คือ 
2  คะแนน เขียนสื่อสารไดเขาใจชัดเจน  ไวยากรณถูกตอง  ตรงประเด็น 
1  คะแนน เขียนสื่อสารไดเขาใจ  ตรงประเด็น  ผิดไวยากรณเล็กนอย 
0  คะแนน เขียนไมตรงประเด็น  ไมสามารถสื่อสารได 

2.5 นําขอสอบที่สรางขึ้นนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา  ความถูกตองของภาษาและความเหมาะสมของแบบทดสอบในตาราง
วิเคราะหเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Item  Objective  Congruence) ระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้ 

+  1   หมายถึง   แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น 
    0   หมายถึง   ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้นหรือไม 

   -  1   หมายถึง   แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น 
2.6 หาคาดัชนีความสอดคลองของของเครื่องมือ (Index  of  Item  Objective  

Congruence : IOC) ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจนกระทั่งแบบทดสอบมีคา IOC เทากับ  1.00 (ดงัภาคผนวก ง 
หนา  231)  

2.7 หลังจากนั้นนําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  1  หองเรียน  ซึ่งกําลังเรียนอยูในภาค
เรียนที่  1  ปการศึกษา  2548  โรงเรียนวัดดอนมะนาว  สํานักงานเขตพื้นที่สุพรรณบุรีเขต  2   

2.8 นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ  เพื่อหาคุณภาพดังนี้ 
2.8.1 ตรวจสอบคาความยากงายของแบบทดสอบปรนัย (ตอนที่  1 – 3)คือ

จํานวนผูตอบขอสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  โดยเกณฑขอสอบที่ดีมีคา 
ความยากงายระหวาง  0.20  -  0.80  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543  : 129)  แตเนื่องจากมีขอสอบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 92

จํานวน 60  ขอผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบใหเหลือ  45  ขอ  โดยใชเกณฑดังนี้  1)  มีจํานวนขอสอบ
ในแตละจุดประสงคใกลเคียงกัน  และกระจายใหครบทุกจุดประสงค  2)  มีคาความยากงาย
ใกลเคียง  0.5  มากที่สุด  ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์อยูระหวาง  0.27 – 0.73 (ดังภาคผนวก  ง  หนา  234) 

2.8.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย (ตอนที่  1 – 3)  
คือ  ตรวจสอบวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด   โดยใชเกณฑ
คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20  ถึง 1.00  ซึ่งถือวาเปนขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและ
นักเรียนออนไดดี (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543  : 130)  แตเนื่องจากมีขอสอบ  60  ขอ  ผูวิจัยจึง
คัดเลือกขอสอบใหเหลือ  45  ขอ  โดยใชเกณฑดังนั้น  1)  มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงค
ใกลเคียงกัน  และกระจายใหครบทุกจุดประสงค  2)  มีคาอํานาจจําแนกอยูตั้งแต  0.20 ถึง 1.00   
ซึ่ งผลการตรวจสอบคาอํ านาจจํ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์อยูระหวาง 0.27 – 0.67 (ดังภาคผนวก  ง  หนา  233 ) 

2.8.3  ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability)  คือ การตรวจสอบผลการวัด
ที่สม่ําเสมอและคงที่  โดยผูวิจัยนําขอสอบที่ผานการคัดเลือกมาหาคาสัมประสิทธิ์แหงความเชือ่มัน่
ของแบบทดสอบ  ดวยวิธีการสอบซ้ํา (Test  retest) โดยนําแบบทดสอบขอที่ผานการตรวจสอบ
และคัดเลือกดวยคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกจํานวน  45  ขอ  ไปทดสอบกับนักเรียน
โรงเรียนวัดดอนมะนาว  จํานวน  30  คน  จํานวน  2  คร้ัง ซึ่งแตละครั้งเวนระยะเวลาหางกัน 1 
สัปดาหแลวจึงวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจาการสอบครั้งแรก กับ
คะแนนการสอบครั้งที่สองโดยใชสูตร Pearson  product – moment  coefficient  correlation มี
คาเทากับ  0.99 (ดังภาคผนวก  ง  หนา 235) 
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2.9 นําไปใชกับกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม ซึ่งสามารถสรุปข้ันตอน 
การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ไดตามแผนภูมิที่  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่  10   ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

กําหนดตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

เสนอแบบทดสอบตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 
ความถูกตองเพื่อแกไขปรับปรุง 

หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  IOC   
และปรับปรุงตามคําแนะนําจนกระทั่งแบบทดสอบมีคา IOC  เทากับ 1.00 

นําแบบทดสอบไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
โรงเรียนวัดดอนมะนาว  จํานวน  1  หองเรียน 

นําผลการทดสอบของแบบทดสอบตอนที่  1 – 3  มาวิเคราะหรายขอหา 
คาความยากงาย  ซึ่งมีคาระหวาง  0.27 – 0.73 และคาอํานาจจําแนก  ซึ่งมีคา
ระหวาง 0.27 – 0.67 คัดเลือกขอสอบตามเกณฑ  จาก  60  ขอ  ใหเหลือ  45  ขอ  หา
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับดวยวิธีการสอบซ้ํา (Test  retest) แลวจึง
วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจาการสอบครั้งแรก กับ
คะแนนการสอบครั้งที่สองมีคา rxyเทากับ  0.99  

ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ศึกษาทฤษฎี  หลักการเขียน 
และการสรางแบบทดสอบ 

กําหนดจุดประสงคการสอบ 
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนในการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอน
แบบ  4MAT   

แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยวธิกีารสอน
แบบ  4MAT  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating  scale)    ตามวิธีของ
ลิเคอรท  (Likert  rating) จํานวน  20  ขอ  โดยแบบสอบถามแบงเปน  4  ดาน  ประกอบดวย  
ดานบรรยากาศในการเรียน  ดานการทํางานรวมกัน  ดานความรูความสามารถ และ ดานการเห็น
คุณคาในตนเองและความมั่นใจในตนเองซึ่งการกําหนดคาระดับความคิดเห็น  ดังตารางที่  2  ดังนี้ 

 
ตารางที่  2    เกณฑกําหนดคาระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามความคิดเห็น  

ระดับความคดิเห็น คะแนน 
เห็นดวยมากทีสุ่ด 5 
เห็นดวยมาก 4 
เห็นดวยปานกลาง 3 
เห็นดวยนอย 2 
เห็นดวยนอยที่สุด 1 

 
สําหรับการใหคาความหมายคาทีว่ัดได  ผูวิจัยกาํหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมาย

โดยมีคาระดับคาเฉลี่ย (ความคิดเห็น)  โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย( X  )และสวนเบีย่งแบน
มาตรฐาน (S.D.)  แลวนําไปแปลความหมายตามคาระดับตามเกณฑ  ที่แปลงมาจากของเบสท 
(Best  1977 : 190)  ดังตารางที่  3 
 
ตารางที่  3  เกณฑการแปลความหมายของคาความคดิเห็นของแบบสอบถามความคิดเห็น 

 
คาเฉลี่ย ระดับความคดิเห็น 

1.00  -  1.49 เห็นดวยนอยที่สุด 
1.50  -  2.49 เห็นดวยนอย 
2.50  -  3.49 เห็นดวยปานกลาง 
3.50  -   4.49 เห็นดวยมาก 
4.50  -   5.00 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธกีารสอนแบบ 4 
MAT นี้ผูวิจยัดําเนนิการสรางและหาคุณภาพตามลาํดบัข้ันตอนดังตอไปนี้ คือ 

3.1 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามตามวิธีของลิเคิรท   
(Likert  rating)  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 :  107 –108) 

3.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวย        
วิธีการสอนแบบ  4MAT  เพื่อนําไปสอบถามนักเรียนหลังจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบ  4 MAT   
โดยสรางขอความที่แสดงความคิดเห็นของผูเรียนตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอน
แบบ  4  MATจํานวน  20  ขอ  แบงเปน  4  ดาน  ประกอบดวย  ดานบรรยากาศในการเรียน    
ดานการทํางานรวมกัน  ดานความรูความสามารถ และ ดานการเห็นคุณคาในตนเองและ       
ความมั่นใจในตนเอง   

3.3 นําแบบสอบถามเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  3  คน  ตรวจพิจารณาความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของภาษา 

3.4 หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  (Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC) และนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามที่ไดรับคําแนะนํา
จนกระทั่งคาดัชนีความสอดคลองมีคา  เทากับ  1.00(ดังภาคผนวก  ง  หนา 232 - 233) 

3.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปใชกับกลุมตัวอยางใน
ข้ันทดลองภาคสนาม  โดยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากการทดลอง   
เสร็จส้ินซึ่งสามารถสรุปข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรยีนใน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ  4MAT ไดตามแผนภูมิที่  11 
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แผนภูมิที่  11    ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล   

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
1. กอนดําเนินการสอน  ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อขออนุญาต

ผูบริหารโรงเรียนบานโปง  และดําเนินการติดตอขอความอนุเคราะหโดยตรงกับบุคลากรที่ไดรับ
การแนะนําจากผูบริหารโรงเรียนบานโปง นัดหมายเวลาทําการสอน  คือ  ในภาคเรียนที่  1  ป  
การศึกษา 2548 

2. ดําเนินการสอน  โดยผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตัวเอง  โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
2.1 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทดสอบ

(Pretest)  กับนักเรียนกลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   
โรงเรียนบานโปง  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2548  กอนดําเนินการทดลอง   

2.2 ผูวิจัยดําเนินการสอนวิชาภาษาอังกฤษกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  
โดยใชวิธีการสอน แบบ  4MAT จํานวน  3  เร่ือง  คือ  Personal  Identification , House  and  
Home และ Life  at  Home  ซึ่งจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรู  6  แผน  แผนละ  1  เร่ือง  
ดังนี้คือ  แผนที่  1  เร่ือง    My family       แผนที่  2  เร่ือง  My  friends  แผนที่  3  เร่ือง  My  pets  
แผนที่  4  เร่ือง  Bedroom  แผนที่  5  เร่ือง Kitchen  แผนที่  6  เร่ืองOur  house  work  โดย
ดําเนินการสอน โดยดําเนินการสอนแผนละ   3  ชั่วโมง  สัปดาหละ 3  ชั่วโมง รวม 6 สัปดาห  โดย
วิธีการสอนแบบ  4MAT  มี  8  ข้ันตอนดังนี้  ข้ันที่  1  ข้ันสรางประสบการณ  ครูจัดทบทวนความรู

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิรท 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ  4MAT 

หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  (IOC) และปรับปรุงตามคําแนะนํา 
จนกระทั่งมีคา IOCเทากับ  1.00  

นําแบบสอบถามเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน   
ตรวจพิจารณาความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของภาษา 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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เดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน  โดยใหนักเรียนนําเสนอความรูเดิมของแตละคนเพื่อสรางพื้นฐาน
ประสบการณเดิมของผูเรียน  ข้ันที่  2  ข้ันวิเคราะหประสบการณ  ครูใชเทคนิคใหนักเรียนใชสมอง
คิดไตรตรองประสบการณวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณนั้น   ข้ันที่  3  ข้ัน
ปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด  ครูใหนักเรียนวิเคราะหและไตรตรองความรูที่ไดจาก
การรวบรวมประสบการณมาเปนความรูของตนเอง  กระตุนใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอด   ข้ัน
ที่  4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล  ครูชวยใหนักเรียนไดเขาใจเรื่องที่เรียนจนสรางความคิดรวบ
ยอดของเรื่องที่เรียนได  โดยครูแจกใบความรูและใหนักเรียนอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนนําเสนอ  ข้ันที่  5  ข้ันทําตามแนวคิดที่กําหนด  นักเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อสราง
ประสบการณตรง  โดยฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดอยางชัดเจน   
ข้ันที่  6  ข้ันบูรณาการแนวคิด  นักเรียนแสดงความถนัด  ความเขาใจเนื้อหาวิชา  และจินตนาการ
ของตนเอง  ออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ ตามที่ตนเองเลือกโดยนักเรียนวางแผนและ
นําเสนองานตามที่ตนเองเลือก  ข้ันที่  7  ข้ันวิเคราะหผลและนําแนวคิดไปใช  นักเรียนรวมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางการนําไปใช  และ ขั้นที่  8  ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติ
บัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน   นักเรียนรวมกันสรุปความคิดเห็นที่ไดและแลกเปลี่ยน  
ความคิดความรูซึ่งกันและกันภายในชั้นเรียน  โดยนักเรียนสรุปความคิดที่ไดและขอเสนอแนะแลว
นําเสนอหนาชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดความรูซึ่งกันและกันในชั้นเรียน 

3. หลังจากดําเนินการสอนครบ  6  สัปดาห  ดําเนินการดังตอไปนี้ 
3.1 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Posttest)  ดวยแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนทําการสอน (Pretest)  จากนั้นตรวจใหคะแนน  แลว
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  กอนและหลังการสอนดวย
วิธีการสอนแบบ  4MAT   

3.2 ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาองักฤษโดย
วิธีการสอนแบบ  4 MAT 
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การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน  2  สวน  คือ 
1. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1.1 ความเที่ยงตรง  (Validity)  ของแผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัด
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแบบสอบถามความคิดเห็นทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีการสอนแบบ 4 MAT โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม  โดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญเนื้อหา  
จํานวน  3  คน  แตละคนพิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน  ดังนี้                  

     +  1  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้น  เปนตัวแทนลักษณะกลุมพฤติกรรม  
          0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะของพฤติกรรม                          

            -   1  เมื่อแนใจวาขอคําถามไมเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะของพฤติกรรม      
นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตรดังนี้ 

 
 IOC  =   

 
เมื่อ  IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะ

พฤติกรรม 
∑R          หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหา

ทั้งหมด 
N    หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
ถาดัชนี  IOC  ที่คํานวณไดตั้งแต 0.50 – 1.00  ขอคําถามนั้นก็เปนตัวแทน

ลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม  นั้น  ถาขอคําถามนั้นคาดัชนีต่ํากวา  0.50  ขอคําถามนั้นก็ถูก
ตัดออกไป  หรือนําไปปรับปรุงแกไขใหมใหดีข้ึน 

1.2 ความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยวิธีการสอบซ้ํา  (Test – Retest)  แลวหาความเที่ยงโดยใชสูตร 
Pearson  product – moment  coefficient  correlation  (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ  
2538 : 193) 
 
 
 

∑R 

N 
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เมื่อ   rxy หมายถึง   คาสัมประสิทธิความเที่ยง 
N   หมายถึง  จํานวนคนของกลุมตัวอยาง 

   ∑XY    หมายถงึ  ผลรวมทัง้หมดของผลคูณระหวางคะแนนสอบ       
คร้ังแรก (X)  และคะแนนการสอบครั้งที่สอง (Y)   

    ∑X หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนการสอบครั้งแรก 
 ∑Y หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนการสอบครั้งที่สอง 
 ∑X2 หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละตัวยกกําลังสองของ

คะแนนการสอบครั้งแรก 
∑Y2   หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละตัวยกกําลังสองของ

คะแนนการสอบครั้งที่สอง 
     

1.3 ความยาก  (Difficulty)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับแบบทดสอบที่เปนขอสอบแบบปรนัยเลือกตอบ  โดยใชสูตร
ดังนี้ (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ  2538 : 209 - 210) 

 
สูตร  P  =   

  
เมื่อ  P  หมายถึง  คาความยากของคําถามแตละขอ 

        R  หมายถึง  จํานวนผูตอบถูกแตละขอ 
        N  หมายถึง  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

เกณฑขอสอบที่ดี คือ  มีความยากของขอสอบอยูระหวาง  0.20 ถึง  0.80 
 

1.4 อํานาจจําแนก  (Discrimination)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดย  ใชสูตรสัดสวนของความแตกตาง  ระหวางกลุมสูง  กลุม
ต่ํา  ซึ่งมีสูตรดังนี้  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 130) 
 
 

R 

N 

rxy  =                  N∑XY  - ∑X∑Y 
      √{N∑X2 – (∑X)2} {N∑Y2 – (∑Y)2} 
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t   =   

1n
D)(Dn

D
22

−
− ∑∑

∑  

 
                                     r  =   

    
 เมื่อ  r      หมายถึง  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
        R u   หมายถึง  จํานวนขอที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง 

R e   หมายถึง  จํานวนขอที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน 
N     หมายถึง  จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
คาอํานาจจําแนกตามเกณฑขอสอบที่ดี  คือ  มีคาตั้งแต  0.20  ถึง 1.00 

2. การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนและ

หลังการสอนโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT  โดยการทดสอบ  t – test  dependent  
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 165)  ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

      
 
 

 
เมื่อ  t    =  การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
∑D      =  ผลรวมความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน 
∑D2     =  ผลรวมความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
(∑D)2   =  ผลรวมความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคนทั้งหมดยก
กําลังสอง 
n           =  จํานวนนักเรียน 

2.2 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรายขอซ่ึงมีลักษณะเปน
มาตรประเมินคา  โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย( X  )และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)  
แลวนําไปแปลความหมายตามคาระดับตามเกณฑ  ที่แปลงมาจากของเบสท (Best  1977 : 190.)  
ดังนี้     

คาเฉลี่ยตั้งแต  1.00  ถึง  1.49   หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธี 
การสอนแบบ 4MATโดยเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต  1.50  ถึง  2.49  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธี 
การสอนแบบ 4MATโดยเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยนอย 

R u  -   R e 

N/2 
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คาเฉลี่ยตั้งแต  2.50  ถึง  3.49  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธี 
การสอนแบบ 4MATโดยเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต  3.50  ถึง  4.49  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธี 
การสอนแบบ 4MATเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยมาก 

คาเฉลี่ยตั้งแต  4.50  ถึง  5.00  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธี 
การสอนแบบ 4MATโดยเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานทักษะ

การฟง การพูด  การอานและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนบานโปง  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2  กอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชวิธีการสอนแบบ  
4MAT 

2. ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีการสอน
แบบ  4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนบานโปง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต  2     
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาทดลอง Pre - experimental  research ตามรูปแบบการ
วิจัยแบบ One group pretest  posttest design  ขอมูลที่ไดสามารถแสดงคาสถิติ  โดยจําแนก
ตามตัวแปรที่ศึกษา  ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานทักษะ
การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนบานโปง  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2  กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการสอนแบบ        
4 MAT 

ผูวิจัยไดนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
ของนักเรียนกลุมทดลองดานทักษะฟง  การพูด  การอาน และการเขียน ซึ่งทําการทดสอบดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    แบงออกเปน  4  ตอน  
ไดแก  ตอนที่  1  วัดทักษะการฟง  ตอนที่  2  วัดทักษะการพูด  ตอนที่  3  วัดทักษะการอาน  เปน
แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  และตอนที่  4  วัดทักษะการเขียน  เปนแบบสอบอัตนัยแบบเติม
คําตอบ   โดยทําการทดสอบกอนและหลังเรียน   ( Pretest – Posttest)  แลวนําคะแนนมาคํานวณ
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เพื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติ t - test (Dependent)   ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏผลในตารางที่ 4   
ดังนี้ 
 
ตารางที่  4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนเรียน

และหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบ  4MAT 
 
การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม ∑ D ∑ D2 t - test 
กอนเรียน 24 60 488 
หลังเรียน 24 60 984 

496 10710 22.80  

  คา  df = 23    คา  t 0.01  = 2.81 
 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่  4  พบวา  คะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)    และหลังเรียน 
(Posttest)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวย
วิธีการสอนแบบ 4MAT  มีคะแนนรวมกอนเรียน  488  คะแนน  คะแนนรวมหลังเรียน   984  
คะแนน  คา  ∑D  =  496  คา  ∑D2  =  10710  เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียน
แ ล ะ 
หลังเรียนโดยการทดสอบคา  t – test  (Dependent) พบวาคา  t  =  22.80  ซึ่งมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว โดยมีคะแนน 
ผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest)  สูงกวากอนเรียน (Pretest)   
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ตารางที่  5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดาน
ทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียนโดยใชการสอนแบบ 4MAT ของนักเรียน
กลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง 

 
การทดสอบ จํานวน(คน) คะแนนเต็ม คะแนนรวม ∑D ∑D2 (∑D)2 t-test t-table

ทักษะการฟง
กอนเรยีน 24 15 139
หลงัเรยีน 24 15 261
ทักษะการพูด
กอนเรยีน 24 15 150
หลงัเรยีน 24 15 257
ทักษะการอาน
กอนเรยีน 24 15 112
หลงัเรยีน 24 15 245
ทักษะการเขียน
กอนเรยีน 24 15 87
หลงัเรยีน 24 15 221
รวมทั้ง  4 ทักษะ
กอนเรยีน 24 60 488
หลงัเรยีน 24 60 984

2.81

848

10710

13.20* 2.81

11.17* 2.81

13.02* 2.81

13.13* 2.81

14884

107 11449

702

565

22.80*496

122

133

246016

17689

134 17956

837

 
คา df = 23     คา  t 0.01  = 2.81 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 

จากตารางที่ 5  แสดงใหเห็นวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร  โดยการสอนแบบ  4MAT  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนบานโปง  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  กลุมทดลอง  โดยคะแนนรวมของ  4  ทักษะหลัง
การทดลองมีคาเทากับ  984 คะแนน  และกอนทดลองมีคะแนนรวมเทากับ 488 คะแนน และคา  
∑D  =  496  คา  ∑D2  =  10710  เมื่อทดสอบดวยคา t – test   แบบ Dependent พบวา   คา  t  
เทากับ  22.80 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สอนโดยวิธีการสอนแบบ 4 MAT  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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เมื่อพิจารณารายทักษะ  พบวา  ทักษะการฟงคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)    
และหลังเรียน (Posttest)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  มีคะแนนรวมกอนเรียน  139  คะแนน  คะแนนรวมหลังเรียน   
261  คะแนน  คา  ∑D  =  122    เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  
โดยการทดสอบคา   t – test  พบวา  คา  t  = 12.30  ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.01 

ทักษะการพูดคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)    และหลังเรียน (Posttest)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยวิธีการสอนแบบ 
4MAT  มีคะแนนรวมกอนเรียน  150  คะแนน  คะแนนรวมหลังเรียน 257  คะแนน คา ∑D =  107    
เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  โดยการทดสอบคา   t – test  
พบวา  คา  t  = 11.17  ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 

ทักษะการอานคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)    และหลังเรียน (Posttest)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยวิธีการสอนแบบ 
4MAT มีคะแนนรวมกอนเรียน  112  คะแนน  คะแนนรวมหลังเรียน   245  คะแนน คา ∑D = 133   
เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  โดยการทดสอบคา   t – test  
พบวา  คา  t  = 13.02  ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 

ทักษะการเขียนคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)    และหลังเรียน (Posttest)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยวิธีการสอนแบบ 
4MAT  มีคะแนนรวมกอนเรียน  87  คะแนน  คะแนนรวมหลังเรียน   221  คะแนน คา ∑D =  134    
เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  โดยการทดสอบคา   t – test  
พบวา  คา  t  = 13.13  ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 

ซึ่งกลาวไดวาคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest)  และหลังเรียน (Posttest)  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยวิธีการสอนแบบ 
4MAT  ทั้ง 4 ทักษะ  คะแนนผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest)  สูงกวากอนเรียน (Pretest)  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยทักษะที่มีคะแนนความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและ
หลังเรียนมากที่สุดไปตามลําดับ ดังนี้ ทักษะการเขียน (∑D  =  134) ทักษะการอาน (∑D  =  133)  
ทักษะการฟง (∑D  =  122 )   และทักษะการพูด ( ∑D  =  107) 
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ดังนั้น  แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  โดยการสอนแบบ 4MAT  หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 

2. ศึกษาความคิดเห็นตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนบานโปง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2  ที่มีตอ
วิธีการสอนแบบ  4MAT หลังการทดลอง 

ผูวิจัยไดนําคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสอนแบบ  4MAT   ของนักเรียน ซึ่งไดมาจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยวิธีการสอนแบบ  
4MAT  โดยไดทําการสอบถามหลังการทดลอง (Posttest)  แลวนําคะแนนมาคํานวณเพื่อวิเคราะห
คาเฉลี่ย   ( X  )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏผลดังตาราง มี
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่  6  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่มีตอการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีการสอนแบบ 4 MAT   
ความคิดเห็นที่มีตอการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

โดยวธิีการสอนแบบ 4MAT X  S.D. ระดับความคิดเห็น อันดับ
คาเฉลี่ย 

ดานบรรยากาศในการเรียน 4.10 0.52 เห็นดวยมาก 4 
ดานการทํางานรวมกัน 4.53 0.14 เห็นดวยมากที่สุด 1 
ดานความรูความสามารถ 4.47 0.12 เห็นดวยมาก 2 
ดานการเห็นคุณคาในตนเองและความมั่นใจในตนเอง 4.43 0.21 เห็นดวยมาก 3 

รวม 4.38 0.32 เห็นดวยมาก  
 

จากตารางที่  6  พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT  เห็นดวยตอการจัดการสอนดังกลาวโดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X  = 4.38 , S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  มีความคิดเห็นตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ 4 MAT   
เห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  ไดแก  ดานการทํางานรวมกัน  ( X  = 4.53 , S.D. = 0.14)  
นอกจากนี้นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  3  ดาน เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย  ไดแก  ดานความรูความสามารถ  ( X  = 4.47 , S.D = 0.12)    ดานการเห็นคุณคาใน
ตนเองและความมั่นใจในตนเอง  ( X  = 4.43 , S.D. = 0.21) และ ดานบรรยากาศในการเรียน  
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( X  = 4.10 , S.D. = 0.52)  และเมื่อพิจารณาคาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา  
ในทุกดานมีคานอยกวา 1  แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
ตารางที่ 7   ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT   
ความคิดเห็นที่มีตอการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

โดยวธิีการสอนแบบ 4MAT X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ
คาเฉลี่ย 

ดานบรรยากาศในการเรียน   
1. นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษดวย

วิธีการสอนแบบ 4MAT 

 
4.79 

 
0.59 

เห็นดวยมาก
ที่สุด 

 
1 

2. การสอนแบบ 4MAT สงเสริมใหนักเรียนตองการเรียนรูที่จะ
แสดงความรูสึก  ความคิดเห็นไดอยางเปดเผยเหมือนกับ     
ชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ 

 
4.38 

 
0.58 

 
เห็นดวยมาก 

 
3 

3. ยิ่งเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  มากขึ้น
เทาไร ยิ่งทําใหนักเรียนตองการรูจักเจาของภาษามากขึ้น
เทานั้น 

3.88 0.99 เห็นดวยมาก 4 

4. หลังจากเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  
นักเรียนสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 4.50 0.66 

เห็นดวยมาก
ที่สุด 2 

5. หลังจากเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  
นักเรียนมีความกลาแสดงออกกับชาวตางชาติมากขึ้น 3.29 1.04 

เห็นดวยปาน
กลาง 5 

รวม 4.10 0.52 เห็นดวยมาก 4 
ดานการทํางานรวมกัน   

6. การเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT สงเสริม
ใหนักเรียนรูทักษะตาง ๆ ในการทํางานกลุมได 

 
4.67 

 
0.56 

เห็นดวยมาก
ที่สุด 

 
2 

7. การทํางานกลุมในกิจกรรมการสอนชวยทําใหการเรียน
ภาษาอังกฤษไมนาเบื่อ 

4.33 0.76 เห็นดวยมาก 4 

8. นักเรียนทํางานรวมกันกับเพื่อน ๆ อยางมีความสุข 4.50 0.66 
เห็นดวยมาก

ที่สุด 
3 

9. นักเรียนคิดวาการทํางานกลุมทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น 4.75 0.53 
เห็นดวยมาก

ที่สุด 
1 

10. การทํางานรวมกันในการสอนแบบ 4 MATทําใหนักเรียน
ไดรับความคิดเห็นใหม ๆ ที่จะนําไปปรับปรุงผลงานเพิ่มขึ้น 4.67 0.56 

เห็นดวยมาก
ที่สุด 2 

รวม 4.53 0.14 เห็นดวยมาก
ที่สุด 

1 
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ตารางที่ 7  (ตอ)   
     

ความคิดเห็นทีม่ีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยวิธีสอนแบบ 4MAT X  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ
คาเฉล่ีย 

ดานความรูความสามารถ   
11. การสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ  4MAT  สงเสริม

ใหนักเรียนเรียนรู  การฟง  พูด  อาน  และเขียน 
ภาษาอังกฤษไดดี 

 
4.46 

 
0.66 

 
เห็นดวยมาก 

 
 
3 

12. นักเรียนมีความรูความเขาใจในวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น 4.33 0.70 เห็นดวยมาก 5 
13. การเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  สงเสริม

ใหนักเรียนสามารถสื่อสารกับเจาของภาษาได 
4.63 0.49 

เห็นดวยมาก
ที่สุด 

1 

14. นักเรียนสามารถนําความรูในวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนไปใช
ในอนาคตได 4.38 0.49 เห็นดวยมาก 4 

15. การสอนแบบ  4MAT ทําใหนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของ
เจาของภาษามากขึ้น 4.54 0.66 

เห็นดวยมาก
ที่สุด 2 

รวม 4.47 0.12 
เห็นดวย
มาก 

2 

ดานการเห็นคณุคาในตนเองและความมั่นใจในตนเอง 
16. การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมใหนักเรียนมั่นใจที่จะแสดง

ความสามารถไดอยางเต็มที่ 
4.25 0.90 เห็นดวยมาก 

 
4 

17. การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมใหนักเรียนภูมิใจและยอมรับ
ในความสามารถของตนเอง 

4.67 0.56 
เห็นดวยมาก

ที่สุด 
1 

18. การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมความรับผิดชอบของนักเรียน 4.58 0.58 
เห็นดวยมาก

ที่สุด 2 

19. การสอนแบบ 4MAT สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 4.17 0.82 เห็นดวยมาก 5 
20. การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดง 

ความคิดเห็นของตนเอง 4.46 0.51 เห็นดวยมาก 3 

รวม 
4.43 0.21 เห็นดวย

มาก 
3 

รวมทุกดาน 4.38 0.32 
เห็นดวย
มาก 
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จากตารางที่  7  แสดงให เห็นวา   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีการสอนแบบ 4 MAT  ทั้ง  4  ดาน  มีคาเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X =  4.38  ,  S.D. =  0.32)  และเมื่อพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานแลวพบวา  มีคานอยกวา  1  แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันและ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน  ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

ดานการทํางานรวมกัน  พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT มีความคิดเห็นดานการทํางานรวมกัน อยู
ในระดับเห็นดวยมากที่สุด  4  ประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้ นักเรียนคิดวาการ
ทํางานกลุมทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น  ( X  = 4.75, S.D. = 0.53)  การเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการ
สอนแบบ 4MAT  สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูทักษะตาง ๆ ในการทํางานกลุมได  ( X  = 4.67, 
S.D. = 0.56)  การทํางานรวมกันในการสอนแบบ 4MAT  ทําใหนักเรียนไดรับความคิดเห็นใหม ๆ 
ที่จะนําไปปรับปรุงผลงานของนักเรียนเพิ่มข้ึน  ( X  = 4.67, S.D. = 0.56)  นักเรียนทํางานรวมกับ
เพื่อน ๆ อยางมีความสุข  ( X  = 4.50, S.D. = 0.66)  และ มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก   
1  ประเด็น  คือ การทํางานกลุมในกิจกรรมการสอนชวยทําใหการเรียนภาษาอังกฤษไมนาเบื่อ  
( X  = 4.33, S.D. = 0.76)และเมื่อพิจารณาคาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในทุกดานมีคานอย
กวา  1.00  แสดงวา  นักเรียนมีความคิดเห็นคลอยตามกัน 

ดานความรูความสามารถ  พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT มีความคิดเห็นดานความรูความสามารถ 
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  2  ประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  การเรียน
ภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4 MAT  สงเสริมใหนักเรียนสื่อสารกับเจาของภาษาได   
( X  = 4.63, S.D. =0.49 ) และ การสอนแบบ 4MATทําใหนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษามากขึ้น( X  = 4.54,S.D. = 0.66) ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  3  ประเด็น  โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือ การสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT สงเสริม
ใหนักเรียนเรียนรูการฟง การพูด  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษไดดี ( X  =4.46,  
S.D. =0.66) นักเรียนสามารถนําความรูในวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนไปใชในอนาคตได  ( X  = 4 
.38, S.D. =0.49) และนักเรียนมีความรูความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษดีข้ึน ( X  = 4.33,S.D. 
=0.70)และเมื่อพิจารณาคาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในทุกดานมีคานอยกวา  1.00  แสดงวา  
นักเรียนมีความคิดเห็นคลอยตามกัน 
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ดานการเห็นคุณคาในตนเองและความมั่นใจในตนเอง  พบวา  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับดานการเห็นคุณคาในตนเองและความมั่นใจในตนเองอยูในระดับเห็นดวยมาก
ที่สุด  2  ประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้    การสอนแบบ  4MAT สงเสริมให
นักเรียนภูมิใจและยอมรับในความสามารถของตนเอง( X  = 4.67, S.D. =0.56)และการสอนแบบ 
4MATสงเสริมความรับผิดชอบของนักเรียน( X =4.58,S.D.= 0.58) ความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมาก  3  ประเด็น  คือการสอนแบบ 4MATสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง( X  =4.46, S.D. =0.51) การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมใหนักเรียนมั่นใจที่จะแสดง
ความสามารถไดอยางเต็มที่  ( X  = 4.54, S.D. =0.66)  และ การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมให
นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ( X  = 4.46,S.D. =0.51)และเมื่อพิจารณาคาของสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในทุกดานมีคานอยกวา  1.00  แสดงวา  นักเรียนมีความคิดเห็นคลอยตามกัน 

ดานบรรยากาศในการเรียน พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT เห็นดวยกับดานบรรยากาศในการเรียน
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  2  ประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  นักเรียนมี
ความสุขและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  ( X  = 4.79 ,  
S.D. =0.59 ) และ หลังจากเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT นักเรียนสนใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น( X  =4.50 , S.D. = 0.66)  ความคิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับเห็น
ดวยมาก 2 ประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมให
นักเรียนตองการเรียนรูที่จะแสดงความรูสึก  ความคิดเห็นไดอยางเปดเผยเหมือนกับชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษ ( X  = 4.38, S.D. =0.58) และยิ่งเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  
มากขึ้นเทาไรยิ่งทําใหนักเรียนตองการรูจักเจาของภาษามากขึ้นเทานั้น ( X  =3.88, S.D. =0.99)  
และนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยปานกลาง  1  ประเด็น  ไดแก  หลังจากเรียน
ภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  นักเรียนมีความกลาแสดงออกกับชาวตางชาติมากขึ้น
( X  =3.29,S.D. =1.04)และเมื่อพิจารณาคาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในทุกดานมีคานอยกวา  
1.00  แสดงวา  นักเรียนมีความคิดเห็นคลอยตามกัน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 111

บทที่  5 
 

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT”  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
(Pre - experimental  research)  โดยใชรูปแบบ  One  group  pretest  posttest  design  มี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานทักษะ
การฟง  การพูด  การอานและการเขียน   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   กอนและหลังการ
สอนโดยวิธีการสอนแบบ  4MAT    และ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT  โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียน 
ที่กําลังศึกษาอยูใน  ภาคเรียนที่  1   ปการศึกษา 2548   ชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนบานโปง  
สังกัดสํานักงานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต  2 ซึ่งกลุมตัวอยาง ไดมาโดย 
การสุมอยางงายดวยการจับสลาก  เปนนักเรียนจํานวน  1 หอง  มีจํานวน  24 คน  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก   แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษซึ่งใชวิธีสอนแบบ  4MAT   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการสอนแบบ  4MAT  การวิเคราะหขอมูล เปรียบเทียบความ
แตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนและหลังการสอนโดย
วิธีการสอนแบบ  4MAT โดยการทดสอบคา t –test  แบบ Dependent และวิเคราะหขอมูล
แบบสอบถามความคิดเห็นดวยคาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)   
 

สรุปผลการวจิัย 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานทักษะการฟง  การพูด   
การอานและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการสอนแบบ 4 MAT
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนที่สอนดวยวิธีดวยการสอนแบบ  4 MAT หลังการสอนสูงกวา 
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กอนการสอน  โดยทักษะที่มีการพัฒนาสูงสุด  คือ  ทักษะการเขียน  และทักษะที่มีการพัฒนานอย
ที่สุด  คือ  ทักษะการพูด 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่มีตอการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  อยูในระดับเห็นดวยมาก  เมื่อพิจารณารายดาน  
พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  คือ ดานการทํางานรวมกันเปนลําดับ
ที่  1  นักเรียนคิดวาการทํางานกลุมทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น นอกจากนี้นักเรียนมีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดวยมาก 3  ดาน เรียงตามลําดับ ไดแก  ดานความรูความสามารถนักเรียนคิดวาการ
เรียนการภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ  4MAT  สงเสริมใหนักเรียนสามารถสื่อสารกับเจาของ
ภาษาได  ดานการเห็นคุณคาในตนเองและความมั่นใจในตนเองนักเรียนคิดวาการสอนแบบ 
4MAT  สงเสริมใหนักเรียนภูมิใจและยอมรับในความสามารถของตนเอง  และลําดับสุดทาย คือ
ดานบรรยากาศในการเรียนนักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ  
4MAT  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
จากผลการวิจยั เร่ือง การศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 5  ที่สอนโดยวธิีการสอนแบบ 4MAT   สามารถนาํมาอภิปรายผล
ตามลําดับของวัตถุประสงคของการวิจยัไดดังนี ้

1. ผลจากการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบ  4MAT  ซึ่งปรากฏวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการสอนโดยวิธีการสอนแบบ  4MAT แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดย คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดย คะแนนรวมหลังเรียน   
984  คะแนน  มีคะแนนรวมกอนเรียน  488  คะแนน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กระบวนการสอนแบบ 
4MATจะดําเนินไปอยางเปนลําดับขั้นตอนที่เปนไปตามธรรมชาติของการพัฒนาการเรียนรู  เปน
การสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  และใชวิธีการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกไปพรอม ๆ 
กับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีการใชส่ือที่เราความสนใจของนักเรียน นักเรียนแตละคนได
เลือกทํากิจกรรมที่ตนเองถนัด  และจากสอนดวยวิธีการสอนแบบ 4 MAT  มุงสนองการเรียนรูของ
ผูเรียน 4 แบบ  ไดแกตอบสนองผูเรียนแบบที่ 1  คือ ผูเรียนที่ถนัดจินตนาการ  สวนผูเรียนแบบที่  2  
เปนผูเรียนที่ถนัดวิเคราะห  แบบที่  3 เปนผูเรียนที่ถนัดการใช การรับรูโดยนําความคิดรวบยอด  ซึง่
เปนนามธรรมแลวไปผานกระบวนการของการลงมือกระทํา และแบบที่  4  เปนผูที่รับรูดวยการลง
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มือการกระทําจนเปนประสบการณรูปธรรม  กิจกรรมที่ผูวิจัยจัดใหแกผูเรียนเพื่อตอบสนองผูเรียน
ทั้ง  4  แบบนี้ เปนไปตามขั้นตอนการสอนทั้ง 8  ข้ัน  ดังนี้  ข้ันที่  1  ข้ันสรางประสบการณ  และขั้น
ที่  2  ข้ันวิเคราะหประสบการณ ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนฟงเทปบทสนทนาภาษาอังกฤษ  
การรองเพลง  เพื่อเปนการปลุกเราความสนใจนอกจากนี้ยังใชภาพที่เกี่ยวกับบทเรียนมาซักถาม
รวมกัน จึงเปนการกระตุน  และสรางแรงจูงใจในการเริ่มตนบทเรียน  อีกทั้งจะเนนประสบการณ
เดิมของผูเรียนเพื่อจะโยงไปสูการเรียนรูในเร่ืองใหม ๆ ข้ันที่  3  ข้ันปรับมวลประสบการณเปน
ความคิดรวบยอด  และข้ันที่ 4  ข้ันพัฒนาความคิดดวยขอมูล ผูวิจัยไดมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดมีโอกาสระดมความคิด อภิปรายรวมกันถึงความแตกตาง ๆ ในสิ่งตาง ๆ และอภิปรายถึง
โครงสรางของประโยค แลวใหผูเรียนทําแผนที่ความคิด (Mind Mapping)  นอกจากนี้ยังให
นักเรียนคนควาหลักการหรือทฤษฎีของเรื่องที่เรียนดวยตนเองจากแหลงความรูตาง ๆ ดังนั้น จึง
ชวยสงเสริมใหผูเรียนแบบที่  2  ไดมีการวิเคราะหเก็บรายละเอียด  และสามารถแสวงหาความรู
เพิ่มเติมไดเปนอยางดี  ข้ันที่  5  ข้ันทําตามแนวคิดที่กําหนด  และขั้นที่  6  ข้ันบูรณาการณแนวคิด
ผูวิจัยไดใชกิจกรรมที่ชวยเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ในเรื่องที่เรียน  เชน  การฝกฟงบท
สนทนา  และออกเสียงตาม  การฝกการออกเสียงคําศัพท  การอานเนื้อเร่ืองที่กําหนดให  การฝก
ทักษะการเขียนบรรยายภาพจากโครงสรางภาษาที่เรียนมา  และการทําแบบฝกหัดในเรื่องตาง ๆ 
เปนตน  เมื่อผูเรียนเกิดความชํานาญในทักษะที่ฝกแลวจึงใหผูเรียนไดสรางสรรคผลงานตาม
ความคิดของตนเอง  เชน  การวาดภาพประกอบคําบรรยายตามความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน    
เขียนเรียงความหรือทําหนังสือเลมเล็กเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวและเพื่อนรักของฉัน  โดยวาด
ภาพประกอบ ฯลฯ  การจัดกิจกรรมเหลานี้ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงเปนการสงเสริม
ใหผูเรียนแบบที่  3  ไดเรียนรูในสิ่งที่ชอบและถนัดเปนอยางดี  ข้ันที่  7  ข้ันวิเคราะหและนําแนวคิด
ไปใช  และขั้นที่  8  ข้ันนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน สงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนในแบบที่  4   กิจกรรมที่ผูวิจัยจัดเพื่อตอบสนองตอผูเรียนแบบนี้  คือ  การจัด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนผลงานซึ่งกันและกัน  เพื่อที่จะนําไปปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึนและสามารถ
นําความรูจากกิจกรรมที่เรียนรูไปใชประโยชนได  เชน  การสงเสริมใหนักเรียนนําเสนอผลงานให
เพื่อนในกลุมหรือในช้ันเรียนติชม  และผลัดกันวิจารณผลงาน  จากนั้นนําผลงานที่ไดปรับปรุงแกไข
แลวไปจัดแสดงผลงานที่ปายนิเทศ  เปนตน  จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT  
เปนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนมีการฝกทั้งทางดาน
การฟง  พูด  อานและเขียน  รวมทั้งยังมีการจัดใหผูเรียนไดแสดงผลงานที่มาจากความสามารถ 
และความคิดสรางสรรคอันแตกตางกันไปหลากหลายแบบ  นอกจากผูเรียนไดรับความภาคภูมิใจ
ในความสามารถจากการจัดทําผลงาน   การนําเสนอและจัดแสดงผลงาน  ซึ่งทําใหการเรียนเปน
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การเรียนที่มีความหมายและไมเปนเรื่องนาเบื่อและเปนสิ่งกระตุนใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาที่ดี
ข้ึนและรักการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้การสอนดวยวิธีการสอนแบบ  4MAT 
นักเรียนแตละคนยอมรับความสามารถของตนเองและพัฒนาอยางตอเนื่องในขณะเดียวกันก็
ยอมรับความสามารถของผูอ่ืน  อีกทั้งพยายามพัฒนาความสามารถของตนเองในแนวทางที่
หลากหลายโดยปราศจากความกังวลวาจะผิดพลาด ซึ่งจะเปนผลดีอยางยิ่งในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษทําใหนักเรียนกลาพูด  กลาคิด  กลาแสดงออก  เพราะยิ่งนักเรียนรูสึกมีความสุขกับ
การเรียนในแบบที่ตนถนัดมากเทาใดและกลาแสดงออกมากเทาใด  เขาก็จะมีอิสระในการเรียนรู
จากผูอ่ืนมากเทานั้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  เหมวรรณ  ขันมณี  (2543  :  บทคัดยอ)  ได
ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปที่  6  โดยการใชการเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม  ผลการวิจัยพบวา  คาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6     ที่ใช
การเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม  มีคาเพิ่มข้ึนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   ระดับความเห็นและพฤติกรรมของนักเรียนกลุมทดลองอยูที่ดี
มาก  คือ  ความนาจูงใจของกิจกรรมที่เรียน  การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน  และการใหความ
รวมมือในการทํางานกลุมกับเพื่อน  นักเรียนไดเรียนรูคําศัพท  ประโยค  และบทสนทนา ที่
หลากหลาย  ตลอดจนสามารถนําความรูที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได   และนักเรียนกลุม
ทดลองมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  ไดรวมเรียนรูกับเพื่อน  ๆ  อยางมีความสุขและ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของนิธิตา  กุศลพูน  (2545 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการเรียนรูตามแนวคิดของแมคคารธี  (4MAT)  กับการใช
กลุมสัมพันธที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนมีความคิดสรางสรรค เพิ่มขึ้นหลังจากได รับการฝกการเรียนรูตามแนวคิดของ 
แมคคารธี  (4MAT)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิม่ข้ึน
หลังจากไดรับการใชกลุมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.01  และนักเรียนที่ไดรับ 
การฝกการเรียนรูตามแนวคิดของแมคคารธี  (4MAT)  และนักเรียนที่ไดรับการใชกลุมสัมพันธมี
ความคิดสรางสรรคไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และในสวนที่  4 นักเรียนไดสรุป
ความรูและใชความรูที่ ไดจากการเรียนคิดเชื่อมโยงกับส่ิงที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันโดย 
การแลกเปลี่ยนความรู  

2. จากผลการวิจัย  พบวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษรายทักษะ
ทั้ง  4  ทักษะทุกทักษะมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และเมื่อทดสอบดวยคา  t –test  
(dependent)  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทักษะที่มีการพัฒนานอยที่สุด  คือ  ทักษะ
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การพูด  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู มิไดมุงเพื่อพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่ง  แต
มุงเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาหลายทักษะทั้ง  การฟง การพูด  การอานและการเขียน  ดังนั้น  
นักเรียนมีเวลาในการทํากิจกรรมการสื่อสารเพื่อฝกฝนทักษะทางภาษาหลายทักษะ  มิใชเฉพาะ
ทักษะใดทักษะหนึ่งเพียงอยางเดียว  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ริชารด  และรอดเจอรส  
(Richard  and  Rodgers  1982  :  155 – 156)   กลาววา  ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารของ
บุคคลในสังคม  ขอบเขตของการใชภาษาขึ้นอยูกับพัฒนาการการเรียนการสอน  การสอนนี้อาจอยู
ในรูปแบบของการเคลื่อนไหว  การแสดงออก  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสื่อสารตาม
ความตองการของผูเรียน  และควรเปนแบบทักษะสัมพันธหรือบูรณาการ  (Integrative)  คือ  การ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนใหไดพัฒนาทักษะทั้ง  4  ในการเรียนอยางสอดคลองกัน  แตในการ
ฝกทักษะการพูดนั้นจําเปนที่จะตองมีการฝกปฏิบัติมาก ๆ  จึงจะเกิดความชํานาญและมั่นใจแต
กิจกรรมการสอนมีการหยุดอยูเพียงการอภิปรายภายในชั้นเรียนนักเรียนมิไดมีการฝกทักษะการ
พูดในเชิงของการปฏิบัติโดยนําไปใชพูดกับชาวตางชาติในสถานการณจริง  ซึ่งแนวความคิดในการ
จัดการศึกษานี้ใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ  (Learning  by  doing)  นี้
สอดคลองกับคํากลาวของ มอรโรว(Morrow  1981  :  59 – 69)  ที่วากระบวนการเรียนการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารวาควรมีลักษณะเปนการเรียนรูไดมาจากการปฏิบัติ ( To  learn  it,  do it)  
ในการเรียนรูภาษานั้นครูควรใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารในสถานการณจริง  เพื่อให
เกิดการเรียนรูในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารดวยตนเองโดยใหผูเรียนเปนผูใชภาษามากที่สุดเทาที่
จะทําได    

3. ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
วิธีการสอนแบบ  4 MAT    มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเมื่อ
พิจารณาเปนรายทักษะพบวา  คะแนนทักษะการเขียน  มีคะแนนรวมหลังเรียนเทากับ  221  
คะแนน  คะแนนรวมกอนเรียนเทากับ  84  คะแนน   ผลตางของคะแนนทักษะการเขียน (∑D ) มี
คะแนนเทากับ  134  คะแนน  ซึ่งมีคาสูงที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนแบบ  4 MAT  มี
ข้ันตอนในการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนเห็นประโยชนของการทํากิจกรรมและไดฝกทักษะทางการ
เขียนบอยครั้งในกิจกรรมการสอน  เชน  การใหนักเรียนเขียนในการทําใบงาน  การทําหนังสือเลม
เล็ก  ทําใหนักเรียนไดเกิดทักษะเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  โกวิท  ประวาลพฤกษ  
(2541 :  137,  อางถึงใน ปยะพงษ  สุริยะพรหม  2546 : 148)  ที่กลาววา ความรูที่เกิดจาก 
การสรางความรูดวยตัวผูเรียนเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย  อันเกิดจากผูเรียนลงมือปฏิบัติ  
เก็บขอมูลนําขอมูลนั้นมาปะติดปะตอกันเปนกระบวนการเรียนรูที่ดี  ทําใหผูเรียนเกิดความ
สนุกสนานและเห็นคุณคาของการเรียนรู    รวมทั้งการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

116

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยการจัดกิจกรรมแบบ  4MAT  ของปณต  เกิดภักดี  (2544  :  บทคัดยอ)  ซึ่งผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง เศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 6  
จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยการจัดกิจกรรมแบบ  4MAT  
ภายหลังการทดลองสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.001  สอดคลองกับของอรวรรณ  พลายละหาร (2545  : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสนใจในการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4MAT  กับ
การสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4MAT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  ความสนใจในการเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4MAT   มีความสนใจในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และการศึกษาความสัมพันธระหวางความสนใจ
ในการเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    พบวามีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  พบวา  ดานบรรยากาศในการเรียนขอที่นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด 
ไดแก  ขอที่  1  ขาพเจามีความสุขและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  นักเรียนรูสึกวาการเรียนงายเพราะการสอนมีการจัดลําดับ  การเชื่อมโยง
ประสบการณเกาจากการเรียนรูซึ่งมีอยูเดิมกับการเรียนรูใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอาน
หากนักเรียนมีพื้นความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อานจะชวยในการเรียนรูไดดี  ซึ่งสอดคลองกับที่ 
มิลเลอรและเพอรคิน  (Miller  and  Perkins 1990 : 87)  ไดสรุปขอชี้แนะเกี่ยวกับการสอนทักษะ
และกลวิธีการอานเพื่อความเขาใจไววา  ตองสรางมโนทัศนใหมใหนักเรียนกอนที่จะอานเรื่องหรือ
คําศัพทที่ไมคุนเคย  และ  ใหนักเรียนไดบูรณาการความคิดใหมเขากับความรูเดิมดวย  และ
นักเรียนเห็นดวยนอยที่สุด ไดแก  ขอที่  5  หลังจากเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4 MAT  
นักเรียนมีความกลาแสดงออกกับชาวตางชาติมากขึ้น  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ขั้นตอนการสอน
ส้ินสุดภายในชั้นเรียนเพียงการอภิปรายกับเพื่อน  นักเรียนไมไดมีโอกาสในการไดพูดคุยกับเจาของ
ภาษาโดยตรงซึ่งจะเปนประสบการณจริง  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของมอรโรว  (Morrow  1981 : 
59 – 69)  ที่ไดใหแนวคิดสําหรับกระบวนการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารวาควรมีลักษณะของการ
ปฏิบัติ (To learn  it , do it)  ในการเรียนรูภาษานั้นครูควรใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมใน
สถานการณจริง  เพื่อใหเกิดการเรียนรูในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารดวยตนเอง โดยผูเรียนเปน
ผูใชภาษา 
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5. ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  พบวา  ดานการทํางานรวมกัน  ขอที่นักเรียนเห็นดวยมากที่สุดเปน
ลําดับที่ 1  ไดแก  ขอที่  9  นักเรียนคิดวาการทํางานกลุมทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น นักเรียนมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การจัดการเรียนการสอนแบบ 4 
MAT  สงเสริมใหนักเรียนแตละคนยอมรับความสามารถของตนและพัฒนาอยางตอเนื่องใน
ขณะเดียวกันก็ยอมรับความสามารถของผูอ่ืน  วาแตละคนมีความสามารถในการเรียนรูแตกตาง
กัน และเขาจะมีโอกาสที่จะไดเรียนรูจากเพื่อน ๆ ดวย  ดังนั้น จึงทําใหนักเรียนซึ่งเปนสมาชิกใน
กลุมรวมมือกันทํางานกลุมอยางเต็มที่  มีการประสานงานที่ดี  มีการกําหนดขั้นตอนการทํางานที่
ชัดเจนตั้งแตเร่ิมทํางานจนกระทั่งเห็นผลงานที่สมบูรณ  และสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น  มีความรับผิดชอบกับงานที่ไดรับมอบหมาย  อีกทั้งเมื่อนักเรียนมีความกระตือรือรนและ
ทุกคนอาสาทํางานหรือทํางานทันทีตามความสามารถของแตละคนทําใหงานสําเร็จในเวลาที่
กําหนด  ซึ่งสอดคลองกับที่จอหนสันและจอหนสัน (Johnson  and  Johnson  1974 : 240,   
อางถึงใน  ทิศนา  แขมณี  2545 : 200)  ไดกลาวถึง  กระบวนการกลุม ไววา  สมาชิกจะตอง
รวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของสมาชิกในกลุม  ดังนั้นผลงานของกลุมจะไดรับอิทธิพลมาจาก
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของสมาชิกในกลุม    สมาชิกตองมี
ความสัมพันธและตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ในการที่จะชวยใหการดําเนินกิจกรรมดําเนินไป
ดวยดีและบรรลุเปาหมายที่กําหนด และสําหรับขอที่มีความคิดเห็นอยูในลําดับทายสุดของดาน
การทํางานรวมกัน  ไดแก  ขอที่  7  การทํางานกลุมในกิจกรรมการเรียนการสอนชวยทําใหการ
เรียนภาษาอังกฤษไมนาเบื่อ นักเรียนมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก  กิจกรรมที่ใหนักเรียนทํางานกลุมเปนกิจกรรมที่ในลักษณะใกลเคียงกัน เชน  การให
นักเรียนแบงกลุมเพื่ออภิปรายและสรุปความรู  เพื่อเลนเกมเพื่อศึกษาใบความรู  ระดมความคิด  
และรวมกันทําใบงาน   

6. ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  พบวา  ดานความรูความสามารถ  ขอที่นักเรียนมีระดับความคิดเห็น
เปนอันดับ  1  ไดแก  ขอที่  13  การเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4 MAT สงเสริมให
นักเรียนสามารถสื่อสารกับเจาของภาษาได  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  
และนักเรียนมีความคิดเห็นเปนอันดับที่ 5   ไดแก ขอที่  12  นักเรียนมีความรูความเขาใจในวิชา
ภาษาอังกฤษดีข้ึน  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยมาก  เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยแลว
พบวาทั้งสองขอมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นใกลเคียงกันมาก  และเมื่อพิจารณาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานแลวพบวามีคานอยกวากวาศูนยแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นไปในแนวทาง
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เดียวกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ข้ันตอนการสอนแบบ 4 MAT  มีการสงเสริมใหนักเรียนมีการฝก
ทักษะทางภาษาทั้งสี่ไปพรอมกับการสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกทําใหนักเรยีนมคีวามรูความ
เขาใจในภาษาอังกฤษดีข้ึนและชวยสงเสริมใหสามารถสื่อสารกับเจาของภาษาได  

7. ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  พบวา  ดานการเห็นคุณคาในตนเองและความมั่นใจในตนเอง  
นักเรียนมีอันดับคาเฉลี่ยเปนอันดับที่  1  ไดแก  ขอที่  17  การสอนแบบ  4MAT  สงเสริมให
นักเรียนภูมิใจและยอมรับในความสามารถของตนเอง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด  และ มีอันดับคาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย  ไดแก  ขอ  18  การสอนแบบ  4MAT  สงเสริม
ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง   มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก  ในขั้นตอนการสอนแบบ 4MAT  ในขั้นที่  7  และ  8  มีการสงเสริมใหนักเรียนได
นําเสนอผลงาน  แลกเปลี่ยนกันชื่นชมผลงานของตนเองและของผูอ่ืน  ทําใหนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและยอมรับในความสามารถของตนเอง  แตข้ันตอนของการสอนแบบ 4MAT  มีการให
นักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองนอยเพราะสวนใหญเปนการฝกทํากิจกรรมจากศึกษาจากใบ
ความรูและทําแบบฝกจากใบงาน        
 

ขอเสนอแนะ 
 

หลังจากที่ผูวิจัยไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT  แลวพบขอควรปรับปรุงแกไข
เปลี่ยนแปลงใหมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการจัดการสอนครั้งตอไป  ดังนี้  

1. จากผลการวิจัยพบวาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีการสอนแบบ 4 
MAT  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีผลความแตกตางของคะแนนในดานทักษะการ
เขียนและการอานสูง  ดังนั้น  ควรนําวิธีการแบบ  4 MAT  ไปเผยแพรโดยในการสอนภาษาควรให
ความสําคัญดานการทบทวน  เชื่อมโยงสิ่งที่รูแลวกับส่ิงที่จะเรียนเปนเนื้อหาใหม  การประยุกต
ความรูเดิมชวยในการฟงและอานเพื่อความเขาใจ การสอนตองคํานึงถึงประสบการณเดิมของ
ผูเรียนดวย 

2. จากผลของแบบสอบถามความคิดเห็นและการอภิปรายพบวานักเรียนไมกลา
แสดงออกกับชาวตางชาติ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลางนั้น  อาจเนื่องมาก
จากการสอนมีข้ันตอนสิ้นสุดเพียงการอภิปรายในชั้นเรียนดังนั้น  ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษครูควรฝกและสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกใหมากขึ้น  ควรมีการใหขอมูลที่
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เหมาะสมและถายโอนสิ่งที่เรียนไปสูการปฏิบัติโดยอาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมาคุยกับคน
ตางชาติอยางสม่ําเสมอ   หรือควรเพิ่มเติมข้ันการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนใหนักเรียนไดนําภาษา
ไปใชกับชาวตางชาติในชีวิตประจําวัน 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 

 
1. ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการอานและการเขียนดวย

วิธีการสอนแบบ 4MAT  กับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ  เชน  การสอนภาษาอังกฤษดวยโครงงานนอก
ชั้นเรียน  และการสอนดวยเทคนิค KWL - Plus 

2. ควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ 4MATนี้ 
กับผูเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกัน  โดยแบงเปนกลุม เกง 
ปานกลาง และออน   
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กิจกรรมแบบ  4MAT.”  วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการ
ประถมศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544  . 

ปารณทัตต  แสนวิเศษ.  “การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6  ระหวางวธิีการสอนโดยใชเทคนิคการสรางไดอะแกรม
กับวิธีสอนอานปกต.ิ”  วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ   
สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยขอนแกน, 2539. 

ปยะพงษ  สุริยะพรหม.  “การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เร่ืองปาชมุชนเพื่อสงเสริม
เจตคติตอการอนุรักษปาชุมชนและผลสัมฤทธิท์างการเรียน สําหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
การประถมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. 

เปรมจิตต  ปตรัุกษพงษา.  “ผลของการเสนอตัวอยางในการสอนตาม แนวสื่อสารตอความเขาใจ
มโนทัศนภาษาอังกฤษของนักเรียนของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีผลการเรียน
แตกตางกนั.”   วิทยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาจิตวทิยาการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2542. 
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ผัสสพรรณ  ววิัฒนศานต.  “  การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที ่ 6  โดยการใชกระบวนการสอนการเขียนตามแนวคดิของบรูคสและ
วิทโธร.”  วิทยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาประถมศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  2545.  

พนอ  สงวนแกว.  “ การศึกษารูปแบบปฏิสัมพันธระหวางสมทิธิภาพทางภาษาอังกฤษและ
พฤติกรรมกลาแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษที่สงผลตอความสามารถในการพดู
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  4  ในจังหวัดราชบุรี.” วทิยานพินธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ   บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร,  2541. 

พวงรัตน  ทวีรัตน.  วิธีวจิัยทางพฤตกิรรมศาสตร  และสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังที ่ 7.  
กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2540. 

________.  วธิีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร  และสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังที ่ 8.  
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2543. 

พัชรี  เกตุแกนจันทร.  สมองกับการเรียนรู.  กรุงเทพฯ  :  ภาควิชาการศึกษาพเิศษ   
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2540. 

รัตนา  มหากุศล.  “การสอนทักษะการเรียน”  ใน  แนวคิดและเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา,  163 – 175.  สุมิตรา  อังวัฒนากุล,  บรรณาธิการ.  พิมพคร้ังที ่ 2.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย,  2539. 

ราตรี  ศรีเทศทอง.  “การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยการใชกิจกรรมเกมในการสอนภาษาอังกฤษของนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดเกษมสุริยมันาจ  จังหวัดนครปฐมทีม่ีความสามารถใน
การเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกนั.”  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ   
สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2544. 

ลวน  สายยศ  และ  อังคณา  สายยศ.  เทคนิคการวิจัยทางการศกึษา.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 
2538. 

วรรณี  โสมประยูร.  การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ : คณะศกึษาศาสตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร , 2534. 
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วรพรรณ  สิทธเิลิศ.  “การเรียนการสอนทกัษะการอานเพือ่ความเขาใจวิชาภาษาองักฤษดวยวิธ ีซี
ไอ  อาร  ซ ี(CIRC).”  ศึกษาศาสตรสาสน  20,1 (กุมภาพันธ  2538)  : 67 – 78.  

วิชัย  วงษใหญ.  “ชุดกิจกรรมสูผูเรียนเปนศูนยกลาง.”  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา  เสนอ
ที่โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (ฝายประถม), 2542. (อัดสําเนา)   

วินัด  คงใจด.ี  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนจากการสอนโดยใช
รูปแบบการสอนเพื่อการสื่อสารแบบผสมผสานกบัการสอนตามคูมือครู.”  
วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต   สาขาการประถมศึกษา  บัณฑิตวทิยาลยั  
มหาวิทยาลยัขอนแกน , 2539. 

วีณา  จัณทนาโกเมษ.  “จะสอนอะไรในชั่วโมงการฟง.”  ภาษาปริทัศน   8, 1  (2530) : 107 – 112.   
ศักดิ์ชัย  นิรัญทว ี และไพเราะ  พุมมั่น.  วฏัจักรการเรยีนรู 4MAT  การจัดกระบวนการ

เรียนรูเพื่อสงเสริมคณุลกัษณะ  เกงดี  มีสขุ. นนทบรีุ : เอสอาร  พร้ินติ้ง ,  2542. 
__________. วัฏจกัรการเรียนรู 4MAT  การจัดกระบวนการเรยีนรรูเพื่อสงเสริม

คุณลักษณะ  เกงดี  มีสขุ.  พิมพคร้ังที่  2.  นนทบุรี : เอสอาร  พร้ินติง้, 2543. 
สมบัติ  บุญประคม.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ  ของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6  ระหวางการสอนอานโดยเนนโครงสรางระดับยอดกบั
การสอนอานตามปกต.ิ”  วทิยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการประถมศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยขอนแกน, 2540. 

สมร  ปาโท.  “การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิใ์นการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและวิธีการสอนตามคูมือครู.” 
วิทยานิพนธศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ ภาควชิาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2545. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) .  
กรุงเทพฯ  :  บริษัท  พริกหวานกราฟฟค  จาํกัด , 2545. 

สําลี  รักสุทธ ี และคณะ.  ตารางวิเคราะหหลักสูตรขัน้พื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ.  กรุงเทพฯ  :  พ.ศ.พฒันา , 2545. 

สุดศิริ  สิริคุณ.  “การใชกลวธิกีารเรียนแบบรวมมือดวยโปรแกรม  CIRC  เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน.”  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2543. 
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สุภัทรา  อักษรานุเคราะห.  การสอนทกัษะภาษาอังกฤษ.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั , 2532. 

สุมิตรา  พรรณกุลบดี.   “การศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
กับการรับรูกลวิธีทีน่ํามาใชในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 5  
จังหวัดนครปฐม.”  วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร , 
2535. 

สุมิตรา  อังควฒันกุล.   วิธสีอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ .  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535.   

_________.  กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา.  ม.ป.ท. :  ม.ป.ป. 
_________.  ก วิธีการสอนภาษาอังกฤษ. พิมพคร้ังที ่ 2  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั, 2537. 
_________.  ข  ความสัมพนัธระหวางความสามารถในการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนภาษาองักฤษ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2537. 
_________.  แนวคิดและเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษระดับมธัยมศึกษา.   

พิมพคร้ังที ่ 2.กรุงเทพฯ : สํานักพมิพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2539. 
สุไร  พงษทองเจริญ.  วิธสีอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่  2.  กรุงเทพ ฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร  

คณะมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒประสานมิตร, 2519. 
_________.  วิธสีอนภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มเรียน.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย- 

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2524. 
สุวิทย  มูลคํา  และ  อรทยั  มลูคํา.  21  วิธกีารจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด.   

พิมพคร้ังที ่ 3.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพหางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2545. 
เหมวรรณ  ขันมณี . “การพฒันาความสามารถในการใชภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 6  โดยการใชการเรียนการสอนแบบโฟรแมทซสิเต็ม.” 
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ  ภาควชิาประถมศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.   

อรวรรณ  พลายละหาร.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3  ทีไ่ดรับการสอนโดยการจัด
กิจกรรมการสอนแบบ 4MAT  กับการสอนปกต.ิ”  วิทยานพินธปริญญาการศึกษา
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มหาบัณฑิต  สาขาการประถมศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัย- 
ศรีนครินทรวิโรฒ , 2545. 

อัจฉรา  วงศโสธร.  “การสรางขอสอบวัดความสามารถในการสื่อสารความหมายทางภาษา 
(PRAGMATICS  COMMUNICATIVE) กับการทดสอบทางภาษาระดับ .  
ADVANCED”  ใน  ความสอดคลองระหวาง  ขอสอบเขามหาวทิยาลัยกับ
หลักสูตรภาษาอังกฤษและแนวโนมในการเรียนการอสนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสรางคลงัขอสอบ.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2527. 

_________.  การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.  กรุงเทพฯ  :  
โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย , 2539. 

_________.  แนวทางการสรางขอสอบภาษา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั,  2538 

อารีย  สุวรรณทัศน.  “การสรางแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร  โดยใชส่ือการ
สอนจริงสําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  จงัหวัด
นครปฐม.” วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการสอน
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ตารางที่  8  แสดงขอบขายเนื้อหาการจัดแผนการเรียนรูรายหนวย 
หนวยที ่

เรื่อง ตีความ แลกเปลี่ยนขอมูล 
ศึกษาภาษา / 
ฝกปฏิบัติ 

เชื่อมโยงภาษา 
สูวิชาอื่น 

นําไปใช  คนควาเพิ่ม /
ประกอบอาชีพ 

ผลงาน / 
โครงงาน 

หนวยที่ 1 
Personal  
Identification 
เรื่อง My family 

ฟ ง เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บ เ กี่ ย ว กั บ
ครอบครัว 

แลก เปลี่ ยนข อ มู ล
เกี่ ยวกับครอบครัว 
การถามตอบเกี่ยวกับ
ข อ มู ลส วนตั ว ของ
ตนเองและบุคคลอื่น  

การเรียนรู  คําศัพท 
โครงสรางประโยค
ใหม   /การทบทวน
คํ า ศั พ ท   แ ล ะ
โครงสรางประโยค 

ศึกษาเพิ่มเติมและวาด
ภ า พ พ ร อ ม เ ขี ย น คํ า
บรรยาย เกี่ยวกับลักษณะ 
อาชีพ  รูปราง  และงาน
อดิเรก 

เกี่ยวกับลักษณะ  อาชีพ 
รูปราง และงานอดิเรก 

ภาพ 
ประกอบคํา
บรรยาย 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

ต.1.1.4  เขาใจบทสนทนาและ
เรื่องสั้น 

ต.1.2.3  ใชภาษา
งาย ๆ อธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของที่พบ
เห็น 
ต.1.3.2  นําเสนอ
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ที่
ใกลตัว 

ต.2.2.1  เขาใจ  คํา  
วลี  ประโยค  
ขอความงาย ๆ และ
นําไปใชอยางถูกตอง 

ต.3.1.1  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระอื่น ๆ  

ต.3.1.2  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระอื่น 
ๆ  เปนภาษาอังกฤษ 

 

กิจกรรม ขั้นที่ 1: สรางประสบการณ ฟง
เทปเกี่ยวกับเครื่องใชภายในครัว 
ขั้นที่  2  :  สะทอนประสบการณ  
 

ขั้นที่  3 : สราง
ความคิดรวบยอด 
ขั้นที่  4 : พัฒนา
มโนคติฝกทักษะการ
โตตอบ 

ขั้นที่  5 :  ปฏิบัติตาม
มโนคติ 
ขั้นที่  6 :  ปรับแตง
ใหสมบูรณ 

ขั้นที่  7 :  วิเคราะห
คุณคาและนําไปใช 
 

ขั้นที่  7 :  วิเคราะหคุณคา
และนําไปใช 
ขั้นที่  8 : แลกเปลี่ยน
ประสบการณ 
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ตารางที่ 8 (ตอ)  
      
หนวยที่ 

เรื่อง 
เนื้อหาทางภาษา 

หนวยที่ 1 
Personal  
Identification 
เรื่อง My family 

หนาที่ทางภาษา 
1. ความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อความอยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใช  (Cognitive  Liguistic  Functions)  
2. การบอกใหฟง  /  การฟงและเขาใจคําบอกเกี่ยวกับบุคคล   
3. การถามและตอบเกี่ยวกับการใหขอมูล   การตอบรับ  หรือปฏิเสธความ  การเลือกตอบ 

รูปแบบทางภาษา 
      คําศัพท(Vocabulary) : mother , father , brother ,  sister ,  grandfather , grandmother , big sister  (big brother) , elder  sister (elder brother) ,  

little / young  sister  (little / young brother), uncle, aunt , nephew , niece , cousin 
    Adjective :  big  ,little , younger , older , fat , tall , thin , short, good , happy , kind 
    ไวยากรณ(Grammar)  :   

1. Present  tense. 
2. Pronouns  : He , She , They   
3. Question  word.  : Who, What, Where, How  many 

วัฒนธรรม 
วัฒนธรรมในการทักทาย 
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ตารางที่  8 (ตอ) 
 
หนวยที ่

เรื่อง 
ตีความ แลกเปลี่ยนขอมูล 

ศึกษาภาษา / 
 ฝกปฏิบัติ 

เชื่อมโยงภาษาสูวิชาอื่น 
นําไปใช  คนควาเพิ่ม 

/ประกอบอาชีพ 
ผลงาน / 
โครงงาน 

หนวยที่ 1 
Personal  
Identification 
เรื่อง  
My friends 

ฟ ง บทสนทน าก า ร บ ร ร ย า ย
เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของเพื่อน 

ฝกการถามและตอบ
เกี่ยวกับขอมูลสวนตัว 

การเรียนรู  คําศัพท 
โครงสรางประโยค
ใหม   /การทบทวน
คํ า ศั พ ท   แ ล ะ
โครงสรางประโยค 

เ ขี ย น เ รี ย ง ค ว ามห รื อ
หนังสือเลมเล็กเกี่ยวกับ
เรื่องเพื่อนรักของฉัน 

การสัมภาษณขอมูลของ
ผูอื่น 

แผนผัง
ความคิด
รายละเอียด
ขอมูล
สวนตัว 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

ต.1.1.4  เขาใจบทสนทนาและ
เรื่องสั้น 

ต.1.2.3  ใชภาษางาย 
ๆ อธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของที่พบเห็น 
ต.1.3.2  นําเสนอ
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ที่
ใกลตัว 

ต.2.2.1  เขาใจ  คํา  
วลี  ประโยค  
ขอความงาย ๆ และ
นําไปใชอยางถูกตอง 

ต.3.1.1  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระอื่น ๆ  

ต.3.1.2  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระ
อื่นๆ  เปนภาษาอังกฤษ 

 

กิจกรรม ขั้นที่ 1: สรางประสบการณ ฟง
เทปเกี่ยวกับเครื่องใชภายในครัว 
ขั้นที่  2  :  สะทอนประสบการณ  
 

ขั้นที่  3 : สราง
ความคิดรวบยอด 
ขั้นที่  4 : พัฒนา
มโนคติ 
ฝกทักษะการโตตอบ 

ขั้นที่  5 :  ปฏิบัติตาม
มโนคติ 
ขั้นที่  6 :  ปรับแตงให
สมบูรณ 

ขั้นที่  7 :  วิเคราะห
คุณคาและนําไปใช 
 

ขั้นที่  7 :  วิเคราะห
คุณคาและนําไปใช 
ขั้นที่  8 : แลกเปลี่ยน
ประสบการณ 
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ตารางที่  8 (ตอ) 
  
หนวยที ่

เรื่อง 
เนื้อหาทางภาษา 

หนวยที่ 1 
Personal  
Identification 
เรื่อง  
My friends 

หนาที่ทางภาษา 
1. ความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อความอยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใช  (Cognitive  Liguistic  Functions)  
2. การบอกใหฟง  /  การฟงและเขาใจคําบอกเกี่ยวกับบุคคล   
3. การถามและตอบเกี่ยวกับการใหขอมูล   การตอบรับ  หรือปฏิเสธความ  การเลือกตอบ 

รูปแบบทางภาษา 
คําศัพท(Vocabulary) : special  , guests  ,   big  , bigger, younger , older , fat , fatter, tall , taller, thin ,thinner, short ,shorter  
ไวยากรณ(Grammar)  :   

1. Present  tense. 
2. Pronouns  : He , She , They   
3. Question  word.  : Who, What, Where, How  old 
4. Comparative  sentences  

วัฒนธรรม 
วัฒนธรรมในการทักทาย 
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ตารางที่  8 (ตอ) 
 

หนวยที ่
เรื่อง 

ตีความ แลกเปลี่ยนขอมูล 
ศึกษาภาษา / 
 ฝกปฏิบัติ 

เชื่อมโยงภาษาสูวิชาอื่น 
นําไปใช  คนควาเพิ่ม /

ประกอบอาชีพ 
ผลงาน / 
โครงงาน 

หนวยที่ 1 
Personal  
Identification 
เรื่อง My pet 

ประโยคเกี่ยวกับลักษณะของ
สัตว 

แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข อ มู ล
เกี่ยวกับสัตวเ ลี้ยงของ
ตน 

การเรียนรูคําศัพท 
คําคุณศัพท
โครงสรางประโยค
ใหม  /การทบทวน
คําศัพท  และ
โครงสรางประโยค  

ศึกษาเรื่ องของสัตว ใน
วิชาวิทยาศาสตร  

คนคว า เกี่ ยวสั ตว เ ลี้ ย ง  
การดูแล   วาดภาพและ 
เขียนบรรยาย 

ใบงาน 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

ต.1.1.4  เขาใจบทสนทนาและ
เรื่องสั้น 

ต.1.2.3  ใชภาษางาย ๆ 
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของที่
พบเห็น 
ต.1.3.2  นําเสนอ
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่
ใกลตัว 

ต.2.2.1  เขาใจ  คํา  
วลี  ประโยค  
ขอความงาย ๆ และ
นําไปใชอยางถูกตอง 

ต.3.1.1  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระอื่น ๆ  

ต.3.1.2  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระอื่น 
ๆ  เปนภาษาอังกฤษ 

 

 
กิจกรรม 

ขั้นที่ 1: สรางประสบการณ ฟง
เทปเกี่ยวกับเครื่องใชภายในครัว 
ขั้นที่  2  :  สะทอนประสบการณ  
 

ขั้นที่  3 : สรางความคิด
รวบยอด 
ขั้นที่  4 : พัฒนามโนคติ 
ฝกทักษะการโตตอบ 

ขั้นที่  5 :  ปฏิบัติตาม
มโนคติ 
ขั้นที่  6 :  ปรับแตงให
สมบูรณ 

ขั้นที่  7 :  วิเคราะห
คุณคาและนําไปใช 
 

ขั้นที่  7 :  วิเคราะหคุณคา
และนําไปใช 
ขั้ นที่   8  : แลก เปลี่ ย น
ประสบการณ 
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ตารางที่  8 (ตอ) 
    
หนวยที่ 

เรื่อง 
เนื้อหาทางภาษา 

หนวยที่ 1 
Personal  
Identification 
เรื่อง My pet 

หนาที่ทางภาษา 
1. ความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อความอยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใช  (Cognitive  Linguistic  Functions)  
2. การบอกใหฟง/การฟงและเขาใจคําบอกเกี่ยวกับของ สัตว เรื่องราวตาง ๆ 
3. การถามและตอบเกี่ยวกับขอมูล   
4. การเปรียบเทียบขั้นกวา 

รูปแบบทางภาษา 
คําศัพท(Vocabulary) :    big  , bigger, younger , older , fat , fatter, tall , taller, thin ,thinner, short ,shorter 
ไวยากรณ(Grammar)  :   

1. Present  tense. 
2. Pronouns  : He , She , They   
3. Question  word.  : Who  
4. Comparative  sentences  

วัฒนธรรม 
วัฒนธรรมในการทักทาย 
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ตารางที่  8 (ตอ) 
 

หนวยที ่
เรื่อง 

ตีความ แลกเปลี่ยนขอมูล 
ศึกษาภาษา / 
ฝกปฏิบัติ 

เชื่อมโยงภาษาสูวิชาอื่น 
นําไปใช  คนควาเพิ่ม /

ประกอบอาชีพ 
ผลงาน / 
โครงงาน 

หนวยที่ 2 
House  and  
home       
เรื่อง Bedroom 

ฟงเรื่องเกี่ยวกับหองตางภายใน
บาน 

แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับสิ่งของ
เครื่องใชภายใน
หองนอน   

การเรียนรู  คําศัพท 
โครงสรางประโยค
ใหม  /การทบทวน
คําศัพท  และ
โครงสรางประโยค 

เรียนรูเรื่องของการจัด
หองนอนและการทํา
ความสะอาดจากสาระ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

เขียนบรรยายขั้นตอนการ
จัดหองนอน 

ใบงาน 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

ต.1.1.4  เขาใจบทสนทนาและเรื่อง
สั้น 

ต.1.2.3  ใชภาษา
งายๆ อธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของที่พบเห็น 
ต.1.3.2  นําเสนอ
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ที่
ใกลตัว 

ต.2.2.1  เขาใจ  คํา  
วลี  ประโยค  
ขอความงาย ๆ และ
นําไปใชอยางถูกตอง 

ต.3.1.1  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระอื่น ๆ  

ต.3.1.2  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระ
อื่นๆ  เปนภาษาอังกฤษ 

 

กิจกรรม ขั้นที่ 1: สรางประสบการณ ฟงเทป
เกี่ยวกับเครื่องใชภายในครัว 
ขั้นที่  2  :  สะทอนประสบการณ  
 

ขั้นที่  3 : สราง
ความคิดรวบยอด 
ขั้นที่  4 : พัฒนา
มโนคติ 
ฝกทักษะการโตตอบ 

ขั้นที่  5 :  ปฏิบัติตาม
มโนคติ 
ขั้นที่  6 :  ปรับแตงให
สมบูรณ 

ขั้นที่  7 :  วิเคราะห
คุณคาและนําไปใช 
 

ขั้นที่  7 :  วิเคราะหคุณคา
และนําไปใช 
ขั้นที่  8 : แลกเปลี่ยน
ประสบการณ 
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ตารางที่  8  (ตอ) 
  
หนวยที่ 

เรื่อง 
เนื้อหาทางภาษา 

หนวยที่ 2 
House  and  
home       
เรื่อง Bedroom 

หนาที่ทางภาษา 
1.  ความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อความอยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใช  (Cognitive  Liguistic  Functions)  
คําศัพท(Vocabulary) : lamp  , clock , fan , bed ,pillow  blanket  closet , curtain  etc. Colures   Size 
ไวยากรณ(Grammar)  :   

1. Subject Pronouns 
2. Possessive Pronouns 
3. Preposition 
4. Verbs  Patterns   

• Subject  +  BE 
• There  +  BE 

วัฒนธรรม 
วัฒนธรรมในการทักทาย 
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ตารางที่  8 (ตอ) 
 
หนวยที่ 

เรื่อง 
ตีความ แลกเปลี่ยนขอมูล 

ศึกษาภาษา / 
ฝกปฏิบัติ 

เชื่อมโยงภาษาสูวิชาอื่น 
นําไปใช  คนควาเพิ่ม /

ประกอบอาชีพ 
ผลงาน / 
โครงงาน 

หนวยที่ 2 
House  and  
home       
เรื่อง Kitchen 

ฟ ง เ รื่ อ ง เกี่ ย วกั บ เค รื่ อ ง ใ ช
ภายในหองครัว 

แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งของเครื่องใชภายใน
หองครัว 

การเรียนรู  คําศัพท 
โครงสรางประโยค
ใหม   /การทบทวน
คํ า ศั พ ท   แ ล ะ
โครงสรางประโยค 

อ าน เพิ่ ม เ ติ ม เกี่ ย วกั บ
อุ ป ก รณ แ ล ะ ก า ร เ ก็ บ
รักษาอุปกรณในหองครัว
ในสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

อุปกรณภายในครัว ใบงาน 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

ต.1.1.4  เขาใจบทสนทนาและ
เรื่องสั้น 

ต.1.2.3  ใชภาษางาย ๆ 
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของที่
พบเห็น 
ต.1.3.2  นําเสนอความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับเรื่องตาง 
ๆ ที่ใกลตัว 

ต.2.2.1  เขาใจ  คํา  
วลี  ประโยค  
ขอความงาย ๆ และ
นําไปใชอยางถูกตอง 

ต.3.1.1  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระอื่น ๆ  

ต.3.1.2  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระ
อื่นๆ  เปนภาษาอังกฤษ 

 

กิจกรรม ขั้นที่ 1: สรางประสบการณ ฟง
เทปเกี่ยวกับเครื่องใชภายใน
ครัว 
ขั้นที่  2  :  สะทอน
ประสบการณ  

ขั้นที่  3 : สรางความคิด
รวบยอด 
ขั้นที่  4 : พัฒนามโนคติ 
ฝกทักษะการโตตอบ 

ขั้นที่  5 :  ปฏิบัติตาม
มโนคติ 
ขั้นที่  6 :  ปรับแตงให
สมบูรณ 

ขั้นที่  7 :  วิเคราะห
คุณคาและนําไปใช 
 

ขั้นที่  7 :  วิเคราะหคุณคา
และนําไปใช 
ขั้นที่  8 : แลกเปลี่ยน
ประสบการณ 
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ตารางที่  8 (ตอ) 
      
หนวยที่ 

เรื่อง 
เนื้อหาทางภาษา 

หนวยที่ 2 
House  and  
home       
เรื่อง Kitchen 

หนาที่ทางภาษา 
1.  ความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อความอยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใช  (Cognitive  Liguistic  Functions)  
คําศัพท(Vocabulary) :   plate ,  spoon ,  fork , bowl ,  pot ,cup , bottle , knife , over , refrigerator ,  to  cook , to  drink , to eat. 
ไวยากรณ(Grammar)  :   

1. Pronouns  : I , you , we , he , she , they   
2. Possesssive  Pronouns :  your , his , her , our , my , their 
3. Question  word.  :  What, Where,  How  many 

วัฒนธรรม 
วัฒนธรรมในการทักทาย 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

142

ตารางที่  8 (ตอ) 
 
หนวยที่ 

เรื่อง 
ตีความ แลกเปลี่ยนขอมูล 

ศึกษาภาษา / 
 ฝกปฏิบัติ 

เชื่อมโยงภาษาสูวิชาอื่น 
นําไปใช  คนควาเพิ่ม /

ประกอบอาชีพ 
ผลงาน / 
โครงงาน 

หนวยที่ 2 
House  and  
home       
เรื่อง Our  
house work 

ฟงเพลง แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับอุปกรณการ
ทําความสะอาดบาน 

การเรียนรู  คําศัพท 
โครงสรางประโยค
ใหม  /การทบทวน
คําศัพท  และ
โครงสรางประโยค 

อานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง
การทําความสะอาดบาน
ในสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

เขียนบรรยายขั้นตอนการ
ทําความสะอาดบาน 

สํารวจ
อุปกรณการ
ทําความ
สะอาดบาน 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

ต.1.1.4  เขาใจบทสนทนาและ
เรื่องสั้น 

ต.1.2.3  ใชภาษา
งายๆ อธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของที่พบเห็น 
 

ต.2.2.1  เขาใจ  คํา  
วลี  ประโยค  
ขอความงาย ๆ และ
นําไปใชอยางถูกตอง 

ต.3.1.1  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระอื่น ๆ  

ต.3.1.2  เขาใจและ
ถายทอดเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระ
อื่นๆ  เปนภาษาอังกฤษ 

 

กิจกรรม ขั้นที่ 1: สรางประสบการณ ฟง
เทปเกี่ยวกับเครื่องใชภายใน
ครัว 
ขั้นที่  2  :  สะทอน
ประสบการณ  
 

ขั้นที่  3 : สราง
ความคิดรวบยอด 
ขั้นที่  4 : พัฒนา
มโนคติ 
ฝกทักษะการโตตอบ 

ขั้นที่  5 :  ปฏิบัติตาม
มโนคติ 
ขั้นที่  6 :  ปรับแตงให
สมบูรณ 

ขั้นที่  7 :  วิเคราะหคุณคา
และนําไปใช 
 

ขั้นที่  7 :  วิเคราะหคุณคา
และนําไปใช 
ขั้นที่  8 : แลกเปลี่ยน
ประสบการณ 
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ตารางที่  8 (ตอ)  
     
หนวยที่ 

เรื่อง 
เนื้อหาทางภาษา 

หนวยที่ 2 
House  and  
home       
เรื่อง Our  
house work 

หนาที่ทางภาษา 
1.  ความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อความอยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใช  (Cognitive  Liguistic  Functions)  
คําศัพท(Vocabulary) :   

Verbs : whistle , tidy up (the  place) , hum (a tune)  , iron ,mop  
Nouns : tune , broom , carpet , vacuum cleaner , plant , microwave oven , washing  machine ,  dish washer  
Adverbs  of  frequency : always , usually , often ,  sometime , never.  

ไวยากรณ(Grammar)  :   
1. Yes – No  questions 
2. Wh – questions 
3. Present  simple tense. 
4. Past  simple tense. 
5. Adverbs  of  frequency 

 
วัฒนธรรม 

วัฒนธรรมในการทักทาย 
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แผนการสอนที่  1 
วิชา  ภาษาองักฤษ                ชั้นประถมศกึษาปที ่  5 
หนวยที่  1  : Personal  Identification    เวลา      9        ชั่วโมง   
เรื่อง   My  family        เวลา      3        ชั่วโมง 
 
1. สาระสําคัญ 

ทักษะการสื่อสาร  บูรณาการทักษะทางภาษาการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  
วัฒนธรรมของเจาของภาษา  การเรียงลําดับญาติพี่นองในครอบครัว  การสอบถามขอมูลสวนตัว  
การถามและตอบขอมูลสวนตัวของผูอ่ืน   
 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

2.1 อานออกเสียงและบอกความหมายตามที่กําหนดได  (มฐ.ต. 1.1(2)  / 2.2 (3) / 
3.1 (1,2)) 

2.2 พูดประโยคแนะนําผูอ่ืนได  (มฐ.ต. 1.1(2)  / 1.2 (1,3) / 1.3 (1) / 2.1 (1,2) / 
2.2 (1,2) / 4.1 (2)) 

2.3 ถามและตอบตามประโยคที่กําหนดใหได  (มฐ.ต. 1.1(2)  /1.2 (2,3) / 1.3 (1) / 
2.1 (1,2) / 2.2 (1) / 4.1 (1,2)) 

2.4 อานบทสนทนาและจับใจความสําคัญได  (มฐ.ต. 1.1(2,4)) 
2.5 รองเพลงตามที่กําหนดได  (มฐ.ต. 1.3(4)  / 2.2 (3) ) 
2.6 ทําแบบฝกหัดตามที่กําหนดได (มฐ.ต. 1.1(1,3)  /1.2 (3) / 1.3 (1-3) ) 

 
3. จุดประสงคการเรียน 

3.1 นักเรียนสามารถถามและตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวในครอบครัวได 
3.2 นักเรียนสามารถถามและตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูอ่ืนได 
3.3 นักเรียนสามารถสะกดคํา  อานออกเสียงและเขียนคําศัพทได 
3.4 นักเรียนสามารถใช   Question word  ( Who)  ในการถาม 
3.5 นักเรียนสามารถใช  Pronouns  และ  Verb to be ได 
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4. เนื้อหา 
4.1 หนาทีท่างภาษา(Function)  

4.1.1 การบอกใหฟง/การฟงและเขาใจคําบอกเกีย่วกับส่ิงของ    เร่ืองราวตาง ๆ 
4.1.2 การถามและตอบเกี่ยวกับขอมูล   

4.2 รูปแบบทางภาษา 
4.2.1  คําศัพท(Vocabulary) : mother , father , brother ,  sister ,  

grandfather , grandmother , big sister  (big brother) , elder  sister (elder brother) ,  little / 
young  sister  (little / young brother), uncle, aunt , nephew , niece , cousin 

4.2.2 Adjective :  big  ,little , younger , older , fat , tall , thin , short, 
good , happy , kind 

4.3 ไวยากรณ(Grammar)  :   
4.3.1 Present  tense. 
4.3.2 Pronouns  : He , She , They   
4.3.3 Question  word.  : Who, What, Where, How  many 

4.4 วัฒนธรรม(Culture)  :   
4.4.1 วัฒนธรรมในการทักทาย 

 
5. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

5.1 ภาพครอบครัว  
5.2 Family ‘s tree 
5.3 แถบโครงสรางประโยคตาง ๆ 
5.4 บัตรคําศัพท 
5.5 ใบงาน 
5.6 แถบบันทกึเสยีง 
5.7 เครื่องเลนเทป 
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6. กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นที่  1  ขั้นสรางประสบการณ  (Creating  experience) 
1. ครูทักทายนักเรียน  จากนัน้ ครูแนะนําตวัโดยใชประโยค  My  name’s _(ชื่อครู)_ .  

พรอมกับเขียนชื่อครูเปนภาษาอังกฤษบนกระดาน  แลวครูสุมเรียกนักเรียนทีละคน  ฝกพูดทกัทาย
ตอบครูพรอมกับแนะนําตนเองโดยใชประโยค  Good  morning.  My  name’s  _(ชื่อนักเรียน)__ .   

2. ครูเขียนประโยค  What’s  your  name?  My  name’s ____. บนกระดาน  แลวครู
สุมเรียกนกัเรยีนทีละคู  ฝกถามตอบโดยใชโครงสรางประโยคบนกระดาน 

3. ครูสุมเรียกนักเรียนทีละคน  แลวครูถามนกัเรียนโดยใชประโยค  What’s  your  
name ?  How  old  are  you?  Do  you  have  any  brother  or  sister?  What  grade  are  
you  in?  เพื่อทบทวนการถามตอบเกี่ยวกบัขอมูลสวนตวัของนกัเรียน 

4. เลนเกมจับคูคําศัพท   โดยครูเรียงบัตรคําไวบนกระดานแลวใหนกัเรียนชวยกนัจับคู
บัตรคํา  เชน  father -  mother  ,  brother – sister , uncle – aunt  เปนตน 
 

ขั้นที่  2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ  (Analyzing  experience) 
5. ครูนําคําศัพทจากเกมทายคาํศัพททัง้หมดตดิไวบนกระดาน   mother , father , 

brother ,  sister ,  grandfather , grandmother , uncle ,aunt , nephew , niece , cousin , 
teacher , nurse , doctor , policeman , postman , singer , soldier , engineer ,student 

6. นักเรียนฟงและอานคาํศัพทตามเทป  สะกดคําศัพทแตละคํา  อาน  และแปล
ความหมาย 

7. ครูชี้คําศัพทแตละคําบนกระดานพรอมทัง้ตั้งคําถาม  Who is  he / she ?                                        
ใหนักเรียนตอบวา   He  is  father.   
                              She  is  mother. 
     He  is  grandfather. 
   She  is  grandmother.  

…        
8. ครูนําบัตรภาพเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ มาใหนักเรียนดูแลวถามคําถามวา What does 

she / he   do? 
ใหนักเรียนตอบวา   He  is  a  doctor. 
   She  is  a  nurse.    
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9. ครูนําคําศัพทและภาพติดบนกระดานจากนั้นตัง้คําถามใหนกัเรียนแตงประโยค  
เชน     John is  father.  He  is  a  doctor.   

Malee  is  mother.  She  is  a teacher.   
  

ขั้นที่  3  ขั้นปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด  (Integrating  reflection  
into  concepts) 

10. ติดแผนภูมิ  Family  ‘s  tree  (เหมือนในใบความรู)  บนกระดานและแบงนกัเรียน
เปนกลุมเทา ๆ กัน 

11. ใหขอความที่เปนประโยคทีส่มบูรณกลุมละ  2 ประโยค 
1. They  are  John’s  grandparents. 
2. They  are  Anny’s  grandparents. 
3. She  is  Paul’s  mother. 
4. He  is  Linda’s  father. 
5. He is  Jo’s father. 
6. She is  John’s   aunt. 
7. She is  Lucy’s  aunt. 
8. They  are  Billy’s  nephews. 
9. They  are  Peter’s  niece. 
10. They are Pat’s  nephews. 
ใหนักเรียนเปรียบเทยีบประโยคกับ  family’s  tree. 

 
ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดดวยขอมลู  (หาความรูเพิ่มเติม)    (Developing  

theories  and  concepts) 
12. นักเรียนกลุมทีห่นึง่อานประโยคที่ได  เชน They  are  John’s  grandparents.   
13. นักเรียนกลุมอ่ืนตั้งคําถาม  Who  are  they? 
14.  นักเรียนกลุมที่หนึ่งรวมกนัตอบคําถาม  เปรียบเทียบจาก  Family’s tree : They  

are   Mr. George  and  Mrs. George. 
15. นักเรียนกลุมทีห่นึง่นาํประโยคที่อาน  และประโยคที่ตอบเขียนไวบนกระดาน  เชน   

They  are  Tom’s  grandparents.  They  are  Mr. Wood  and  Mrs. Wood. 
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16. กิจกรรมจัดตอเนื่องจนครบทกุกลุม 
17. นักเรียนทกุกลุมรวมกนัอานประโยคที่รวมกันเขียนบนกระดานพรอมแปล

ความหมาย 
18. ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปการใช’s    และการใช  Question  word. (Who)  และ

การใช  Pronouns , Verb  to  be. 
 
ขั้นที่  5  ขั้นทําตามแนวคิดที่กําหนด  (Working  on  defined  concepts) 
19. ครูใหนักเรียนวาดภาพบุคคลในครอบครัว  และเขียนคําบรรยายในหัวขอตอไปนี้  

เขาเปนใคร  อาชีพอะไร  อุปนิสัยเปนอยางไร  อายุเทาไร  สวนสูงเทาไร  น้าํหนักเทาไร  งานอดิเรก
คืออะไร 

หมายเหต ุ ใหนักเรียนทาํงานใน  Worksheet  1 A 
 

ขั้นที่  6  ขั้นบูรณาการแนวคิด  (Messing  around) 
20. ใหนักเรียนออกมาเลาเรื่องในครอบครัวของตน  โดยยึดหลัก  Family’s tree.   
21. จับคูสนทนาเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว  เชน  How  many  people  are  there  in  

your  family?  There  are  ….         What  is  his/her  name?  His  /  Her  name  is ….         
What  is  she/he  ?   He / She  is  (อาชพี)  แลวทาํงานใน  Worksheet  1 B 

 
ขั้นที่  7   ขั้นวิเคราะหผลและนําแนวคดิไปใช  (Analyzing  their  own  

application  of  concepts  for  usefullness) 
22. ใหนักเรียนอาน  Tom’s  family.  ใน  Worksheet 2   เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น  ครูจะ

ชวยใหคาํแนะนําในการเขียนบรรยายใหถกูตอง   จากนัน้ใหนักเรียนทาํ  Worksheet  3  ทบทวน
ส่ิงที่เรียนมา 

 
ขั้นที่  8  ขั้นนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืน  (Do  it  

themselves  and  sharing  what  they  do  with  others) 
23. นักเรียนแตละคนนาํเสนอผลงานจากกิจกรรมขั้นที่  5  และ  6  โดยการบรรยาย

หนาชั้นวิจารณงานของตนเอง  และใหเพือ่นรวมในการติชมผลงาน  แลวนําผลงานไปติดที่ปาย
นิเทศแสดงผลงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 149

หมายเหต ุ  กิจกรรมในขั้นที่  1 -  4  ใชเวลาในการสอน  1  ชัว่โมง 
  กิจกรรมในขั้นที่  5 -  6  ใชเวลาในการสอน  1  ชัว่โมง 
  กิจกรรมในขั้นที่  7 -  8  ใชเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
7. การวัดและประเมินผล 

7.1 วิธีการวัดและประเมินผล  
7.1.1 ตรวจใบงาน 

7.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
7.2.1 ใบงาน 

7.3 เกณฑการวัดและประเมินผล 
7.3.1 การตรวจใบงาน   การผานเกณฑการประเมินรอยละ  70 

 
8.  บันทกึหลงัการสอน 

ความคิดเหน็ของผูเรียน.......................................................................................... 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

ความคิดเหน็ของครู.......................................................................................... 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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ใบความรูที่  1 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  family 
  

Family’s  tree 

                                                    
 

Mr. Wood  Mrs. Wood  Mr. Johnson  Mrs. Johnson 
 
 

 
 
 
 

Billy  Paul  Lisa   Joe   Betty 
           Wood           Johnson        Johnson               White 
 

Ben  Jack       Peter  Tom       Malee    Ann     Lucy         Kate 

ที่มา : บังอร  พานทองและคณะ,  ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียนเพื่อพัฒนาศกัยภาพการ
เรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ  ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 
(กรุงเทพมหานคร :  ไทยวฒันาพานิช,  ม.ป.ป.), 30.  
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Worksheet  1 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  family 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 

A. Draw and color your family picture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. What  do  you  Know  about  them ? 

Example  :  Mary  is  Joe’s  grandmother.  She is sixty  years  old.  She  is  a  nurse.  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Worksheet  2 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  family 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 

Tom’s  family 
 In  the  morning,  Tom’s  grandmother  and  grandfather  are  in  the  sitting  
room.  They  are  watching  television.  His  mother  is  cooking  in  the  kitchen.     
His  father  is  in  the  garden  with  Peter  and  Malee.   Ann  helps  her  mother in the  
kitchen.  Tom  is  playing  football  with  his  two  cousins.  Everyone   is  very  happy. 
 

Complete  these  sentences 
1. Tom’s  grandparents  are  in ……………………………  . 
2.   ………………………….  Watching  television. 
3. Tom  is  ……………………….  With  his  cousins. 
4. Peter  and  Malee  are  in ……………………………. . 
5. …………………………  is  cooking  in the  kitchen. 
6. Ann  ……………….   her  mother  in  ……………………. . 
7. ……………………………..  is  Tom’s   father ? 
8. Tom’s  mother  and  ……………   are  in  the ………………. . 
9. Peter and  Malee  are  in  the  gaden  with ………………….. 
10. ………………..  are  happy. 
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Worksheet  3 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  family 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 
Write  about  your  family  at  least   7  sentences. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการสอนที่  2 
วิชา  ภาษาองักฤษ                ชั้นประถมศกึษาปที ่  5 
หนวยที่  1  : Personal  Identification    เวลา         9      ชั่วโมง   
เรื่อง  My  friend      เวลา        3            ชั่วโมง 
 
1. สาระสําคัญ 

1.1 การสอบถามขอมูลสวนตัว  การถามและการตอบขอมูลสวนตัวของผูอ่ืน   
การเปรียบเทยีบขั้นกวา     
 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

2.1 อานออกเสียงและบอกความหมายตามที่กําหนดได  (มฐ.ต. 1.1(2)  / 2.2 (3) / 
3.1 (1,2)) 

2.2 พูดประโยคแนะนําผูอ่ืนได  (มฐ.ต. 1.1(2)  / 1.2 (1,3) / 1.3 (1) / 2.1 (1,2) / 
2.2 (1,2) / 4.1 (2)) 

2.3 ถามและตอบตามประโยคที่กําหนดใหได  (มฐ.ต. 1.1(2)  /1.2 (2,3) / 1.3 (1) / 
2.1 (1,2) / 2.2 (1) / 4.1 (1,2)) 

2.4 อานบทสนทนาและจับใจความสําคัญได  (มฐ.ต. 1.1(2,4)) 
2.5 รองเพลงตามที่กําหนดได  (มฐ.ต. 1.3(4)  / 2.2 (3) ) 
2.6 ทําแบบฝกหัดตามที่กําหนดได (มฐ.ต. 1.1(1,3)  /1.2 (3) / 1.3 (1-3) ) 

 
3. จุดประสงคการเรียน 

3.1 ถามและตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูอ่ืนได 
3.2 บอกความหมายและใชคําคุณศัพทประกอบประโยคได 
3.3 เขียนเปรียบเทียบขั้นกวาได 
3.4 เขียนบรรยายอยางงาย ๆ เกี่ยวกับเพื่อนของตนได 
3.5 รองเพลงไดถูกตองและสนุกสนาน 

 
4. เนื้อหา 

4.1 หนาทีท่างภาษา(Function)  
4.1.1 การถามและตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตวั 
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4.1.2 การเปรียบเทยีบ 
4.2 รูปแบบทางภาษา 
4.3 คําศัพท(Vocabulary) : special  , guests  ,   big  , bigger, younger , older 

, fat , fatter, tall , taller, thin ,thinner, short ,shorter  
4.4 ไวยากรณ(Grammar)  :   

4.4.1 Present  tense. 
4.4.2 Pronouns  : He , She , They   
4.4.3 Question  word.  : Who, What, Where, How  old 
4.4.4 Comparative  sentences  

 
4.5 วัฒนธรรม(Culture)  :   

4.5.1 วัฒนธรรมในการทักทาย 
 

5. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
5.1 เทปบนัทึกเสียง 
5.2 บัตรภาพและบัตรคําศัพท 
5.3 เกม  Who  are  you? 
5.4 ใบงาน  ใบความรู 

 
6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่  1  ขั้นสรางประสบการณ  (Creating  experience) 
1. ครูทักทายนักเรียนทบทวนการแนะนาํตัวเอง  แลวทบทวนเกี่ยวกับการบอกขอมูล

สวนตัวโดยครูสุมเรียกนกัเรยีนทีละคน  แลวครูถามนักเรียนโดยใชประโยค  What’s  your  name 
?  How  old  are  you?  Do  you  have  any  brother  or  sister?  What  grade  are  you  in?  
เพื่อทบทวนการถามตอบเกีย่วกับขอมูลสวนตัวของนกัเรียน 

2. ครูเปดเทปบทสนทนาใหนกัเรียนฟง  และฝกออกเสียงตามโดยแจกใบความรูที่  2  
ใหนักเรียนฝกอานตาม  จากนัน้ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับบทสนทนา  ดงันี ้

รายการนี้ชื่อรายการอะไร   พิธีกรจะสมัภาษณใครบาง 
Lisa  เรียนอยูในชั้นใด  และโรงเรียนใด Lisa  มีพีน่องหรือไม 
Lisa  เรียนอยูชั้นใด  และโรงเรียนใด 
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ขั้นที่  2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ  (Analyzing  experience) 
3. ครูสอนนักเรียนออกเสียงคําศัพทใหม  ซึ่งไดแกคําวา  Special  และ  Guests  

แลวใหนกัเรียนชวยกนัหาความหมายของคําศัพทดงักลาว  จากนัน้  ครูถามนกัเรียนวา  Lisa  ใช
ประโยคใด  บอกพิธกีรวา  เพื่อนที่ดีที่สุดของ  Lisa  คือ  Anne    และ  Lisa  ชอบเลนยิมนาสติก  
จากนั้น  ครูติดแถบประโยค  My  best  friend  is  Anne.  และ  I  like  to  do  gymnastics.  บน
กระดาน  และใหนักเรียนฝกอานออกเสยีงพรอมกัน 

4. ครูใหนักเรียนดูภาพ  อานประโยค  และเขยีนตัวอกัษรเรียงตามลาํดับเหตุการณ  
จัดทําเปนผลงาน  ชิน้ที ่ 2   ครูและนักเรียนชวยกนัเฉลยคําตอบ  จากนั้นใหนกัเรียนจับคูกับเพื่อน
ฝกพูดบทสนทนาโดยใหคนหนึ่งสมมุติเปนพิธีกร  และอีกคนเปน Lisa  จากนั้น  ครูสุมนักเรียน  
ออกมาแสดงบทบาทสมมุตพิูดบทสนทนาที่หนาชัน้ 

  
ขั้นที่  3  ขั้นปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด  (Integrating  

reflection  into  concepts) 
5. ครูติดแถบประโยคการถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว  บนกระดาน  แลวใหนกัเรียน

จับคู  ฝกถามตอบโดยใชโครงสรางประโยค  ดังนี ้
- What’s  your  name? 
- How  old  is  he? 
- Does  he  have  any  brother  or  sister ? 
- What  grade  is  he in? 

6. ครูถามนกัเรียนวา  ถาจะถามผูอ่ืนเกีย่วกบัโรงเรียนที่เขาเรียน  เพื่อนที่ดีที่สุดของ
เขาและสิ่งที่เขาชอบทาํ  จะใชโครงสรางประโยคเปนภาษาอังกฤษวาอยางไร  จากนั้น  ครูติดแถบ
ประโยคบนกระดานแลวใหนกัเรียนจับคูกับเพื่อน  ฝกถามตอบโดยใชโครงสรางประโยค  ดังนี ้

Q :  Where  does  ____  study?  A :  ____  studies  at  ____. 
Q : Who’s _____ best  friend ?    A :  ____   best  friend’s  

___. 
Q  :  What  does ____  to  do?    A :  ____  like  to ____. 
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ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดดวยขอมลู  (หาความรูเพิ่มเติม)    (Developing  

theories  and  concepts) 
7.  ครูใหนักเรียนเลนเกม  Personal  Information  โดยครูเขียนชื่อ  อายุ  ญาติพี่

นอง  ชัน้เรียน  โรงเรียน  เพื่อนรัก  และกิจกรรมที่ชอบ  ที่เปนคําศัพทที่นกัเรียนรูจักลงในกระดาษ  
แลวพับใสกลองใหญแยกเปนประเภท  ดงันี ้ Name , Age ,  Family ,  Grade , School ,Best  
friend ,  Like  to  do   จากนั้น  ครูสุมเรียกนักเรียนทีละ  2  คน  ออกมาหนาชั้น  ใหนกัเรียนคน
หนึง่เปนคนจบัฉลากและนกัเรียนอกีคนหนึ่งเปนผูตั้งคาํถาม  เชน  ถาเพื่อนจับฉลากจากกลองได
หัวขอ  Best  friend  ได ฉลาก  Robert    นักเรียนฝายถามตองใชประโยคคําถาม  Who’s ___ 
best  friend?  สวนนกัเรียนที่เปนฝายตอบ  จะตองใชขอมูลในฉลากที่ตนไดตอบคําถามเพื่อน  
ดังนัน้  นักเรียนฝายตอบตองตอบวา  My  best  friend  is  Robert. 

 
ขั้นที่  5  ขั้นทําตามแนวคิดที่กําหนด  (Working  on  defined  concepts) 
8. ครูแจกบัตรภาพและขอมูลของบุคคลในภาพใหนกัเรียนแลวใหนกัเรียนจับคูกับ

เพื่อนฝกตั้งประโยคถามตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตวัของบุคคลในภาพ  จากนัน้ใหนักเรียนแตง
ประโยคจากขอมูลที่กาํหนดใหใน  Worksheet 4 

 
ขั้นที่  6  ขั้นบูรณาการแนวคิด  (Messing  around) 
9. แจก  Worksheet  5  ใหนักเรียนเขียนเรียงความหรือทําหนงัสือเลมเลก็เกี่ยวกับ

ขอมูลสวนตัวและเพื่อนรักของฉัน  โดยวาดภาพประกอบใหสวยงาม 
 
ขั้นที่  7   ขั้นวิเคราะหผลและนําแนวคดิไปใช  (Analyzing  their  own  

application  of  concepts  for  usefullness) 
10. ครูใหนักเรียนสัมภาษณขอมูลของเพื่อนสนิทแตละคน โดยการถามเกีย่วกับขอมูล

สวนตัวเพื่อฝกการใชประโยคถามตอบที่ไดเรียนมา  
11. ครูใหนักเรียนแบงกลุม  รวมกันอภิปรายและสรุปความรูที่ไดจากการเรยีนวา  จะ

นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนัไดอยางไร  สรุปผลการอภิปรายและเขียนเปนแผนผังความคิด  
จัดทําเปนผลงาน  แลวนําเสนอผลงานหนาชั้น 
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ขั้นที่  8  ขั้นนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืน  (Do  it  
themselves  and  sharing  what  they  do  with  others) 

12. นักเรียนแตละคนนาํเสนอผลงานจากกิจกรรมขั้นที่  13  โดยการบรรยายหนาชั้น
วิจารณงานของตนเอง  และใหเพื่อนรวมในการติชมผลงาน  แลวนาํผลงานไปติดทีป่ายนิเทศแสดง
ผลงานจัดแสดงผลงานมุมหอง  ใหเพื่อน ๆ รวมหองและเพื่อนชั้นอืน่ ๆ ไดชม 
 
หมายเหต ุ  กิจกรรมในขั้นที่  1 -  4  ใชเวลาในการสอน  1  ชัว่โมง 
  กิจกรรมในขั้นที่  5 -  6  ใชเวลาในการสอน  1  ชัว่โมง 
  กิจกรรมในขั้นที่  7 -  8  ใชเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
7. การวัดและประเมินผล 

7.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
7.1.1 ตรวจใบงาน  
7.1.2 การสัมภาษณ 

7.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
7.2.1 ใบงาน 
7.2.2 แบบบันทกึการสัมภาษณ 

7.3 เกณฑการวัดและประเมินผล 
7.3.1 การตรวจใบงาน  
7.3.2 การผานเกณฑการประเมินรอยละ  70 

8. การสัมภาษณ 
8.1.1 การผานเกณฑการประเมินรอยละ  50 

 
8.  บันทกึหลงัการสอน 

ความคิดเหน็ของผูเรียน............................................................................................. 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

ความคิดเหน็ของครู................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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ใบความรูที่  2 
  
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  friend 
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ใบความรูที่  3 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  friend 
  
Ask  & Answer 
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Worksheet  4 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  friend 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 
คําชี้แจง   :  แตงประโยคจากขอมูลท่ีกําหนดใหตอไปนี ้
 

Name Age Brothers 
and sisters Grade School Best  

friend Likes  to 

Nana 11 2 sisters 5 St. Mary’s  
School 

Lucy read  
cartoon  
book 

Paul 12 1 brother 6 Maryland  
School 

Tom play  
football 

Sandy 13 1 brother 
2 sisters 

7 Aksornwit  
School 

Lisa Watch  TV 

 
 
1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

My  name  is  ______ .  I’m  _________  years  old. 
I  study  at __________________.  I  have ________  
___________  .  I’m  in  ____________  grade.  My  
best  friend  is  ___________  .  I  like  to  ________.   
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2. 
 
 

 
 

 
 

3. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Worksheet  5 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  friend 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 
 

A. Draw and color your friend picture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B . Write  about  your  friend  at  least   7  sentences. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการสอนที่ 3  
วิชา  ภาษาองักฤษ                ชั้นประถมศกึษาปที ่  5 
หนวยที่  1  : Personal  Identification    เวลา         9      ชั่วโมง   
เรื่อง :  My  pet      เวลา        3            ชั่วโมง 
 
1. สาระสําคัญ 

การสอบถามขอมูลสวนตัว  การถามและการตอบขอมูลสวนตัวของผูอ่ืน  การใช
คําคุณศัพทในการเปรียบเทยีบ   
 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

2.1 อานออกเสียงและบอกความหมายตามที่กําหนดได  (มฐ.ต. 1.1(2)  / 2.2 (3) / 
3.1 (1,2)) 

2.2 พูดประโยคแนะนําผูอ่ืนได  (มฐ.ต. 1.1(2)  / 1.2 (1,3) / 1.3 (1) / 2.1 (1,2) / 
2.2 (1,2) / 4.1 (2)) 

2.3 ถามและตอบตามประโยคที่กําหนดใหได  (มฐ.ต. 1.1(2)  /1.2 (2,3) / 1.3 (1) / 
2.1 (1,2) / 2.2 (1) / 4.1 (1,2)) 

2.4 อานบทสนทนาและจับใจความสําคัญได  (มฐ.ต. 1.1(2,4)) 
2.5 รองเพลงตามที่กําหนดได  (มฐ.ต. 1.3(4)  / 2.2 (3) ) 
2.6 ทําแบบฝกหัดตามที่กําหนดได (มฐ.ต. 1.1(1,3)  /1.2 (3) / 1.3 (1-3) ) 

 
3. จุดประสงคการเรียน 

3.1 ถามและตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูอ่ืนได 
3.2 บอกความหมายและใชคําคุณศัพทประกอบประโยคได 
3.3 อานและเขาใจบทอานประเภทหนังสือพิมพได 
3.4 เขียนบรรยายอยางงาย ๆ เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงของตนได 
3.5 รองเพลงไดถูกตองและสนุกสนาน 
3.6 เลนเกมไดตามกติกา 
3.7 สะกดคํา  อานออกเสียง  และเขียนคําศัพทเสียงสระ  /        /  ได 

4. เนื้อหา 
4.1 หนาทีท่างภาษา(Function)  
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4.1.1 การบอกใหฟง/การฟงและเขาใจคําบอกเกีย่วกับของ สัตว เร่ืองราว
ตางๆ 

4.1.2 การถามและตอบเกี่ยวกับขอมูล   
4.1.3 การเปรียบเทยีบขั้นกวา 

4.2 รูปแบบทางภาษา 
คําศัพท(Vocabulary) :    big  , bigger, younger , older , fat , fatter, tall , 

taller, thin ,thinner, short ,shorter 
4.3 ไวยากรณ(Grammar)  :   

4.3.1 Present  tense. 
4.3.2 Pronouns  : He , She , They   
4.3.2 Question  word.  : Who  
4.3.3 Comparative  sentences  

   
5. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

5.1 เทปบนัทึกเสียง 
5.2 แผนภูมิเพลง  My  best  friend 
5.3 บัตรภาพและบัตรคําศัพท 
5.4 เกม  Who  are  you? 
5.5 ใบงาน  ใบความรู 
 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นที่  1  ขั้นสรางประสบการณ  (Creating  experience) 
1. ครูซักถามนักเรียนวา  ใครมีสัตวเลี้ยงบาง  สัตวเลี้ยงของนักเรียนคืออะไร  มีชื่อวา

อะไร  ครูสุมนกัเรียนทีละคน  ออกมาเลาเรื่องราวเกี่ยวกบัสัตวเลี้ยงของตนใหเพื่อนฟงทีห่นาชัน้ 
2. ครูทบทวนการใชคําคุณศัพท ดังนี ้

คําคุณศัพท (Adjectives)  คือ  คําที่ใชแสดงคุณภาพและลักษณะของนาม  เพื่อแสดงใหเห็นวา  
นามนัน้มีลักษณะอยางไร 
  -  คําคุณศัพททั่วไป  เชน   big  ,  good  ,  small  ปกติมักวางไวหนาคาํนาม  
เชน   a  big box  ,  good  books ,  a  small  eraser  ,  good  students 
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      บางครั้งคําคุณศัพทอาจใชโดยไมตองมคีํานามตามหลัง  ถาหากวา  ได
กลาวถึงคาํนามนั้นมากอน  เชน   This  is  a  good  book.             This  book  is  good. 
    Those  are  small  erasers.          Those  erasers are small. 
  -  ถาคําคุณศัพทไมมนีามตามหลงั  จะตองมี  is  ,  am ,are, was , were (v to 
be)  วางไวขางหนาเสมอ  เชน   This  book  is  good.   These ants  are  small.  This box is 
not big.  These erasers  are not small. 
 

ขั้นที่  2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ  (Analyzing  experience) 
3. ครูนําบัตรภาพมาแสดงการเปรียบเทยีบใหนกัเรียนด ู เชน  ครูนําภาพสัตวเลี้ยงของ  

Malee  ชูใหนกัเรียนดู  แลวพูดประโยค  Cheppy  is  small.  ซ้ําหลาย ๆ คร้ัง  และใหนกัเรียนพดู
ตาม  แลวครูนาํบัตรภาพนก  Birdy  ชูใหนกัเรียนดูแลวพดูวา    but  Birdy  is  smaller.   ซ้ํา
หลาย  ๆ  คร้ัง  และใหนักเรียนพูดตาม  แลวครูนําบัตรภาพนกทัง้สองตัวติดคูกันบนกระดาน  และ
เขียนคําวา  small – smaller  ใตภาพ 

4. ครูใหนักเรียนพูดวา  Cheppy  is  small  but  Birdy  is  smaller.ครูชูบัตรภาพอื่นๆ 
ใหนักเรียนฝกใชคําคุณศัพทเปรียบเทยีบ  จากนั้น  ครูใหนักเรียนเขียนคําคุณศัพทข้ันกวา  และ
คนหาคําศัพทจากตารางปรศินา  จาก Worksheet  6  ครูและนักเรียนชวยกนัเฉลย 
 

ขั้นที่  3  ขั้นปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด  (Integrating  reflection  
into  concepts) 

5. ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเกี่ยวกับการใชคําคุณศัพทเปรียบเทียบในขัน้กวา  ดงันี ้
การเปรียบเทยีบขั้นกวา (Comparative)    คือ   การเปรียบเทียบระหวางคน  2  คน  หรือส่ิงของ  2  
ส่ิง  ซึ่งสามารถทําได  ดังนี ้
  -  เติม  -er    ทายคาํคุณศัพทที่มพียางคเดียว  เชน   
   small   เปน   smaller  big   เปน bigger 
   fat เปน fatter  thin เปน thiner 
  -  คําคุณศัพทข้ันกวาตองวางไวหลงั  is  ,  am , are , was , were ( V to be)  
เชนเดียวกับคําคุณศัพททั่วไป 
   A  is  small.       A is small  but  B is  smaller. 
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6. ครูใหนักเรียนดูภาพ  และแตงประโยคประกอบภาพใหถูกตอง  ลงใน Worksheet  
7  ครูและนักเรียนชวยกนัเฉลย 

7. ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเปน Anne  และ   Jack  เพื่อเรียนเรื่องการใช
ประโยค  Wh – questions  ประกอบภาพตามบทสนทนาในใบความรูที่  4 

  
ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดดวยขอมลู  (หาความรูเพิ่มเติม)    (Developing  

theories  and  concepts) 
8. ใหนักเรียนอานขาวจาก ใบความรูที ่5  และซักถามเกีย่วกับหัวขอขาวเกี่ยวกับส่ิงใด  

จากนั้นใหนาํคําที่กาํหนดใหเติมลงในชองวางเพื่อทาํประโยคใหสมบูรณใน Worksheet 8 
 

ขั้นที่  5  ขั้นทําตามแนวคิดที่กําหนด  (Working  on  defined  concepts) 
9. แจกกระดาษใหนกัเรียนวาดภาพสัตวเลีย้งของตนเอง  แลวนาํมาเปรียบเทียบกับ

ของเพื่อน  แลวเขียนเปนเรียงความเรื่อง  My Pet . 
 

ขั้นที่  6  ขั้นบูรณาการแนวคิด  (Messing  around) 
10. แบงกลุมนักเรยีนศึกษาสาระการเรียนรูที่ไดจากใบความรูทั้งหมด  และสรุป

ความรูที่ไดจากการศึกษาเขยีนเปนแผนผงัความคิด  จัดทําเปนผลงาน  แลวนําเสนอผลงานหนา
ชั้น 

 
ขั้นที่  7   ขั้นวิเคราะหผลและนําแนวคดิไปใช  (Analyzing  their  own  

application  of  concepts  for  usefullness) 
11. เสนอผลงานและรวมกนัรองเพลง  My  best  friend  รวมกันสรุปเนื้อหาของเพลง 

  
ขั้นที่  8  ขั้นนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืน  (Do  it  

themselves  and  sharing  what  they  do  with  others) 
14.  นักเรียนแตละคนนาํเสนอผลงานโดยนําผลงานไปติดที่ปายนิเทศแสดงผลงานจดั

แสดงผลงานมุมหอง  ใหเพือ่น ๆ รวมหองและเพื่อนชัน้อืน่ ๆ ไดชม 
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หมายเหต ุ  กิจกรรมในขั้นที่  1 -  4  ใชเวลาในการสอน  1  ชัว่โมง 
  กิจกรรมในขั้นที่  5 -  6  ใชเวลาในการสอน  1  ชัว่โมง 
  กิจกรรมในขั้นที่  7 -  8  ใชเวลาในการสอน  1   ชั่วโมง 
 
7. การวัดและประเมินผล 

7.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
1) ตรวจใบงานที ่ 

7.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
1) ใบงาน 

7.3 เกณฑการวัดและประเมินผล 
1) การตรวจใบงาน  
2) การผานเกณฑการประเมินรอยละ  70 

 
8.  บันทกึหลงัการสอน 

ความคดิเหน็ของผูเรียน.......................................................................................... 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

ความคิดเหน็ของครู.......................................................................................... 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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ใบความรูที่  4 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  pet 
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ใบความรูที่  4.1 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  pet 
  

Ask  & Answer 
Anne  :  What’s  his/ her  best  friend?   
Jack  :  His / Her best  friends  are  his / her  goats. 
Anne  : What  are  their  names? 
Jack : Their  name  are  Roy  and  Brovo. 
Anne : Which  one  is  older? 
Jack : Roy  is  older. 
Anne : Is  Roy  older? 
Jack : Yes , it  is. 
Anne : Is  Bravo  older? 
Jack : No , it is not. It is  younger. 
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ใบความรูที่  5 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  pet 
  

 
ที่มา :  เอกรินทร  ส่ีมหาศาล แบบเรียนภาษาอังกฤษ  Let’s  go  “English  A to Z”  ช้ัน ป. 5   (กรุงเทพฯ :  
,2545) ,  6. 
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Worksheet  6 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  pet 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 
คําชี้แจง   :  คนหาศัพทจากตารางปริศนาและเขียนคําคณุศัพทขั้นกวา 

B A U D S H O R T 
I S D H M D K F F 
G F M L O A F A T 
L M Z A K P R E H 
K L H F L D S A I 
R O L D E L W Q N 
T N Y U I O P L K 
Z G A S D F G H J 
X C V Y O U N G B 

 
1. old   ………………………………………………………… 
2. big   ………………………………………………………… 
3. fat   ………………………………………………………… 
4. long  ………………………………………………………… 
5. thin  ………………………………………………………… 
6. short  ………………………………………………………… 
7. small  ………………………………………………………… 
8. young  ………………………………………………………… 
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Worksheet  7 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  pet 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 
Answer the  question 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Who  are  in  the  picture ?__________________________________ 
2.  Who  is  older?  __________________________________ 
3.  Who  is  shorter?  __________________________________ 
4.  Who is  younger?             __________________________________ 
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Worksheet  8 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  :  Personal  Identification   
เร่ือง  :  My  pet 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 

Fill  in  the  blanks. 
 

 
 

Tick  the  correct  answer. 
        True  False 
1. Edward  is  four  years  old.       
2. The  dog’s  name  is  Ginger.       
3. Edword’s dog  is  three  years  old.      
4. Edword  is  in  the  fifth  grade.      
5. Edword  and  Dodo  are  famous.      
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แผนการสอนที่ 4  
วิชา  ภาษาองักฤษ                ชั้นประถมศกึษาปที ่  5 
หนวยที่ 2    : House  and  Home            เวลา         9    
 ชั่วโมง   
เรื่อง  Bedroom        เวลา           3  
 ชั่วโมง 
 
1. สาระสําคัญ 

ทักษะการสื่อสาร  การบูรณาการทักษะทางภาษาการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  
วัฒนธรรมของเจาของภาษาสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพเกีย่วกับส่ิงของตาง ๆ ภายใน
หองนอน  เครือ่งใชที่จาํเปน  การบอกส ี ขนาด  จํานวน 
 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

ต.1.2.3  ใชภาษางาย ๆ อธิบายเกี่ยวกับส่ิงของที่พบเห็น 
ต.1.3.2  นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ ที่ใกลตัว 

 
3. จุดประสงคการเรียน 

3.1 นักเรียนการบรรยายสิ่งของแลวเขาใจสามารถตอบความไดถูกตอง 
3.2 นักเรียนสามารถอานเรื่องเกี่ยวกับหองนอนแลวสามารถวาดภาพประกอบได 
3.3 นักเรียนสามารถวาดภาพและเขียนคําบรรยายประกอบได 

4. เนื้อหา 
4.1 หนาทีท่างภาษา(Function)  

4.1.1 การบอกใหฟง/การฟงและเขาใจคําบอกเกีย่วกับส่ิงของ เร่ืองราวตาง ๆ 
4.1.2 การถามและตอบเกี่ยวกับขอมูล  การตอบรับ หรือการปฏิเสธความ  

การเลือกตอบ 
4.2 รูปแบบทางภาษา 

4.2.1 คําศัพท(Vocabulary) : lamp  , clock , fan , bed ,pillow  blanket  
closet , curtain  etc. Colures   Size 

4.2.2 ไวยากรณ(Grammar)  :   
4.2.2.1 Subject Pronouns 
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4.2.2.2 Possessive Pronouns 
4.2.2.3 Preposition 
4.2.2.4 Verbs  Patterns   

• Subject  +  BE 
• There  +  BE 

4.2.3 วัฒนธรรม(Culture)  :   
4.2.3.1 วัฒนธรรมในการทักทาย 

 
5. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

5.1 ภาพหองนอน  เครื่องใชตาง ๆ  
5.2 แถบประโยคโครงสรางตาง ๆ 
5.3 บัตรคําศัพท 
5.4 ใบงาน 
5.5 แถบบันทกึเสยีง 
5.6 เครื่องเลนเทป 

 
6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่  1  ขั้นสรางประสบการณ  (Creating  experience) 
1. ทักทายและพดูคุยกับนักเรียนดวยโครงสรางภาษาตาง ๆ เพื่อนกัเรียนเกิดความเคย

ชิน  ครูชักชวนพูดคุยเกี่ยวกบัหองนอน  ส่ิงที่จาํเปนตาง ๆ วามีอะไรบาง  
2. ครูนําภาพและจดหมายที่เขียนบรรยายถงึหองนอนในบานใหม  มาอานใหนักเรียน

ฟง  ครูใหนักเรียนเดาความหมายของเรื่องที่เขียนในจดหมาย 
3. ครูแนะนําคาํศัพทที่เกี่ยวกบัหองนอน  โดยเปดแถบบันทกึเสียงใหนกัเรียนพูดตาม

คําศัพท  พรอมทั้งชูภาพและคําศัพทประกอบ  ใหนกัเรยีนเลนเกม  จบัคูภาพกับคํา 
เมื่อทบทวนพอสมควรแลวจงึใหนักเรียนชวยกนัสรุปในข้ันตอไป 
ขั้นที่  2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ  (Analyzing  experience) 
4. ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะห  ระดมความคิดและจัดทําแผนที่ความคิด  หวัขอ  อะไร

อยูในหองนอน   
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5. ครูใหนักเรียนทํากจิกรรม  Fun with words.  จากใบความรูที่  6  และ  Worksheet 
9 

6. ครูและนักเรียนดูภาพจากใบความรูที ่ 7  และใหนักเรียนชวยกนัพูดบรรยายวามี
อะไรอยูในหองนอนบาง  เทาไร  สีอะไร  อยูตรงไหน  โดยครูชวยกระตุนโดยการซักถามนกัเรียน 

7. สรุปช่ือส่ิงของที่จําเปนตองตองใชในหองนอนพรอมทั้งใหอาสาสมัครมาเขียน
คําศัพทหรือรูปประโยคที่ครูถามและคําตอบของนักเรียน  

 
ขั้นที่  3  ขั้นปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด  (Integrating  reflection  

into  concepts) 
8. ใหนักเรียนอานบทอานที่เขยีนบรรยายเกีย่วกับหองนอน  แลววาดภาพประกอบใน

Worksheet 9 
9. นักเรียนอภิปรายรวมกันถึงความแตกตาง ๆ ในหองนอนและอภิปรายถึงโครงสราง

ของประโยคทีใ่ชในการบรรยายภาพ  โดยย้ําใหนักเรยีนสังเกตการใชโครงสรางตาง ๆ  เชน V to be 
และ  นามเอกพจน  พหพูจน  ตลอดจนการใช  in,  on, at, behind, near, in front of.  

 
ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดดวยขอมลู  (หาความรูเพิ่มเติม)    (Developing  

theories  and  concepts) 
10. ฝกใหนกัเรียนสรางประโยคที่เรียนมาแลว  โดยเรยีงคําทีใ่หมาใหเปนประโยค 
11.  แบงกลุมนักเรียนใหชวยกันสรุปเรียงแถบประโยคเพื่อบรรยายภาพ  และ เขียน

บรรยายภาพจากโครงสรางภาษาที่เรียนมา  และบรรยายใหเพื่อน ๆ ฟง  ตัวอยางโครงสราง
ประโยค  เชน There is  / are  …..  in  ……. . 

 It   is  big / small / red. 
12. ใหนักเรียนทําWorksheet  10  , 11 และ 12 
 
ขั้นที่  5  ขั้นทําตามแนวคิดที่กําหนด  (Working  on  defined  concepts) 
13. ครูใหนักเรียนดูภาพหองนอนลายเสนในใบความรูที ่ 7  ขอ B   ใหนักเรียนแตละ

กลุมฟงคําบรรยายจากแถบบันทกึเสียงทลีะประโยค  และใหนกัเรียนวาดภาพระบายสีตาม
ประโยคที่ไดฟงจากเทป  
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14. เมื่อทําเสร็จใหแตละกลุมเขียนบรรยายตามที่ไดฟงจากแถบบันทกึเสียง  ดวยภาษา
ของตนเอง 
 

ขั้นที่  6  ขั้นบูรณาการแนวคิด  (Messing  around) 
15. แตละกลุมนาํเสนอผลงาน และอธิบายใหเพื่อน ๆ ฟง  และนักเรยีนชวยกันแกไขให

ถูกตอง 
16. ชวยกนัสรุป  คําศัพท  โครงสรางภาษาที่ใชอีกครั้งหนึ่ง 
 
ขั้นที่  7   ขั้นวิเคราะหผลและนําแนวคดิไปใช  (Analyzing  their  own  

application  of  concepts  for  usefullness) 
17. ทํา Worksheet  13  โดยวาดภาพหองนอนของนกัเรียนเองและเขียนเรียงความ  

หัวขอ  My  Bedroom in  the  dream. 
18. นักเรียนจับคูอานผลงานใหเพื่อนฟงและชวยกนัแกไข  ครูตรวจความถกูตองอีกครั้ง 
 
ขั้นที่  8  ขั้นนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืน  (Do  it  

themselves  and  sharing  what  they  do  with  others) 
19. นักเรียนนาํเสนอผลงานโดยการบรรยายหนาชัน้วิจารณงานของตนเอง  และให

เพื่อนรวมในการติชมผลงาน  แลวนําผลงานไปติดที่ปายนิเทศแสดงผลงาน 
 

หมายเหต ุ  กิจกรรมในขั้นที่  1 -  2  ใชเวลาในการสอน  1  ชัว่โมง 
  กิจกรรมในขั้นที่  3 -  6  ใชเวลาในการสอน  1  ชัว่โมง 
  กิจกรรมในขั้นที่  7 -  8  ใชเวลาในการสอน  1  ชัว่โมง 
 
7. การวัดและประเมินผล 

7.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
1) ตรวจใบงานที ่ 

7.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
1) ใบงาน 

7.3 เกณฑการวัดและประเมินผล 
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1) การตรวจใบงาน  
2) การผานเกณฑการประเมินรอยละ  70 

 
8.  บันทกึหลงัการสอน 

ความคิดเหน็ของผูเรียน.......................................................................................... 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

ความคิดเหน็ของครู.......................................................................................... 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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ใบความรูที่  6 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Bedroom 
  

Study  these prepositions. 

                          
 
On  the  box.  In   the  box.   Under  the  box. 
 

        
Next to  the  box.  Between  the  box.  In  front  of  the  box.

                         
       Above  the  box.    Behind  the  box. 
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ใบความรูที่  7 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Bedroom 
  

In  the  bedroom 

 
 

My  bedroom.  Draw,  color,  and tell the meanes  of  the  things. 
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Worksheet  9 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Bedroom 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 

1. There  are  thirteen  socks  in  the  picture.  Can  you  find  them. 

 
2. Write  sentences  describe where the  socks  are. 

Example.    There  is  a  sock  on  the  bed. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Worksheet  10 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Bedroom 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 
A.  Look  at  the  numbers  and  write  the  correct  sentence  for  each  number. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 
5. ________________________ 
6. ________________________ 

7. ___________________________ 
8. ___________________________ 
9. ___________________________ 
10. ___________________________ 
11.  ___________________________ 
12. ___________________________
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        Worksheet  11 

 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Bedroom 
Name…………………………………………………………….    Number………. 

 
Look  at  the  picture  A  ,  then  complete  these  sentences. 
1. There  is  a  _____________  near  the  bed. 
2. The  lamp  is  _____________  the  small  shelf. 
3. The  bed  _____________  near  the  windows. 
4. There  are  two  ___________  on  the  wall. 
5. The  clothes  are  ___________  the  closet. 
6. The  mattress  is  ___________  and  ______________  . 
7. There  ___________  a  pink  fan  near  the  bed. 
8. The  pillow  and  the  blanket  _______  white. 
9. There  are  ________  books  on  the  table. 
10. I  make  my  ____________  every  morning. 
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Worksheet  12 

 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Bedroom 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 

Look  at   the  picture  in  worksheet  No. 10  and  answer  these  questions. 
1. Where  are  the  toys? 
____________________________________________________________ 
2. How  many  books  are  there  on  the  table? 
____________________________________________________________ 
3. Where  is  the  lamp?  
____________________________________________________________ 
4. What  color  is  the   blanket? 
____________________________________________________________ 
5. Is  there  a  television  in  the   bedroom? 
____________________________________________________________ 
6. What  color  is  the  curtain? 
____________________________________________________________ 
7. Where  is  the  teddy  bear? 
____________________________________________________________ 
8. How  many  pictures  are  there  in  this  bed? 
____________________________________________________________ 
9. Where  is  the  mirror? 
______________________________________________________________ 
10. Is  this  bedroom  clean? 
______________________________________________________________ 
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Worksheet  13 

 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Bedroom 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 

Draw  and  color  your  bedroom  ,  then  write  at  least  5  sentences about  it. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 This  is  my  bedroom___________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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แผนการสอนที่  5   
วิชา  ภาษาองักฤษ                ชั้นประถมศกึษาปที ่  5 
หนวยที่ 2    : House  and  Home         เวลา       9        ชั่วโมง   
เรื่อง  Kitchen        เวลา       3    ชั่วโมง 
 
1. สาระสําคัญ 

ทักษะการสื่อสาร  การบูรณาการทักษะทางภาษาการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  
วัฒนธรรมของเจาของภาษาสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพเกีย่วกับส่ิงของตาง ๆ ภายใน
หองครัว  อุปกรณที่จําเปนในหองครัว  การบอกจํานวน  และประโยชนการใชงาน 
 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

2.1 อานออกเสียงและบอกความหมายตามที่กําหนดได  (มฐ.ต. 1.1(2)  / 2.2 (3) / 
3.1 (1,2)) 

2.2 ถามและตอบตามประโยคที่กําหนดใหได  (มฐ.ต. 1.1(2)  /1.2 (2,3) / 1.3 (1) / 
2.1 (1,2) / 2.2 (1) / 4.1 (1,2)) 

2.3 อานบทสนทนาและจับใจความสําคัญได  (มฐ.ต. 1.1(2,4)) 
2.4 พูดประโยคตาง ๆ ตามสถานการณที่กําหนดใหได  (มฐ.ต.1.1(1-4) 
2.5 ทําแบบฝกหัดตามที่กําหนดได (มฐ.ต. 1.1(1,3)  /1.2 (3) / 1.3 (1-3) ) 

 
3. จุดประสงคการเรียน 

3.1 นักเรียนสามารถอานออกเสียงและบอกความหมายของคําศัพทตามที่
กําหนดใหได 

3.2 นักเรียนสามารถฟงและวาดภาพประกอบได 
3.3 นักเรียนสามารถอานและเขาใจบทอานสั้น ๆ ได 
3.4 นักเรียนสามารถวาดภาพและเขียนบรรยายภาพได 

 
4. เนื้อหา 

4.1 หนาทีท่างภาษา(Function)  
4.1.1 การบอกใหฟง/การฟงและเขาใจคําบอกเกีย่วกับส่ิงของ    เร่ืองราวตาง ๆ 
4.1.2 การถามและตอบเกี่ยวกับขอมูล 
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4.2 รูปแบบทางภาษา 
4.2.1 คําศัพท(Vocabulary) :   plate ,  spoon ,  fork , bowl ,  pot ,cup , 

bottle , knife , over , refrigerator ,  to  cook , to  drink , to eat. 
4.2.2 ไวยากรณ(Grammar)  :   

Pronouns  : I , you , we , he , she , they   
Possesssive  Pronouns :  your , his , her , our , my , their 
Question  word.  :  What, Where,  How  many 

 
4.3 วัฒนธรรม(Culture)  :   

4.3.1 วัฒนธรรมการทักทาย 
4.3.2 คําสั่ง 

 
5. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

5.1 ภาพหองครัว  เครื่องใชตาง ๆ  
5.2 แถบประโยคโครงสรางตาง ๆ 
5.3 บัตรคําศัพท 
5.4 ใบงาน 
5.5 เกมตอคําศัพท  จับคูภาพ 
5.6 แถบบันทกึเสยีง 
5.7 เครื่องเลนเทป 

 
6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่  1  ขั้นสรางประสบการณ  (Creating  experience) 
1. ทักทายและพดูคุยกับนักเรียนดวยโครงสรางภาษาตาง ๆ เพื่อนกัเรียนเกิดความเคย

ชิน  ครูชักชวนพูดคุยเกี่ยวกบัหองครัว  ครูติดภาพหองครัวบนกระดานแลวใหนกัเรียนชวยกนัคิดวา
ภายในหองครวัมีอุปกรณอะไรบาง  ครูนําภาพสิ่งของตาง ๆ ที่อยูภายในหองครัวมาใสใหครบ 
พรอมทัง้บอกคําศัพทส่ิงของตาง  ๆ  เปนภาษาอังกฤษกับนักเรียน  
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ขั้นที่  2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ  (Analyzing  experience) 
2. ครูและนักเรียนทบทวนและสรุปการออกเสียงคําศพัทและความหมายใหถกูตอง  ให

นักเรียนจับคูเลนเกมทายคําศัพท  โดย  ใหผูเลนฝายหนึ่งเปนผูหยิบแผนภาพคาํศัพท  อีกคนทาย
วาเปนอะไร  หากทายถกูกจ็ะไดบัตรภาพนั้นไป  หากทายผิดก็จะไมได  ผลัดกันทาํเชนนี้จนกระทัง่
บัตรคําศัพทหมด  ใครไดบัตรภาพมากที่สุดเปนฝายชนะ 

3. ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะห  ระดมความคิดและจัดทําแผนที่ความคิด  หวัขอ  อะไร
อยูในหองครัวบาง   

 
ขั้นที่  3  ขั้นปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด  (Integrating  reflection  

into  concepts) 
4. ครูใหนักเรียนฟงบทฟงที่บรรยายเกีย่วกับหองครัว  แลววาดภาพประกอบ  และตอบ

คําถาม  เชน  How  many  pots  are  there  in  the kitchen?  What  color  is  the  
refrigerator?   
 

ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดดวยขอมลู  (หาความรูเพิ่มเติม)    (Developing  
theories  and  concepts) 

5. ใหนักเรียนฝกโตตอบมากขึน้ดวยโครงสรางอืน่ ๆ อีก  เชน  What  do  you  have  
in  your  the kitchen ?    โดยเปลี่ยน  Pronouns + possession  pronoun    ไปตาง ๆ กนั  เพื่อ
ทบทวนการใช  pronoun    ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปการใช  pronoun  ในรูปตาง ๆ  
 

ขั้นที่  5  ขั้นทําตามแนวคิดที่กําหนด  (Working  on  defined  concepts) 
6. ใหนักเรียนทํา Worksheet    14 -15  เพื่อทบทวนคําศัพทตาง ๆที่เรียนมาและเพื่อ

ย้ําความเขาใจตาง ๆ ที่เรียนมา  
 

ขั้นที่  6  ขั้นบูรณาการแนวคิด  (Messing  around) 
7. แบงกลุมนักเรยีนออกเปนกลุม ๆ ใหเลนเกมตอคําศัพท จับคูภาพ  กลุมที่เสร็จกอน

ชนะ   
8. ชวยกนัสรุป  คําศัพท  โครงสรางภาษาที่ใชอีกครั้งหนึ่ง และใหนักเรียนวาดภาพ

หองครัว  ระบายสีและเขียนคําบรรยายภาพ  Worksheet 16 
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ขั้นที่  7   ขั้นวิเคราะหผลและนําแนวคดิไปใช  (Analyzing  their  own  

application  of  concepts  for  usefullness) 
9. นักเรียนจับคูอานผลงานใหเพื่อนฟงและชวยกนัแกไข  ครูตรวจความถกูตองอีกครั้ง 
 
ขั้นที่  8  ขั้นนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืน  (Do  it  

themselves  and  sharing  what  they  do  with  others) 
10. นักเรียนนาํเสนอผลงานโดยการบรรยายหนาชัน้วิจารณงานของตนเอง  และให

เพื่อนรวมในการติชมผลงาน  แลวนําผลงานไปติดที่ปายนิเทศแสดงผลงาน 
 

หมายเหต ุ  กิจกรรมในขั้นที่  1 -  3  ใชเวลาในการสอน     1   ชั่วโมง 
  กิจกรรมในขั้นที่  4 -  6  ใชเวลาในการสอน     1 ชั่วโมง 
  กิจกรรมในขั้นที่  7 -  8  ใชเวลาในการสอน     1 ชั่วโมง 
 
7. การวัดและประเมินผล 

7.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
1) ตรวจใบงานที ่ 

7.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
1) ใบงาน 

7.3 เกณฑการวัดและประเมินผล 
1) การตรวจใบงาน  
2) การผานเกณฑการประเมินรอยละ  70 
3)  

8.  บันทกึหลงัการสอน 
ความคิดเหน็ของผูเรียน.......................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
ความคิดเหน็ของครู................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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ใบความรูที่  8 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Kitchen 
  

Look  and  read. 
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Worksheet  14 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Kitchen 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 
A.  Look  at  the  number  and  write  the  correct  words. 

 
 
1. __________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
4. ___________________________ 
5. ___________________________ 
6. ___________________________ 

7. ___________________________ 
8. ___________________________ 
9. ___________________________ 
10. ___________________________ 
11.  ___________________________ 
12. _____________________________
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Worksheet  15 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Kitchen 
Name…………………………………………………………….    Number………. 

 
Look  at  the  picture  A  ,  then  complete  these  sentences. 
1. We  use  __________________  for  drinking  water. 
2. We  keep  our  food  in  the  ___________________. 
3. My  mother  slides  bread  with _________________. 
4. She  prepares  salad  in  a  _____________________ . 
5. We  make  curry  in  a  ________________________ . 
6. My  mother  bakes  cake  in  the  ________________ . 
7. We  use  ___________  and  __________  for  eating . 
8. Mary puts  cat’s food  in  a  ____________________ . 
9. I  drink a ___________________ of  milk everyday . 
10. We  grill  some  pork  on  the __________________ . 
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Worksheet  16 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Kitchen 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 

Draw  and  color  your  kitchen  and   explain  at  least  4  sentences about  it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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แผนการสอนที่  6 
วิชา  ภาษาองักฤษ                ชั้นประถมศกึษาปที ่  5 
หนวยการเรยีนรูที่ 2    : House  and  Home      เวลา         9     ชั่วโมง   
เรื่อง  Our house  work    เวลา         3  ชั่วโมง 
 
1. สาระสําคัญ 

ทักษะการสื่อสาร  การบูรณาการทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  สามารถ
ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการทํางานบาน 
 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

2.1 อานออกเสียงและบอกความหมายตามที่กําหนดได  (มฐ.ต. 1.1(2)  / 2.2 (3) / 
3.1 (1,2)) 

2.2 ถามและตอบตามประโยคที่กําหนดใหได  (มฐ.ต. 1.1(2)  /1.2 (2,3) / 1.3 (1) / 
2.1 (1,2) / 2.2 (1) / 4.1 (1,2)) 

2.3 อานบทสนทนาและจับใจความสําคัญได  (มฐ.ต. 1.1(2,4)) 
2.4 พูดประโยคตาง ๆ ตามสถานการณที่กําหนดใหได  (มฐ.ต.1.1(1-4) 
2.5 ทําแบบฝกหัดตามที่กําหนดได (มฐ.ต. 1.1(1,3)  /1.2 (3) / 1.3 (1-3) )  

 
3. จุดประสงคการเรียน 

3.1 นักเรียนสามารถตีความ  เดาความหมายจากบริบทได 
3.2 นักเรียนสามารถอานออกเสียงและบอกความหมายของคําศัพทตามที่

กําหนดใหได 
3.3 นักเรียนสามารถถาม และตอบเพื่อใหไดขอมูลตามทีก่ําหนดได 
3.4 นักเรียนสามารถสํารวจขอมลูที่กําหนดใหและแสดงเปนแผนภูมิได 
3.5 นักเรียนรองเพลงไดถูกตองและสนุกสนาน 

 
4. เนื้อหา 

4.1 หนาทีท่างภาษา(Function)  
4.1.1 การถามและตอบเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ 
4.1.2 การพูดเกีย่วกบัการทาํงานบาน 
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4.2 รูปแบบทางภาษา 
คําศัพท(Vocabulary) :   

Verbs : whistle , tidy up (the  place) , hum (a tune)  , iron ,mop  
Nouns : tune , broom , carpet , vacuum cleaner , plant , 

microwave oven , washing  machine ,  dish washer  
Adverbs  of  frequency : always , usually , often ,  sometime , 

never.  
ไวยากรณ(Grammar)  :   
 Yes – No  questions 
 Wh – questions 

Present  simple tense. 
Past  simple tense. 
Adverbs  of  frequency 

 
วัฒนธรรม(Culture)  :  การทักทาย 
 

5. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
5.1 เทป  และเครื่องเลนเทป 
5.2 แผนภูมิเพลง (Whistle  While  You  Work) 
5.3 อุปกรณงานบาน 
5.4 ใบความรู   
5.5 ใบงาน 
5.6 กระดาษ  และเครื่องเขียนสาํหรับทาํแผนภมูิ 

 
6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่  1  ขั้นสรางประสบการณ  (Creating  experience) 
1. ใหนักเรียนฟงเทปรวมรองเพลง  (Whistle  While  You  Work)  และทาํทาทาง

ประกอบเพลง   
2. ครูสอนคําศัพทและสํานวนในเพลง 
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3. แบงกลุมเด็ก  ใหแตละกลุมเลือกอุปกรณงานบานที่ครูเตรียมมา  ออกมาแสดง
ทาทางทาํงานบานตามอุปกรณที่เลือก  เพือ่น ๆ รวมรองเพลง โดยเปลีย่นเนื้อรองตามอุปกรณที่แต
ละกลุมใชประกอบ  โดยครูใหคําศัพทของอุปกรณนั้น ๆ กอน  เชน  กระปองรดน้ําตนไม = bucket 

 
ขั้นที่  2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ  (Analyzing  experience) 
4. ครูแจกใบความรูที่ 9  เกีย่วกบังานบานและอุปกรณในการทํางานบานใหนักเรียน

และฟงคําศพัทเกีย่วกับงานบานและอุปกรณที่ใชในงานบานจากเทป 
5. เปดเทปใหนักเรียนฟงบทสนทนาระหวางเด็ก  2  คนที่สนทนาเกี่ยวกับการทาํงาน

บานของพวกเขา  ใหนกัเรียนพูดกิจกรรมงานบานตามทีละประโยคพรอมกับช้ีภาพในใบความรู
และจับคูภาพใน Worksheet  17  

6. ใหนักเรียนศึกษาประโยคงานบานและเลือกงานบานที่นกัเรียนทําจริง  เขียนคาํตอบ
ไว จากนัน้ครูถามนักเรียนดวยคําถาม   What housework  do  you  usually  do?  ใหนกัเรียน
ตอบตามที่ไดเขียนคําตอบไวและใหคนที่ตอบแลวถามคนอื่น ตอไปเร่ือย ๆ    

 
ขั้นที่  3  ขั้นปรับมวลประสบการณเปนความคิดรวบยอด  (Integrating  reflection  

into  concepts) 
7. ครูนําภาพการอุปกรณการทาํงานบานชนดิตาง ๆ ติดไวบนกระดาน  ใหนกัเรียน

เขียนคําศพัทที่นกัเรียนรูจกัลงในกระดานครูตรวจสอบความถูกตอง 
8. แบงนักเรยีนออกเปนกลุม กลุมละ  3  คน  ใหแตละกลุมเลือกอุปกรณที่เหน็ในภาพ

บนกระดานจาํนวน  5  ภาพ  แลววาดภาพลงในกระดาษและแตงประโยค  It  is  used  for  ___.  
จนครบทุกประโยค  และทกุกลุมโดยครูตรวจสอบความถูกตอง 
   

ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดดวยขอมลู  (หาความรูเพิ่มเติม)    (Developing  
theories  and  concepts) 

9. ทบทวนรูปแบบประโยค  What  housework  do  you  usually  do?  ครูบอกงาน
บานที่ครูทํา  เชน  I make  the  bed  and  mob  the  floor.  และถามนักเรียนดวยประโยค
คําถามเดิมใหนักเรียนตอบและถามตอ ๆ กันไปเปนลูกโซ  ครูฟงและชวยเหลือแกไขที่ผิด   

10. ใหนักเรียนแบงกลุมกลุมละ  4  คน  ผลัดกนัถามและตอบ (สัมภาษณ)  เพื่อนเพื่อ
หาขอมูลวาใครทํางานบานอะไร บันทกึลงในตารางและนาํมารายงานหนาชัน้ 
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11. เปดเทปใหนักเรียนฟงบทสนทนาเรื่องคํากริยาวิเศษณทีแ่สดงความถี ่(Adverb  of  
frequency)    แลวใหนักเรียนดูเสนแสดงความหมายของคํากริยาวิเศษณแสดงความถี่  พูดคุยกับ
เด็กและสุมถามใหเด็กตอบตามความเปนจริง 
 

ขั้นที่  5  ขั้นทําตามแนวคิดที่กําหนด  (Working  on  defined  concepts) 
12. ใหนักเรียนทําWorksheet 18 - 20 เร่ือง Our  housework    เพื่อทบทวนคําศัพท

ตาง ๆที่เรียนมาและเพื่อย้ําความเขาใจตาง ๆ ที่เรียนมา  
 

ขั้นที่  6  ขั้นบูรณาการแนวคิด  (Messing  around) 
13. นักเรียนแตละคนสํารวจงานบานที่เพื่อนในหองสวนใหญทําแลวบนัทกึโดย           

ใหนักเรียนทําWorksheet 21  และจัดทาํเปนแผนภูมิในรูปแบบตาง  ๆ แลวนาํเสนอผลการสํารวจ
หนาชั้น   

 
ขั้นที่  7   ขั้นวิเคราะหผลและนําแนวคดิไปใช  (Analyzing  their  own  

application  of  concepts  for  usefullness) 
14. นักเรียนนาํเสนอผลงานการทํากจิกรรมในขั้นที่  6  โดยเสนอผลการสาํรวจในรูป

ของแผนภูมิ และ บอกขั้นตอนการทํางาน  ปญหา  อุปสรรค  วิธกีารแกไข  และการนาํไปใช (อาจ
พูดเปนภาษาไทยได) 

 
ขั้นที่  8  ขั้นนําแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืน  (Do  it  

themselves  and  sharing  what  they  do  with  others) 
15. นักเรียนรวมกนัสรุปหวัขอเร่ือง  House  and  Home  จัดทําเปนผังความคิด  ดวย

คําสําคัญในแตละหัวขอ  นาํเสนอผลงานโดยการบรรยายหนาชั้นวิจารณงานของตนเอง  และให
เพื่อนรวมในการติชมผลงาน  แลวนําผลงานไปติดที่ปายนิเทศแสดงผลงาน 

 
หมายเหต ุ  กิจกรรมในขั้นที่  1 -  2  ใชเวลาในการสอน    1   ชั่วโมง 
  กจิกรรมในขั้นที่  3 -  6  ใชเวลาในการสอน   1 ชั่วโมง 
  กิจกรรมในขั้นที่  7 -  8  ใชเวลาในการสอน   1   ชั่วโมง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 200

7. การวัดและประเมินผล 
7.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

1) ตรวจใบงานที ่ 
2) สังเกตการนาํเสนอหนาชัน้ 

7.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
1) ใบงาน 

7.3 เกณฑการวัดและประเมินผล 
1) การตรวจใบงาน  
2) การผานเกณฑการประเมินรอยละ  70 

 
8.  บันทกึหลงัการสอน 

ความคิดเหน็ของผูเรียน............................................................................................ 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

ความคิดเหน็ของครู................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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ใบความรูที่  9 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Our  housework 
  

Look  and  read. 
 
1.  I  make   the  bed. 
 
2. I  iron  the  clothes. 
 
3. I  take  the  rubbish  out. 

 
4. I cook  the  dinner. 

 
5. I  mop  the  floor. 

 
6. I  water  the  plants. 

 
7. I wash  the dishes. 

 
8. I  do  the  laundry. 

 
9. I  vacuum  the  carpet. 
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“Whistle  While  You  Work” 

 
 Just  whistle  while  you  work.    
And  cheerfully  together . 
We  can  tidy  up  the  place.    
So  hum  a merry  tune. 
It  won’t  take  long  and  there’s a song. 
To  help  you  at  the  place.   
And  as  you  sweep  the  room. 
Imagine  that  the  broom.   
Is  someone  that  you  love  and  soon. 
You’ll  find  your  darling  to the  tune.   
Whistle  while  you  work. 
When  Hearts  are  high, the time will fly.   
So  whistle  while  you  work. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 203

Worksheet  17 
 
หนวยการเรียนรูที่  2  :  House  and  Home   เรื่อง  :  Our  housework  Name……………………………….    Number………. 
 

A. Match  the  sentences (1-12)  to  the  picture  (a – l). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203 
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Worksheet  18 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Our  housework 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการสอนแบบ 4MAT 
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Worksheet  19 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Our  housework 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 
คําชี้แจง : คําศัพทตอไปนี้เปนไดทั้งคํานามและคํากริยา  เปดพจนานุกรมหาความหมายของคําศัพท
และเขียนความหมายทั้งคํานาม (n)  และคํากริยา (v)  ลงในชองวาง 

1. water  (n) ___________________________________________ 
(v) ___________________________________________ 

2. cook  (n) ___________________________________________ 
(v) ___________________________________________ 

3. vacuum (n) ___________________________________________ 
(v) ___________________________________________ 

4. make  (n) ___________________________________________ 
(v) ___________________________________________ 

5. work  (n) ___________________________________________ 
(v) ___________________________________________ 

6. whistle  (n) ___________________________________________ 
(v) ___________________________________________ 

7. fly  (n) ___________________________________________ 
(v) ___________________________________________ 

8. love  (n) ___________________________________________ 
(v) ___________________________________________ 

9. help  (n) ___________________________________________ 
(v) ___________________________________________ 
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Worksheet  20 
 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  :  House  and  Home   
เร่ือง  :  Our  housework 
Name…………………………………………………………….    Number………. 
 
คําชี้แจง : ดูรายการงานบานในวงเล็บของแตละขอ  (1 – 8)  และเขยีนประโยคตามจริงเกี่ยวกับการ
ทํางานบานของนักเรียนโดยใช  always , usually , often ,  sometime , never.  
 
100%           0% 
 
 always     usually    often         sometimes   
 never.  
 

1. (make   the  bed) _________________________________________ 
2. (  iron  the  clothes.) ________________________________________ 
3. (  take  the  rubbish  out.) ____________________________________ 
4. ( cook    dinner.) ___________________________________________ 
5. (  mop  the  floor) __________________________________________ 
6. ( water  the  plants.)_________________________________________ 
7. ( wash  dishes.) ___________________________________________ 
8. (  vacuum  the  floor)________________________________________ 
 

 
**************************************** 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่  9  ตารางกําหนดเนื้อหาของขอสอบ 

หนวยการ
เรียน 

ทักษะ จุดประสงค เนื้อหา ชนิดแบบทดสอบ 

น้ํา
หน

ัก 

เวล
า 

จํา
นว

น 
ขอ

 

แผนที่  1  
เรื่อง    My 
family        
แผนที่  2  
เรื่อง  My  
friends   
แผนที่  3  
เรื่อง  My  
pets  
 แผนที่  4  
เรื่อง  
Bedroom  
แผนที่  5  
เรื่อง 
Kitchen   
แผนที่  6  
เรื่องOur  
house  
work   

ทักษะการฟง
(Listening) 
ฟงบทสนทนา 
ฟงบทบาทสมมุติ 
ทักษะการพูด
(speaking)   
การพูดโตตอบใน
บทสนทนา 
การพูดในการ
แสดงบทบาท
สมมุติ 
ทักษะการอาน
(reading)   
อานเรื่องราวและ
ตอบคําถามทักษะ
การเขียน(writing)  
การเขียนบรรยาย
ภาพ 
การเขียนตามคํา
บอก 

1. นักเรียนสามารถฟง
บทสนทนาแลวตอบ
คําถามไดถูกตอง
เกี่ยวกับขอมูลสวนตัว
และของครอบครัว 
2  นักเรียนสามารถพูด
บรรยายลักษณะของคน 
และ สิ่งของตาง ๆที่อยู
ภายในหองตาง ๆ ไดได
ถูกตอง 
3.  นักเรียนอานเรื่อง
เกี่ยวกับการบรรยาย
ขอมูลสวนตัวและการ 
4.  นักเรียนสามารถ
เขียนบรรยายภาพได
ถูกตอง 
5. นักเรียนฟงแลว
สามารถวาด
ภาพประกอบได 

หนาทีท่างภาษา(Function) Arking Granting  Permission 
Directing  Movement 
คําศัพท(Vocabulary) : mother , father , brother ,  sister ,  grandfather , 
grandmother , big sister  (big brother) , elder  sister (elder brother) ,  little / 
young  sister  (little / young brother), uncle, aunt , nephew , niece , cousin , 
lamp  , clock , fan , bed ,pillow  blanket  closet , curtain  etc. Colures   Size , 
plate ,  spoon ,  fork , bowl ,  pot ,cup , bottle , knife , over , refrigerator ,  to  
cook , to  drink , to eat, tune , broom , carpet , vacuum cleaner , plant , 
microwave oven , washing  machine ,  dish washer 
    Adjective :  big  ,little , younger , older , fat , tall , thin , short, good , 
happy , kind, guests  ,   big  , bigger, younger , older , fat , fatter, tall , taller, 
thin ,thinner, short ,shorter  
Verbs : whistle , tidy up (the  place) , hum (a tune)  , iron ,mop  
Adverbs  of  frequency : always , usually , often ,  sometime , never. 
    ไวยากรณ(Grammar)  :   

a) Present  tense.  
b) Past  simple tense. 
c) Pronouns  : He , She , They  I , you , we , he , she  
d) Possessive Pronouns : your , his , her , our , my , their 
e) Question  word.  : Who, What, Where, How  old How  

many Yes – No  questions 
f) Comparative  sentences  
g) Preposition 
h) Verbs  Patterns   

ทักษะการฟง 
แบบปรนัยเลือกตอบโดย 
ใหนักเรียนฟงบทสนทนา
แลวตอบคําถาม 
-ใหนักเรียนฟงขอความ
ประกอบการใชสื่อ  เชน  
รูปภาพ  แลวตอบคําถาม 
-ใหนักเรียนฟงเรื่องราว
แลวตอบคําถาม  
ทักษะการพูด 
ใหพูดตามสถานการณ
สมมุติโดยใชภาษาตาม
หนาที่ที่เหมาะสม 
ใหพูดบรรยายสิ่งของ 
ทักษะการอาน 
แบบปรนัยเลือกตอบ โดย 
ใหนั ก เ รี ยนอ านข อมู ล  
แลวตอบคําถาม 
ทักษะการเขียน 
แบบอัตนัยเติมคําตอบ 

25 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 % 
 
 
 
 
25 % 
 
 
 
 
25 % 

30 นาท ี
 
 
 
 
 
 
30 นาท ี
 
30นาท ี
 
30  

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
10 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 209

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ช้ันประถมศึกษาปที่  5   

คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบแบงออกเปนแบงออกเปน  4  ตอน  ดังนี้คอื 

ตอนที่  1  แบบทดสอบการฟง   จํานวน   15     ขอ 
ตอนที่  2  แบบทดสอบการพูด   จํานวน   15    ขอ 
ตอนที่  3  แบบทดสอบการอาน  จํานวน    15  ขอ 
ตอนที่  4  แบบทดสอบการเขียน   จํานวน  10   ขอ 

2. ตอนที่  1 – 3 ใหนักเรยีนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดแลวกากบาทลงในกระดาษคําตอบ 
3. ตอนที่  4  ใหนักเรียนเติมคาํตอบที่สมบูรณลงในประโยค   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 210

ตอนที่  1  แบบทดสอบการฟง 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนฟงขอความหรือบทสนทนาแลวตอบคําถาม  (ขอละ  1  คะแนน) 
ขอที่  1 – 5  ใหนกัเรียนฟงขอความที่  1 ขอ  6-12   ใหนักเรียนฟงบทสนทนา 
1. How  old  is  Malee? 

a. 9  years  old. 
b. 10  years  old. 
c. 11  years  old. 
d. 12  years  old. 

2. Who  are  malee’s  parents? 
a. Lisa  and  Joe 
b. Lisa  and  Peter 
c. Ann  and  Joe 
d. Ann  and  Peter 

3. What  is  Malee’s  father? 
a. a  doctor 
b. a  postman 
c. a  policeman 
d. a  carpenter 

4. How  many  brothers  and  sisters  
does  Malee  have?   She  has______ 

a. one  brother  and  one  sister. 
b. two  sisters  and  one  brother. 
c. two  brother  and  one  sister. 
d. no brother  or  sister. 

5. Is  Ann  Malee’s  grandmather? 
a. Yes, she  is. 
b. No,  she is  not. 
c. Yes,  he is. 
d. No, he is not. 

6. Does  Danny  have  any  brothers  or  
sisters?  He  has______ . 

a. one  brother. 
b. one  brother  and  two  sisters. 
c. one  sister  and  two  brothers. 
d. no brother  or  sister. 

7. What  grade  is  he  in? 
a.  3rd  grade. 
b. 4th  grade.   
c. 5th   grade. 
d. 6th   grade. 

8. Where  does  he  study? 
a. St. paul’s school. 
b. Woodford  School. 
c. Lincoin  School. 
d. Banpong  School. 

9. Who’s  his best  friend? 
a. Danny      c. Lisa 
b. Robert d. Anne 

10. What  does  he  like  to  do?   
       He  likes _______ 

a. to  play  with  his  dog. 
b. to  look at  the  stars. 
c. to  play  football. 
d. to  listen  to music. 
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ใหนักเรียนฟงขอความที ่ 3   แลววาดภาพของหองและสิง่ของตาง ๆ ทีอ่ยูในหอง  ( 5 คะแนน) 
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ตอนที่  1  แบบทดสอบการฟง (สําหรับครู) 
 
คําชี้แจง  ใหครูอานขอความบทสนทนาใหนกัเรียนฟง  2  คร้ัง แลวใหนักเรียนตอบคําถาม 
 
ขอความที ่1    
 This  is  malee’s  family.  Malee is  12  years  old. She  is  in  the  
6th  grade.  Her  school  is  Woodfrod  School. Lisa  is  malee’s  mother.  
She  is  a  teacher.  Joe  is  malee’s  father. He is  a  policeman. Malee 
has two  older brother  and  a younger  sister. Peter  and  Tom  are  
Malee’s  brothers  and  her  sister  is Ann.  
 
บทสนทนาที ่ 2 
Mr. A :  Welcome  to  the  X Y Z  SHOW.  Today  we  have  special  

guests.  Danny  and  his  dog.  Hi  Danny.  Please  introduce  
yourself. 

Danny  : Hi !  My  name’s  Danny.  I’m  10  years old.  I  have  one  
brother  and  two  sisters.  I’m  in  the  5th  grade  at   banpong  
school.  My  best  friend  is  Robert.  I  like  to  play  with  my  
dog. 

 
ขอความที ่ 3 

My  bedroom  is  small.  There  are  many  thing  in  my  
bedroom.  A ball  and  a  schoolbag  are  in front  of  the  bed.  A lamp  
is  on  the  table.  There are  two  book  is  on  the  bed.  A chair  is  
near the table. 
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ตอนที่  2  แบบทดสอบการพูด 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเลือกขอความหรือบทสนทนาที่เหมาะสมกับสถานการณทีก่ําหนดให 
 ขอ  1 – 5  ใหนักเรียนดูขอมลูตอไปนี้แลว

เลือกบทสนทนาที่เหมาะสม 
Jane 

- 9 
- No  brothers  and  sisters 
- Ann 
- Play  with  her  friends 

1. A:  _________________  . 
B:  Jane . 

a. What’s  her  name? 
b. How  old  is  she? 
c. Who’s her  best  friend? 
d. What  does  she  like  to  do? 

2. A:  _________________  . 
B:  She  is  9  years  old. 

a. What’s  her  name? 
b. How  old  is  she? 
c. Who’s her  best  friend? 
d. What  does  she  like  to  do? 

3. A:  Does  she  have  any  brothers  
or  sisters? 
B:  _________________  . 

a. Yes, she does. 
b. She  doesn’t like it. 
c. No, she doesn’t. 
d. No’ she isn’t. 
 

4. A:  _________________  . 
B:  Her  best  friend  is  Ann. 

a. Who’s her  best  friend? 
b. Where  does  Jane  study? 
c. What  does  she  like  to do? 
d. What  grade is  Ann  in? 

5. A:  What  does  she  like  to  do? 
B:  _________________  . 

a. Her  name is  Jane. 
b. She’s  9  years old. 
c. She is  in  5th  grade. 
d. She  like  to  play  with  her  

friends. 
6. Bo  :  “………………………. ?” 

Pat  :  “ I’m  eleven  years  old” 
a. How   are  you 
b. Who  is  eleven  year  old 
c. When  will  you  be  eleven 
d. How  old  are  you 

7. Tom : “ ……………………….?”   
Ann  : “  No , he  doesn’t.” 

a. Do  you  like  orange 
b. Does  she  like  orange   
c. Does  he  like  orange 
d. Do  they  like  orange 
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8. Dick  : “ ……………………….?”   
George  :  “ Yes,  we  can.” 

a. Can  they  drive 
b. Can  we  drive 
c. Can  she  drive 
d. Can  he  drive 

9. Nut  : “ ……………………….?”   
Tim  :  “It’s  for  writing.” 

a. What  is  the  pen  for 
b. What  is  the  book  for 
c. What  is  the  ruler  for 
d. What  is  the  eraser  for 

10. Joe : “ ……………………….?”   
Noi  :  “  I’m  five  feet  tall” 

a. How  long  are  you 
b. How  tall  are  you 
c. How  much  do  you  weigh 
d. How  far  is  it 

11. Bill  :  “  How  old  is  Suda’s  
grandmother?” 

Bob :  “  ……………..  .  I  think  
she’s  about  70.” 

a. I  know 
b. I’m  sure 
c. I  don’t  know 
d. I’m  not  sure 

12. Suda  :  “  What  does  her  
grandmother  look  like?” 

Ann  :  “She  ‘s  old  but  …………  .” 
a. new 
b. ugly 
c. strong 
d. young   

13. Bill  :  “Where  are  the  toys?” 
Tom  :  “………………….. .” 

a. They  are  on  the  bed 
b. They  are  red 
c. There  are  four  toys 
d. It’s  under  the  table 

14. A  :  How  many  books  are  there  
on  the  table? 

B  :  “  …………….. . “ 
a. They  are  black  books 
b. There  are  on  the  table 
c. There  are  three 
d. Yes,  they  are 

15. A  :  “What  color  is  the   blanket?” 
B :  “  ………………………… . “ 

a. Yes,  It  is 
b. No,  It  isn’t 
c. It ‘s  yellow 
d. It’s  on  the  bed 
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ตอนที่  3  แบบทดสอบวัดการอาน 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม 
เรื่องที่  1  ตอบคําถามขอ  1 – 5  

My  family 
 My  father’s  name  is  Juan  Diaz  and  my  mother’s  name  is  Maria  Diaz.  I  
have  one  brother  and  one  sister.  I  was  born  first  so  I  am  oldest  child.  My  
sister, Rosa,  is  seven  years  old  and  my  brother , Pablo, is  three  years  old.  He  
doesn’t  go  to  school  yet. 
 We  have  a  big  family.  My  father  has  a lot  of  sisters  and  one  brother.  My  
father’s  brother,  Enrique,  lives  near  us.  His  wife’s  name  is  Susana.  My  uncle  and  
aunt  have  two  children.  They  are  my  cousins  Luis  and  Alma.  We  spend  a  lot  of  
time  with  my  cousins.  My  sister  and  I  are  my  aunt  and uncle’s  favorite  nieces,   
of  course. 
 
1. How  many  children  are  there  in this  story ? 

a.  one  b.  two   c.  three  d.  four 
 

2. Who  is  Rosa’s brother ? 
a.  Juan  b.  Maria  c.  Pablo  d.  Luis 
 

3. Why  Pablo  doesn’t  go  to  school ? 
a.  He  is  the  oldest.  b.  He  is  very  young. 
c.  He  doesn’t  like  school. d.  He  is  a  good  boy. 
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4. “My  sister  and  I  are  my  aunt  and  uncle’s  favorite  nieces.”                            
What  is  the  meaning ? 
a.  My  aunt  and  uncle  have  nieces.  
b.  My  aunt and  uncle  love  my  sister  and  I 
c.  My  sister  is  a  favorite  niece. 
d.  My  aunt  and  uncle  don’t  have  nephew. 
 

5. Who  is  Luis  and  Alma  cousins ? 
a.  Rosa, Pablo  and  I  b.  Juan  and  Maria 
c.  Enrique  and  Susana  d.  Maria  and  Sisana 

 
เร่ืองที่  2  ตอบคําถาม  ขอ  6 – 10 
Dear  Tomasz. 
 I  am  visiting  my  aunt, Elaine  and  my  uncle  Roland  in  London. I’m spending  
a  lot  of  time  with  my  two  cousins, Sid  and  Tara.  Sid’s  one  year  older  than  I  am.  
He  is  twelve.  Tara’s  a  lot  younger.  She’s  only  six.  Sid  and  I  are  doing  a  lot  of  
thing  together.  We’re  visiting  many  great  places.  Yesterday  we  went  to  
Buckingham  Palace.  But  we  don’t  see  the  Queen! 
 See  you  soon. 
  Ben. 
 
6. Who  is the  oldest  of  the  cousin? 

a.  Sid  b.  Ben   c.  Tara   d.  Tomasz 
 

7. Who  is  the  Roland  nephew? 
a.  Sid  b.  Ben   c.  Tara   d.  Tomasz 
 

8. Who  is  the  Elaine’s  daughter? 
a.  Queen  b.  Ben   c.  Tara   d.  Tomasz 
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9. Who  are  the  cousins? 
a.  sid  and  Tara   b.  Tomasz  and  Ben 
c.  Sid  and  Tomasz  d.  Sid  and  Ben 
 

10. Where  do  Elaine  and  Roland  live? 
a.  Buckingham  Palace  b.  Canada 
c.  London    d.  USA. 
 

เร่ืองที่  3  ตอบคําถามขอ 11 – 15 
 My  close  friend  in  my  English  class  are  very  interesting.  Jane  is  from  
Nonthaburi.  She  like  cooking.  Tony  is  from  Petchaburi.  He  like  fishing.  Nong  and  
Wattana  are  from  Bangkok.  They  like  dancing.  We  are  from  different  cities.  We  
like  different  thing  but  we  are  good  friend. 
11. How  many  close  friends  does  John  have? 

a.  one  b.  two   c.  three  d.  four 
 

12. Who  are  from  the  same  city? 
a.  Nong  and  Wattana  b.  Tony  and  Nong 
c.  Jane  and  Nong  d.  John  and  Nong 
 

13. What  does  tiny  like? 
a.  dancing  b.  cooking  c.  fishing  d.  shopping 
 

14. Who  like  cooking? 
a.  John  a.  Jane  c.  Tony  d.  Nong 
 

15. Are  they  good  friends? 
a.  Yes, I  am. b.  No,  I  not.  c.  No, thank  you. d.  Yes,  they  are. 
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ตอนที่  4  แบบทดสอบการเขียน 
 
ขอ  1 – 5  ใหนักเรียนตอบคําถามตามความเปนจริงดวยประโยคที่สมบูรณ (ขอละ 2 คะแนน) 
 

1. What  do  you  like  to  do  on Sunday? 
__________________________________________________________________________ 
2. What  color  do  you  like  best? 
__________________________________________________________________________ 
3. Where  do  your  live? 
__________________________________________________________________________ 
4. What’s  your  address? 
__________________________________________________________________________ 
5. What  housework  do you  usually  do? 
__________________________________________________________________________ 

 
ขอ  6 – 10  ใหนกัเรียนเติมประโยคตอไปนี้ใหสมบูรณ 

6. We  keep  our  food  in  the  ___________________. 
7. My  mother  slides  bread  with _________________. 
8. We  make  curry  in  a  ________________________ . 
9. My  mother  bakes  cake  in  the  ________________ . 
10. We  grill  some  pork  on  the __________________.  
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แบบสอบถามความคิดเหน็นักเรยีน 

ที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวธิีการสอนแบบ  4MAT 
 

คําชี้แจง 
1. ในการตอบแบบสอบถามความคิดเหน็ฉบบันี้  ขอใหนกัเรียนตอบตรงความเปน

จริงตามความรูสึกของนักเรยีนมากที่สุด  คําถามแตละขอไมมีคําตอบใดถูกหรือ
ผิด  แบบสอบถามความคิดเห็นนี้ใชประโยชนทางการวจิยัเทานัน้  ไมไดมีผลตอ
การเรียนของนักเรียนแตอยางใด 

2. แบบวัดความคิดเห็นมทีั้งหมด  20  ขอ 
3. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของนกัเรียน  ใจละขอ

นักเรียนตอบและทําเครื่องหมายเพียงขอเดียวเทานั้น 
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แบบสอบถามความคิดเหน็นักเรียนทีม่ีตอการสอนวิชาภาษาองักฤษดวยวธิีการสอนแบบ  4MAT 
 

ความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบ 4MAT มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานบรรยากาศในการเรียน   
1. นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษดวย

วิธีการสอนแบบ 4MAT 

     

2. การสอนแบบ 4MAT สงเสริมใหนักเรียนตองการเรียนรูที่จะ
แสดงความรูสึก  ความคิดเห็นไดอยางเปดเผยเหมือนกับชน
ชาติที่พูดภาษาอังกฤษ 

     

3. ยิ่งเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  มากขึ้น
เทาไร ยิ่งทําใหนักเรียนตองการรูจักเจาของภาษามากขึ้น
เทานั้น 

     

4. หลังจากเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  
นักเรียนสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

     

5. หลังจากเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  
นักเรียนมีความกลาแสดงออกกับชาวตางชาติมากขึ้น 

     

ดานการทํางานรวมกัน   
6. การเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT สงเสริมให

นักเรียนเรียนรูทักษะตาง ๆ ในการทํางานกลุมได 

     

7. การทํางานกลุมในกิจกรรมการสอนชวยทําใหการเรียน
ภาษาอังกฤษไมนาเบื่อ 

     

8. นักเรียนทํางานรวมกันกับเพื่อน ๆ อยางมีความสุข      
9. นักเรียนคิดวาการทํางานกลุมทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น      
10. การทํางานรวมกันในการสอนแบบ 4 MATทําใหนักเรียนไดรับ

ความคิดเห็นใหม ๆ ที่จํานําไปปรับปรุงผลงานเพิ่มขึ้น 
     

ดานความรูความสามารถ   
11. การสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ  4MAT  สงเสริมให

นักเรียนเรียนรู  การฟง  พูด  อาน  และเขียน ภาษาอังกฤษไดดี 

     

12. นักเรียนมีความรูความเขาใจในวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น      
13. การเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  สงเสริมให

นักเรียนสามารถสื่อสารกับเจาของภาษาได 
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 ความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบ 
4MAT 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

14. นักเรียนสามารถนําความรูในวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนไปใชใน
อนาคตได 

     

15. การสอนแบบ  4MAT ทําใหนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของ
เจาของภาษามากขึ้น 

     

ดานการเห็นคุณคาในตนเองและความมั่นใจในตนเอง 
16. การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมใหนักเรียนมั่นใจที่จะแสดง

ความสามารถไดอยางเต็มที่ 

     

17. การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมใหนักเรียนภูมิใจและยอมรับใน
ความสามารถของตนเอง 

     

18. การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมความรับผิดชอบของนักเรียน      
19. การสอนแบบ 4MAT สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง      
20. การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงความ

คิดเห็นของตนเอง 
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ภาคผนวก ง 
ตารางสถิติและคาความเชื่อมั่น 

- การคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง 
- การคํานวณหาคาความยากงาย 
- การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก 
- การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น 
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การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง 
 
จากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 :  117)  ดังนี้ 
 
                   IOC  =    
 
 เมื่อ  IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคลอง 
       ∑ R    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
        N       หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
ตารางที่  10  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลองที่จดัการเรียนรูแบบ         4MAT 

ผูเชี่ยวชาญ แผน
ที่ รายการประเมิน 

1 2 3 ∑R IOC 

1.  สาระสําคัญ 
     1.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงค

การเรียนรูและเนื้อหา 
+1 +1 +1 +3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 
      2.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของจุดประสงค    การ เรียนรู

กับเนื้อหา 
      2.2  ความเหมาะสมสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดของการเรียนรูกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

3.  เนื้อหา 
      3.1  ความเหมาะสมสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค    การเรียนรู 
      3.2  ความเหมาะสมสอดคลองของเนื้อหากับมาตรฐาน     การเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
      4.1  ความเหมาะสมสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  
      4.2  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเนื้อหา 
       4.3  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการ

ประเมินผล 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 
 
1.00 

1. 

5.  การประเมินผล 
     5.1  ความเหมาะสมสอดคลองของการประเมินผลกับจุดประสงคการ

เรียนรู 
      5.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 

∑R 

N 
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 ตารางที่ 10  (ตอ) 
  

ผูเชี่ยวชาญ แผน
ที่ 

รายการประเมิน 
1 2 3 ∑R IOC 

1.  สาระสําคัญ 
     1.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงค

การเรียนรูและเนื้อหา 
+1 +1 +1 +3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 
      2.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของจุดประสงค    การ เรียนรู

กับเนื้อหา 
      2.2  ความเหมาะสมสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดของการเรียนรู

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

3.  เนื้อหา 
      3.1  ความเหมาะสมสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค    การเรียนรู 
      3.2  ความเหมาะสมสอดคลองของเนื้อหากับมาตรฐาน     การเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
      4.1  ความเหมาะสมสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  
      4.2  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเนื้อหา 
       4.3  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการ

ประเมินผล 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 
 
1.00 

2. 

5.  การประเมินผล 
     5.1  ความเหมาะสมสอดคลองของการประเมินผลกับจุดประสงคการ

เรียนรู 
      5.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่  10  (ตอ) 
    

ผูเชี่ยวชาญ แผน
ที่ 

รายการประเมิน 
1 2 3 ∑R IOC 

1.  สาระสําคัญ 
     1.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงค

การเรียนรูและเนื้อหา 
+1 +1 +1 +3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 
      2.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของจุดประสงค    การ เรียนรู

กับเนื้อหา 
      2.2  ความเหมาะสมสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดของการเรียนรู

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

3.  เนื้อหา 
      3.1  ความเหมาะสมสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค    การเรียนรู 
      3.2  ความเหมาะสมสอดคลองของเนื้อหากับมาตรฐาน     การเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
      4.1  ความเหมาะสมสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  
      4.2  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเนื้อหา 
       4.3  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการ

ประเมินผล 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 
 
1.00 

3. 

5.  การประเมินผล 
     5.1  ความเหมาะสมสอดคลองของการประเมินผลกับจุดประสงคการ

เรียนรู 
      5.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

227

ตารางที่ 10 (ตอ) 
    

ผูเชี่ยวชาญ แผน
ที่ 

รายการประเมิน 
1 2 3 ∑R IOC 

1.  สาระสําคัญ 
     1.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงค

การเรียนรูและเนื้อหา 
+1 +1 +1 +3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 
      2.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของจุดประสงค    การ เรียนรู

กับเนื้อหา 
      2.2  ความเหมาะสมสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดของการเรียนรู

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

3.  เนื้อหา 
      3.1  ความเหมาะสมสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค    การเรียนรู 
      3.2  ความเหมาะสมสอดคลองของเนื้อหากับมาตรฐาน     การเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 

 
1.00 
 
1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
      4.1  ความเหมาะสมสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  
      4.2  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเนื้อหา 
       4.3  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการ

ประเมินผล 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 
 
+3 

 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 

4. 

5.  การประเมินผล 
     5.1  ความเหมาะสมสอดคลองของการประเมินผลกับจุดประสงคการ

เรียนรู 
      5.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่  10  (ตอ) 
   

ผูเชี่ยวชาญ แผน
ที่ 

รายการประเมิน 
1 2 3 ∑R IOC 

1.  สาระสําคัญ 
     1.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงค

การเรียนรูและเนื้อหา 
+1 +1 +1 +3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 
      2.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของจุดประสงค    การ เรียนรู

กับเนื้อหา 
      2.2  ความเหมาะสมสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดของการเรียนรู

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

3.  เนื้อหา 
      3.1  ความเหมาะสมสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค    การเรียนรู 
      3.2  ความเหมาะสมสอดคลองของเนื้อหากับมาตรฐาน     การเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
      4.1  ความเหมาะสมสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  
      4.2  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเนื้อหา 
       4.3  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการ

ประเมินผล 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 
 
1.00 

5. 

5.  การประเมินผล 
     5.1  ความเหมาะสมสอดคลองของการประเมินผลกับจุดประสงคการ

เรียนรู 
      5.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่  10 (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ แผน

ที่ 
รายการประเมิน 

1 2 3 ∑R IOC 

1.  สาระสําคัญ 
     1.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงค

การเรียนรูและเนื้อหา 
+1 +1 +1 +3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 
      2.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของจุดประสงค    การ เรียนรู

กับเนื้อหา 
      2.2  ความเหมาะสมสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดของการเรียนรู

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

3.  เนื้อหา 
      3.1  ความเหมาะสมสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค    การเรียนรู 
      3.2  ความเหมาะสมสอดคลองของเนื้อหากับมาตรฐาน     การเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
      4.1  ความเหมาะสมสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  
      4.2  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเนื้อหา 
       4.3  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการ

ประเมินผล 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 
 
1.00 

6. 

5.  การประเมินผล 
     5.1  ความเหมาะสมสอดคลองของการประเมินผลกับจุดประสงคการ

เรียนรู 
      5.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

+3 
 
+3 

1.00 
 
1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่ 11  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการสอน
แบบ 4MAT 

ผูเชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบ 4MAT 

1 2 3 
∑R IOC 

ดานบรรยากาศในการเรียน   
1. ขาพเจามีความสุขและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอน

แบบ 4MAT 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

2. การสอนแบบ 4MAT สงเสริมใหขาพเจาตองการเรียนรูที่จะแสดง     
ความรูสึก  ความคิดเห็นไดอยางเปดเผยเหมือนกับชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

3. ยิ่งเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  มากขึ้นเทาไร ยิ่งทํา
ใหขาพเจาตองการรูจักเจาของภาษามากขึ้นเทานั้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

4. หลังจากเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  ขาพเจาสนใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

5. หลังจากเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  ขาพเจามี
ความกลาแสดงออกกับชาวตางชาติมากขึ้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

ดานการทํางานรวมกัน   
6. การเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT สงเสริมใหขาพเจา

เรียนรูทักษะตาง ๆ ในการทํางานกลุมได 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

7. การทํางานกลุมในกิจกรรมการสอนชวยทําใหการเรียนภาษาอังกฤษไม
นาเบื่อ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

8. ขาพเจาทํางานรวมกันกับเพื่อน ๆ อยางมีความสุข 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

9. ขาพเจาคิดวาการทํางานกลุมทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

10. การทํางานรวมกันในการสอนแบบ 4 MATทําใหขาพเจาไดรับความคิด
เห็นใหม ๆ ที่จํานําไปปรับปรุงผลงานของขาพเจาเพิ่มขึ้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

ดานความรูความสามารถ   
11. การสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ  4MAT  สงเสริมใหขาพเจา

เรียนรู  การฟง  พูด  อาน  และเขียน ภาษาอังกฤษไดดี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 
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ตารางที่  11 (ตอ)  
    

ผูเชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็นที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบ 4MAT 

1 2 3 
∑R IOC 

12. ขาพเจามีความรูความเขาใจในวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

13. การเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT  สงเสริมให
ขาพเจาสามารถสื่อสารกับเจาของภาษาได 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

14. ขาพเจาสามารถนําความรูในวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนไปใชในอนาคต
ได 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

15. การสอนแบบ  4MAT ทําใหขาพเจาไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษามากขึ้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

ดานการเห็นคุณคาในตนเองและความมั่นใจในตนเอง 
16. การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมใหขาพเจามั่นใจที่จะแสดง

ความสามารถไดอยางเต็มที่ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

17. การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมใหขาพเจาภูมิใจและยอมรับใน
ความสามารถของตนเอง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

18. การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมความรับผิดชอบของขาพเจา 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

19. การสอนแบบ 4MAT สงเสริมใหขาพเจาไดเรียนรูดวยตนเอง 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

20. การสอนแบบ 4MAT  สงเสริมใหขาพเจากลาแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

คารวมเฉลี่ย 1.00 
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ตารางที1่2  ตารางคาํนวณหาคาความยากงาย 
 

ขอที่ p r q pq
1 0.73 0.27 0.45 0.33
2 0.47 0.53 0.65 0.30
3 0.37 0.60 0.73 0.27
4 0.57 0.20 0.58 0.33
5 0.60 0.67 0.55 0.33
6 0.60 0.40 0.55 0.33
7 0.63 0.60 0.53 0.33
8 0.50 0.20 0.63 0.31
9 0.60 0.40 0.55 0.33

10 0.50 0.47 0.63 0.31
11 0.37 0.47 0.73 0.27
12 0.47 0.53 0.65 0.30
13 0.60 0.53 0.55 0.33
14 0.57 0.33 0.58 0.33
15 0.60 0.27 0.55 0.33
16 0.63 0.33 0.53 0.33
17 0.53 0.27 0.60 0.32
18 0.67 0.40 0.50 0.33
19 0.53 0.27 0.60 0.32
20 0.50 0.33 0.63 0.31
21 0.53 0.53 0.60 0.32
22 0.50 0.20 0.63 0.31
23 0.63 0.47 0.53 0.33
24 0.33 0.27 0.75 0.25
25 0.13 0.13 0.90 0.12
26 0.33 0.53 0.75 0.25
27 0.37 0.60 0.73 0.27
28 0.60 0.27 0.55 0.33
29 0.63 0.20 0.53 0.33
30 0.67 0.27 0.50 0.33
31 0.87 0.13 0.35 0.30
32 0.67 0.13 0.50 0.33
33 0.57 -0.07 0.58 0.33
34 0.33 0.00 0.75 0.25
35 0.47 0.13 0.65 0.30
36 0.27 0.00 0.80 0.21
37 0.60 0.13 0.55 0.33
38 0.27 0.53 0.80 0.21
39 0.50 0.20 0.63 0.31
40 0.17 0.20 0.88 0.15  
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การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
 
โดยวิธีการสอบซ้ํา  (Test – Retest)  แลวหาความเที่ยงโดยใชสูตร Pearson  

product – moment  coefficient  correlation  มีสูตรดังนี้  (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ  
2538 : 193) 

 
 

 
เมื่อ   rxy หมายถึง   คาสัมประสิทธิความเที่ยง 

N   หมายถึง  จํานวนคนของกลุมตัวอยาง 
   ∑XY   หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคะแนนสอบครั้ง

แรก (X)  และคะแนนการสอบครั้งที่สอง (Y)   
    ∑X หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนการสอบครั้งแรก 

 ∑Y หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนการสอบครั้งที่สอง 
 ∑X2 หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละตัวยกกําลังสองของ

คะแนนการสอบครั้งแรก 
∑Y2   หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละตัวยกกําลังสองของ

คะแนนการสอบครั้งที่สอง 
 
แทนคาในสูตร 

เมื่อ   N   =  30      ,   ∑XY  =  20360 
    ∑X   =  490       ,   ∑Y   =  509 

 ∑X2   =  19760  ,   ∑Y2    =  21043 
 

rxy   =
( ) ( ){ } ( ) ( ){ }22 509210433049019760 x 30

509)  x  (490  -  20360)  x  (30
−− x

 

 
 =  0.997424349 

rxy  =                  N∑XY  - ∑X∑Y 
      √{N∑X2 – (∑X)2} {N∑Y2 – (∑Y)2} 
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ตารางที่ .13.ตารางแสดงคาคะแนนการสอบเพื่อตรวจสอบหาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 
คะแนน 

นักเรียนคนที่ การสอบครั้งที่ 1 
(X) 

การสอบครั้งที่  2 
(Y) 

X2 Y2 XY 

1 12 15 144 225 180 
2 43 45 1849 2025 1935 
3 17 16 289 256 272 
4 5 8 25 64 40 
5 20 22 400 484 440 
6 47 50 2209 2500 2350 
7 51 55 2601 3025 2805 
8 42 43 1764 1849 1806 
9 43 43 1849 1849 1849 

10 15 14 225 196 210 
11 45 48 2025 2304 2160 
12 42 41 1764 1681 1722 
13 14 16 196 256 224 
14 46 45 2116 2025 2070 
15 48 48 2304 2304 2304 
16 45 44 2025 1936 1980 
17 39 36 1521 1296 1404 
18 46 45 2116 2025 2070 
19 38 39 1444 1521 1482 
20 13 15 169 225 195 
21 39 40 1521 1600 1560 
22 17 16 289 256 272 
23 22 24 484 576 528 
24 29 28 841 784 812 
25 12 14 144 196 168 
26 9 7 81 49 63 
27 16 18 256 324 288 
28 14 15 196 225 210 
29 46 48 2116 2304 2208 
30 30 30 900 900 900 
รวม 490 509 19760 21043 20367 
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ตารางที่  14  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบปรนัย  4  
ตัวเลือกของกลุมทดลอง  กอนและหลัง  และผลตาง (D)  ของคะแนนในการทดสอบ
ทั้งสองครั้ง 

 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม  60 คะแนน) นักเรียนคนที่ 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

ผลตาง (D) 

1 14 30 16 
2 24 40 16 
3 15 39 24 
4 30 52 22 
5 19 40 21 
6 18 34 16 
7 13 63 23 
8 21 35 14 
9 20 36 16 
10 20 41 21 
11 21 47 26 
12 19 36 17 
13 18 41 23 
14 20 40 20 
15 19 37 18 
16 22 45 23 
17 29 43 14 
18 21 50 29 
19 19 35 16 
20 25 48 23 
21 21 49 28 
22 13 40 27 
23 25 44 19 
24 22 46 24 

ผลรวม 488 984 496 
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ตารางที่ 15   คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ดานการฟง  ของ
กลุมทดลอง  กอนและหลัง  และผลตาง (D)  ของคะแนนในการทดสอบทั้งสองครั้ง 

 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม  15 คะแนน) นักเรียนคนที่ 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

ผลตาง (D) 

1 3 7 4 
2 4 9 5 
3 4 8 4 
4 9 13 4 
5 4 14 10 
6 4 9 5 
7 4 11 7 
8 6 10 4 
9 6 11 5 
10 6 10 4 
11 6 12 6 
12 8 11 3 
13 5 9 4 
14 8 12 4 
15 4 8 4 
16 8 9 1 
17 9 12 3 
18 7 15 8 
19 4 10 6 
20 5 12 7 
21 7 13 6 
22 4 10 6 
23 8 15 7 
24 6 11 5 

ผลรวม 139 216 122 
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ตารางที่ .16.คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ดานการพูด  ของกลุมทดลอง  กอน
และหลัง  และผลตาง (D)  ของคะแนนในการทดสอบทั้งสองครั้ง 

 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม  15 คะแนน) นักเรียนคนที่ 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

ผลตาง (D) 

1 3 7 4 
2 6 11 5 
3 6 11 5 
4 8 15 7 
5 6 10 4 
6 6 8 2 
7 4 8 4 
8 6 10 4 
9 7 8 1 
10 6 13 7 
11 8 13 5 
12 6 10 4 
13 5 11 6 
14 3 10 7 
15 6 9 3 
16 7 11 4 
17 8 14 6 
18 6 13 7 
19 5 8 3 
20 9 11 2 
21 7 15 8 
22 5 10 5 
23 8 9 1 
24 9 12 3 

ผลรวม 150 257 107 
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ตารางที่  17 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ดานการอาน  ของ
กลุมทดลอง   กอนและหลัง  และผลตาง (D)  ของคะแนนในการทดสอบทั้งสองครั้ง 

 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม  15. คะแนน) นักเรียนคนที่ 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

ผลตาง (D) 

1 3 8 5 
2 9 14 5 
3 1 10 9 
4 8 14 6 
5 7 8 1 
6 3 9 6 
7 3 8 5 
8 6 9 3 
9 3 8 5 
10 4 10 6 
11 4 11 7 
12 3 8 5 
13 5 11 6 
14 5 9 4 
15 4 10 6 
16 3 13 10 
17 6 8 2 
18 5 12 7 
19 6 9 3 
20 7 13 6 
21 3 10 7 
22 3 11 8 
23 6 10 4 
24 5 12 7 

ผลรวม 112 245 133 
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ตารางที่ 18  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ดานการเขียน  ของ
กลุมทดลอง  กอนและหลัง  และผลตาง (D)  ของคะแนนในการทดสอบทั้งสองครั้ง 

 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม  15. คะแนน) นักเรียนคนที่ 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

ผลตาง (D) 

1 5 8 3 
2 5 6 1 
3 4 10 6 
4 5 10 5 
5 2 8 6 
6 5 8 3 
7 2 9 7 
8 3 6 3 
9 4 9 5 
10 4 8 4 
11 3 11 8 
12 2 7 5 
13 3 10 7 
14 4 9 5 
15 5 10 5 
16 4 12 6 
17 6 9 3 
18 3 10 7 
19 4 8 4 
20 4 12 6 
21 4 11 5 
22 1 9 8 
23 3 10 7 
24 2 11 9 

ผลรวม 87 221 134 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

240

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

241

 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 
1. อาจารยชาํเลอืง  ตรีเดชา ศึกษานิเทศก  9 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
2. อาจารยสุธิดา  สุนทรวิภาต อาจารยประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ
 
3. อาจารยวันทณีย  บวนกียาพันธุ อาจารยโรงเรยีนสาธติแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกาํแพงแสน  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
สังกัดคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกาํแพงแสน 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

242

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวจิัย และหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

249

ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ –สกุล  นางสาวสุณิสา  เกียวกุล 
ที่อยู 9/1  ถนนขุนชาง  ตําบลทาพี่เลี้ยง  อําเภอเมือง  จังหวดัสุพรรณบุรี  

72000 
ที่ทาํงาน โรงเรียนบานโปง  ตาํบลทุงคอก  อําเภอสองพีน่อง  จงัหวัดสุพรรณบุรี  

โทรศัพท  (035) 437634 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการประถมศึกษา   

จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบรีุ 
 พ.ศ. 2544 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ

บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.2542 – พ.ศ.2547 อาจารย  1  โรงเรียนบานโปง  จังหวัดสพุรรณบุรี 
 พ.ศ. 2547  - ปจจุบัน    ครู  ค.ศ. 1  โรงเรียนบานโปง  จังหวัดสพุรรณบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



