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ประเภทหมวดชื่อโรคและอาการท่ีพบท่ัวไป คณะผูวิจัยไดนําชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนตาม

กระบวนการของการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนไปทดลองใช เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
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ประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึน เพ่ือใชในการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพเทากับ 81.65/80.62 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนและหลังเรียนมีความแตกตางกันท่ีระดับความมีนัยสําคัญ .01 
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Abstract 

  

The purposes of this study were to develop and validate the efficiency of 

a Instructional Material Package and learning media on “The Development of 

Instructional Material Package on Basic English for Career Course of Kehaboriban 

(Housing Care) Curriculum”. Instructional Package comprised 5 Type the words 

contents which were 1) Departments and units at various locations 2) Various 

medical equipment 3) Supplies Medical Equipment 4) General Category and The 

most common symptoms and diseases. 

There were 2 groups of samples (27, 26) used in this study. A purposive 

sampling technique was used to select the samples. A One – Group Pretest – 

Posttest Design was used in the experiment. The samples were assigned to take the 

pretest before learning. The posttest and the learning satisfaction evaluation form 

were given to the students at the end of the learning. The scores were used to 

determine the efficiency of the Instructional Material Package and the learning 

media. Results indicated that the developed curriculum was effective for learning. 

The efficiency of the learning media was at 81.65 / 80.62 which were higher than the 

criteria set at 80/80. The difference between the means of the pretest and posttest 

was significant at the level of .01. 

Keywords : Basic English for Career Course, Instructional Material Package  
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อาจารยสมชาติ เลิกบางพลัด อาจารยปยธิดา คนเกง ดร.นาตยา แกวใส และอาจารยอดิศักดิ์ แกวใส  

ในความเอาใจใส ดูแล และติดตามใหคําแนะนําแกไขในการดําเนินการวิจัย การพัฒนาชุดสื่อการเรียน

การสอน เพ่ือมุงเนนใหนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองได และชวยใหนักเรียนมีทักษะ

เบื้องตนในการพูด การฟง การเขียน และการแปลความหมายของศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

เฉพาะอาชีพตาง ๆ การใชภาษาในดานการบริการเฉพาะอาชีพและในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากข้ึน 

ตลอดจนสามารถนําไปใชในวิชาชีพของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 ปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งยวดตอผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีจะเขาสูตลาดแรงงาน เพราะภาษามิใชเปนเพียงแคเครื่องมือในการศึกษาคนควาขอมูลท่ี

ตองการเพ่ือการประกอบอาชีพเทานั้น มนุษยยังสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 

เจราจาตอรองเพ่ือการแขงขัน และความรวมมือท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การเรียนรูภาษาตางประเทศยังชวยสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูคน เพราะความ

เขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของแตละเชื้อชาติ ทําใหสามารถปฏิบัติตนตอกันไดอยางถูกตอง 

(ชัยพรรณ ชํานาญณรงค , 2556 : 1) ในอีกมุมมองหนึ่ง เก่ียวกับบทบาทท่ีสําคัญของการใช

ภาษาอังกฤษในดานการศึกษา จําเปนตองใชเปนเครื่องมือเพ่ือแสวงหาความรู วิทยาการใหม ๆ และ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (สุมิตรา อังวัฒนกูล, 2540 : 1) ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาท่ี

สําคัญภาษาหนึ่งท่ีบุคคลท่ัวไป นักเรียน และนักศึกษาจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในระดับท่ี

สามารถนําไปใชในสถานการณและบริบทตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามความจําเปน ซ่ึง

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ไดชี้ใหเห็นถึง

ความจําเปนในการสอดแทรกการพัฒนาคนทุกชวงวัยดวยกระบวนการเรียนรูสูวัฒนธรรมการเก้ือกูล 

เสริมสรางทักษะใหคนมีการเรียนรูตลอดชีวิต การตอยอดสูนวัตกรรมความรู การฝกฝนจนเกิด

ความคิดสรางสรรค การเปดใจกวางพรอมยอมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝงจิตใจท่ีมีคุณธรรม 

ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัยควบคูกับการพัฒนาดวยการเรียนรูศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพ

ไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและการเตรียมพรอมสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554 : 48) 

 ดังนั้น การศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันจึงไดมุงเนนใหภาษาอังกฤษเขามามีบทบาท

สําคัญตอการดํารงชีวิตของคนไทยเปนอยางมาก เพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาของผูเรียนให

สามารถติดตอสื่อสารและรับสารท่ีเปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษท่ีจะใชใน

การศึกษาตอ สามารถใชภาษาอังกฤษเขาสูสังคมและวัฒนธรรมโดยเนนการจัดการเรียนการสอนให

ผูเรียนเปนสําคัญ จัดสถานการณใหผูเรียนไดสัมผัสกับภาษาอังกฤษมากท่ีสุด (ชัยพรรณ ชํานาญณรงค, 

2556 : 1) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษาฉบับ พ.ศ. 2551 ท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียน

สามารถใชภาษาอังกฤษในระดับท่ีติดตอสื่อสารได ท้ังรับและสงสาร และมีความรูความเขาใจ
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สารสนเทศไดเปนอยางดี เนนความรูความสามารถของผูเรียนดานวัฒนธรรมและทักษะทางภาษาท้ัง 

4 ดาน คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน (กรมวิชาการ, 2545 : 1 - 2) 

 สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังพบปญหาในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษหลายประการ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา มีปจจัยท้ังดานผูเรียนและผูสอนท่ีมีผลตอการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ เชน ผูเรียนไมกลาแสดงออก ไมพรอมท่ีจะเรียนรู ไมม่ันใจในการใชภาษา ขาดทักษะ

พ้ืนฐานในการสื่อสาร ขาดโอกาสฝกฝนอยางตอเนื่อง ตลอดจนไมมีสิ่งยั่วยุใหฝกฝนการใชภาษา 

กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น การจัดการเรียนรูในแตละระดับชั้นควรใชรูปแบบวิธีการสอนท่ี

หลากหลาย เนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการโดย

ยึดหลักวา การศึกษาคือกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ

ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทาง

วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมแหงการเรียนรู และปจจัย

เก้ือหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท้ังนี้ เอียน สมิธ และอนงค วิเศษสุวรรณ 

(2550 : 2) ไดกลาวถึง การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญวา หองเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

นั้น ครูตั้งเปาหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากกวาการให

ผูเรียนฟงครูบรรยายตลอดบทเรียน ครูจะใชเวลาไมมากในการใหขอมูลเบื้องตน และเวลาสวนใหญจะ

เนนใหผูเรียนไดทํากิจกรรม เชน อภิปรายกลุมยอย ศึกษาขอมูลจากตํารา หองสมุด หรือจาก

อินเทอรเน็ต ผลิตผลงาน การแสดงบทบาทสมมติ การแกปญหา ท้ังหมดนี้อยูบนฐานความคิดท่ีวา

ผูเรียนรูไดดวยการเรียนอยางมีสวนรวม (active) มากกวาการเรียนแบบรับฟง (passive) ฟงหรือรับรู

จากสิ่งท่ีครูสอน การเรียนอยางมีสวนรวมจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากกวาท่ีจะ

พยายามเขาใจความรูท่ีครูนํามาสอน นอกจากนี้ พิมพันธ เดชะคุปต (2544 : 5) ไดกลาววา การ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะ คือ เกง เชน เกงคิด เกงทีม เกงทํา มีคุณภาพ 

เปนคนดีศรีสังคมและมีความสุขท้ังกายและใจนั้น ตองยึดหลักการเรียนการสอนท่ีใชกระบวนการ

คนหาความรู หรือสรางความรูเองจนชํานาญ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนการสอนโดย 

ใชผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Centered Instructional) ของทิศนา แขมมณี (2554 : 119) 

ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู โดยมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัวท้ัง 4 ดาน คือ 

ไดเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดใชความคิด ไดมีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน และเกิด

อารมณความรูสึกอันจะชวยใหการเรียนมีความหมายตอตน การเรียนรูอยางมีสวนรวมในลักษณะ

ดังกลาวจะเปนปจจัยสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีแทจริง 

 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นมีความคลายคลึงกับการเรียนการสอนในภาษาอ่ืน ๆ อันมี

จุดเริ่มตนอยูท่ีการเรียนรูคําศัพทท่ีมีความหมาย และรูปแบบการใชคําศัพทท่ีแตกตางกันออกไป หาก

ผูเรียนสามารถจําคําศัพทไดอยางแมนยําแลวยอมมีความไดเปรียบในการนําไปใช ซ่ึงการเรียนรู
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คําศัพทภาษาอังกฤษนั้น ผูเรียนตองมีความรูเก่ียวกับความหมายของคําศัพทและสามารถใชคําศัพท

นั้น ๆ ไดอยางถูกตอง จากการเรียนการสอนท่ีผานมาสวนมากพบวา ผูสอนภาษาอังกฤษมักให

นักเรียนทองจําคําศัพทพรอมกับความหมาย แตเม่ือพบคําศัพทดังกลาวในขอความตาง ๆ แลวกลับไม

สามารถบอกความหมายของขอความหรือประโยคท่ีไดยินหรือไดอานไดถูกตอง การท่ีผูสอนยังใชวิธี

สอนศัพทแบบแปลความหมายใหนักเรียนทองจํานั้น นักเรียนจะสามารถจําศัพทไดเพียงชั่วคราว ทํา

ใหเกิดปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้น นักเรียนจะตองรูวิธีการใชคําศัพทในประโยคดวย เพ่ือ

ชวยใหนักเรียนเขาใจความหมายของคําศัพทโดยไมตองแปล (รุงทิวา เกตุมาก. 2553 : 2 อางถึงใน 

กุสุมา ลานุย) 

 จากปญหาท่ีนักเรียนมีความรูดานคําศัพทไมเพียงพอจึงทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในประเทศไทยไมประสบความสําเร็จ ดวยเหตุนี้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศ

ไทยในปจจุบัน จําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการ

ตาง ๆ การเรียนรูทางภาษาท่ีจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบดวย 4 ทักษะ คือ การฟง 

การพูด การอาน และการเขียน ท่ีจําเปนตองฝกฝนใหผูเรียนโดยเทาเทียม กระทรวงศึกษาธิการได

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและปรับแนวการสอนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความ

สอดคลองกับสังคมยุคปจจุบัน ถึงแมวาหลักสูตรจะกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน แตในสภาพ

ความเปนจริง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไมประสบผลสําเร็จ จากการศึกษาเก่ียวกับ

สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมุงเนนทักษะการสื่อสารตามหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน (วิจิตรา การกลาง, 2546 : 42) แสดงใหเห็นวาสาเหตุท่ีมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน คือ

ผูเรียนไมกลาแสดงออกและม่ันใจในการใชภาษา สวนครูผูสอนเองใชภาษาไทยในการสอน และไมมี

เทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมในการถายทอดความรูใหกับผูเรียน สาเหตุเกิดจากปญหาหลายประการ 

กลาวคือ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน ครู ผูสอน ผูบริหาร สื่อการสอน และนักเรียน สอดคลองกับ

วารุณี จันทรานุวัฒน (2541 : 121) ท่ีกลาวถึงปญหาท่ีเกิดจากตัวนักเรียนวา ถึงแมนักเรียนสวนใหญ

จะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นประถมศึกษาก็ตามก็ยังไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 

เพราะนักเรียนมีความรูดานไวยากรณไมเพียงพอ จึงมีความกังวลในการใชภาษาอังกฤษและการ

สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจ ปญหานี้เปนปญหาสําคัญประการหนึ่ง 

 สาขาวิชาเคหบริบาล เปนหลักสูตรหนึ่งของโรงเรียนพระดาบส ท่ีผลิตนักเรียนออกสูสาย

อาชีพท่ีเนนทางดานการดูแลบาน การดูแลผูปวย การดูแลเด็กและผูสูงอายุ ซ่ึงจากการสํารวจ

วิเคราะหความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล รุนท่ี 32 – 35 พบวา 

นักเรียนมีความตองการเพ่ิมพูนความรูดานวิชาการท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษ 

คําศัพททางการแพทยและการพยาบาล คําศัพทอุปกรณทางการแพทย ชื่อยอ - คําเต็มของโรค 

เครื่องมือท่ีใชประจําเพ่ือนําไปใชประโยชนในวิชาชีพท่ีตนปฏิบัติอยู (โรงเรียนพระดาบส, 2556 : 105) 
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และจากการสํารวจสถานท่ีทํางานปจจุบันพบวา นักเรียนท่ีจบการศึกษาหลักสูตรเคหบริบาลรุน 32 – 

35 ปฏิบัติงานประจําอยู ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว รอยละ 45  บริษัทภัสรพิบาล เนอสซ่ิงโฮมจํากัด 

รอยละ 20 โรงเรียนอนุบาลเอกชน รอยละ 20 โรงพยาบาลลาดพราว รอยละ 10 และโรงพยาบาล

เปาโลเมโมเรียล รอยละ 5 โดยมีตําแหนงเปนผูชวยพยาบาล หรือครูผูชวยสอน ลักษณะงานท่ีทํา

ไดแก การใหการดูแลผูสูงอายุ การชวยเหลือผูปวย การดูแลเด็กออนตั้งแตแรกเกิดจนถึง 15 ป การ

ดูแลผูปวยเด็ก การฟอกไตดวยเครื่องฟอกไตเทียม ตลอดจนการดูแลเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ มีนักเรียน

ท่ีทํางานและศึกษาตอไปดวย รอยละ 5 ณ โรงพยาบาลหัวเฉียวในสาขาผูชวยพยาบาล (โรงเรียนพระ

ดาบส, 2556 : 101) จากการศึกษารายวิชาท่ีนักเรียนสาขาเคหบริบาลตองเรียนรูท่ีเก่ียวของกับ

ภาษาอังกฤษ พบวา มีการกําหนดรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพท่ีนักเรียนทุกคนจะตอง

เรียนรู ซ่ึงอยูในหมวดวิชาพ้ืนฐานอาชีพ จํานวน 1 หนวยกิต โดยมีจํานวนชั่วโมงเรียน เปนทฤษฏี 10 

ชั่วโมง ปฏิบัติ 20 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง และจากการสอบถามอาจารยผูสอนเก่ียวกับอุปกรณการ

สอนและสื่อการสอนของวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ พบวา ไมมีสื่อชวยสอนในวิชาดังกลาว 

ขาดแคลนชุดอุปกรณ หรือสื่อชวยสอนเพ่ือชวยใหนักเรียนไดเพ่ิมพูนศักยภาพทางดานคําศัพท

ภาษาอังกฤษทางการแพทยและทางการพยาบาล นอกจากนี้  หัวหนาหลักสูตรสาขาวิชา 

เคหบริบาลไดใหขอมูลเก่ียวกับการใชความรูภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพของนักศึกษา ขณะออกฝกงาน 

พบวา นักเรียนมีความรูดานภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพไมเพียงพอ สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานจริง จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน คณะผูวิจัยเล็งเห็นความจําเปนในการพัฒนาชุดสื่อการ

เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ สําหรับนักเรียนหลักสูตรสาขาเคหบริบาล ของ

โรงเรียนพระดาบสข้ึน ตามโครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพ่ือโดย

เสด็จพระราชกุศลแกมูลนิธิพระดาบส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดย

สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพ่ือชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู สนุกกับการเรียนการสอน

ไมรูสึกเบื่อหนาย ตลอดจนสามารถกลับมาทบทวนหรือเรียนซํ้าไดไมจํากัดจํานวนครั้ง และทําใหผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว รวมท้ังชวยสงเสริมให

นักเรียนมีความรู ความเขาใจ มีความจําท่ีดีข้ึน อันจะสงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษสูงข้ึน และสามารถนําองคความรู ท่ีไดรับไปใชประโยชนตอวิชาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล ซ่ึงประกอบดวยองคความรูท่ีเปนเนื้อหาวิชา คูมือผูสอน คูมือผูเรียน 

สื่อการเรียนการสอน การทดลองและการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอน 
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 2. เพ่ือถายทอดองคความรูเรื่อง ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชา 

เคหบริบาล ใหแกนักเรียนโรงเรียนพระดาบส สาขาเคหบริบาล จํานวน 2 รุน ดวยชุดสื่อการเรียนการ

สอน (นํารอง) อยางมีประสิทธิภาพ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 

สามารถใชเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. นักเรียนสาขาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนภายหลัง

เรียนดวยชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มุงพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล ซ่ึงมีขอบเขตดังนี้ 

 1. การวิจัยครั้งนี้ มีเปาหมายเพ่ือใหนักเรียนท่ีผานการเรียนรูดวยชุดสื่อการเรียนการสอน 

(นํารอง) ดังกลาว มีทักษะความรูความสามารถในการนําเอาไปใชปฏิบัติงานในวิชาชีพไดจริงอยางมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ซ่ึงชุดสื่อการเรียนการสอนจะครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ดังนี้ คือ 

วัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม ประเภทหัวขอคําศัพท และเนื้อหาคําศัพท  วิธีการใหความรู  

การทดลองปฏิบัติการดวยชุดสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาเรียนรู  การนํา

หลักสูตรไปใช การวัดและประเมินผล 

 2. การสรางชุดสื่อการเรียนรูประกอบดวย 

  2.1 คูมือผูสอน ประกอบดวย วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ขอแนะนําการใชคูมือผูสอน 

รวมกับการใชชุดสื่อการเรียนการสอน ประเภทหัวขอคําศัพท และเนื้อหาคําศัพท  แบบฝกหัดทบทวน

คําศัพทพรอมเฉลย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพรอมเฉลย 

  2.2 คูมือผูเรียน ประกอบดวยวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ขอแนะนําการใชคูมือผูเรียน

รวมกับการใชชุดสื่อการเรียนการสอน ประเภทหัวขอคําศัพท และเนื้อหาคําศัพท แบบฝกหัดทบทวน

คําศัพทพรอมเฉลย 

  2.3 ชุดสื่อการเรียนการสอน ประกอบดวย  สื่อดีวีดีเปนไฟลนําเสนอในแผนดีวีดี 1 แผน  

สื่อการดคําศัพท และสื่อเสียง MP3 สําหรับใหนักเรียนไดเรียนรูและทบทวนดวยตนเอง  

 3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองชุดสื่อการเรียนการสอน (นํารอง) เปนนักเรียนในหลักสูตร

สาขาวิชาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส สามารถเขารวมกิจกรรมการเรียนรูเชิงปฏิบัติการเพ่ือสราง
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เสริมความรู ทักษะและประสบการณ ตลอดจนผานการประเมินผลตามหลักสูตรไดครบถวนตาม

เกณฑท่ีกําหนดไว 

 4. ชุดสื่อการเรียนการสอนนํารองท่ีพัฒนาข้ึนในครั้งนี้เปน เปนชุดสื่อฯ ท่ีมุงเนนองคความรู

ดานภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ โดยคณะผูวิจัยดําเนินการวิจัย ณ หลักสูตรสาขาวิชา 

เคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส 

  5. คณะผูเชี่ยวชาญ เปนผูท่ีมีประสบการณเปนอาจารย ครูผูสอน ดาบสอาสา ผูปฏิบัติงาน

ดานสื่อการเรียนการสอนและการถายทอดภาษาอังกฤษ มีความรูความสามารถดานสื่อการเรียนการ

สอนและดานภาษาอังกฤษทางการแพทยและพยาบาล เปนตน 

 6. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวยการวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

มุงเนนทักษะความรู ความจํา ความเขาใจ และการนําไปใชในการประกอบอาชีพสําหรับงาน 

เคหบริบาล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีเปนแบบจับคู เลือกตอบ เติมคําจาก

คําศัพทสําคัญท่ีกําหนดใหจํานวน 100 ขอ ซ่ึงคัดมาจากคําศัพทท้ัง 5 ประเภท ท่ีสอดคลองกับเนื้อหา

ประเภทตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร สวนแบบทดสอบภาคปฏิบัติ กําหนดใหนักเรียนเลือกนําเสนอ

หนาชั้นเรียนตอหนาอาจารยผูสอนกลุมยอย จํานวน 2 ครั้ง จากคําศัพทสําคัญท่ีกําหนดใหจํานวน 75 

คํา ท่ีกําหนดไวในเนื้อหาวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ จํานวน 30 คํา ท้ังนี้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไดรับการประเมินคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา

เก่ียวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับขอสอบอยูในระดับผานทุกขอโดยคณะผูเชี่ยวชาญ 

กอนนําไปใชในการทดลองชุดสื่อการเรียนการสอนจริง 

   

ขอตกลงเบ้ืองตน 

1. การวิจัยครั้งนี้ไมนําอิทธิพลของเพศ อายุ พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม อารมณ ของกลุม

ตัวอยางมาพิจารณา 

2. อาจารยผูสอนท่ีดําเนินการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ ตองใชชุดสื่อการ

เรียนการสอนท่ีสรางข้ึนโดยยึดถือวิธีการสอนท่ีไดวางแผนไวตามคูมือผูสอนเปนหลัก 

3. ชุดสื่อการเรียนการสอนนี้เนนการสอนคําศัพทเพ่ือประกอบวิชาชีพ สําหรับนักเรียน

หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาลเทานั้น 

4. นักเรียนมีความรูข้ันต่ํามัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

1. ชุดสื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนประกอบการบรรยายวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนหลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส ซ่ึง
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ประกอบไปดวย คูมือผูสอน คูมือผูเรียน สื่อพาวเวอรพอยต การดคําศัพท อุปกรณ MP3 พรอมไฟล

เสียง แบบฝกหัดทายบทเรียนพรอมเฉลย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน รวมถึงสื่อท่ีจําเปนประกอบการเรียนการสอนอ่ืน ๆ เชน คอมพิวเตอรท่ีติดตั้งโปรแกรมนําเสนอ 

Powerpoint เวอรชั่น 2010 ข้ึนไป เครื่องฉายภาพ LCD และลําโพง 

2. อาจารยผูสอน หมายถึง ผูใหความรูและคําแนะนําวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนหลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส ท่ีเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ ปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558 

4. ประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนการสอน หมายถึง คุณภาพของชุดสื่อการเรียนการสอน

สูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดข้ึนในสมมติฐานการวิจัย 

  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ย จากการท่ีนักเรียนท้ังหมดทําแบบฝกหัดระหวางเรียน

ไดถูกตองคิดเปนรอยละ 

  80 ตัวหลัง หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยจากการท่ีนักเรียนท้ังหมดทําแบบทดสอบหลังเรียน

ไดถูกตองคิดเปนรอยละ 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

6. คณะผูเชี่ยวชาญ เปนผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณเปนอาจารย ครูผูสอน ดาบสอาสา 

ผูปฏิบัติงานดานสื่อการเรียนการสอนและการถายทอดภาษาอังกฤษ มีความรูความสามารถดานสื่อการ

เรียนการสอน ดานเทคโนโลยีการศึกษา ดานภาษาอังกฤษทางการแพทยและพยาบาล และดานอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของอยางนอย 5 ป 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัยมีดังนี้ คือ 

1. ไดชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพ่ือใชในการเรียนการสอน 

2. นักเรียนไดรับความรูตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในหลักสูตร เพ่ิมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ใหกับนักเรียน สามารถพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความเขาใจ การจดจํา และการนําคําศัพทไปใชได

งายและรวดเร็วข้ึน 

3. สามารถชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 

4. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูบริหาร อาจารย-ครูผูสอน ดาบสอาสาท่ี

เก่ียวของ โรงเรียนพระดาบส เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการเรียนการสอนใหแก

นักเรียนไดอยางเหมาะสม และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน ตอลดจนการนําไปใชประโยชนตอวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 



บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุดสื่อการ

เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ สาขาวิชาเคหบริบาล ตามหลักสูตรของโรงเรียนพระ

ดาบส และไดนําเสนอผลการศึกษาตามหัวขอดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนการสอนคําศัพท 

ตอนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

ตอนท่ี 3 การประเมินผลการเรียน 

ตอนท่ี 4 ชุดสื่อการเรียนการสอน  

ตอนท่ี 5 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ตอนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนคําศัพท 

 ความหมายของคําศัพท 

จากการศึกษาเก่ียวกับความหมายของคําศัพท ไดมีผูใหคํานิยามไวหลายแงมุมดังตอไปนี้ 

Richard (1985) ไดใหคําจํากัดความของคําศัพทไววา “คําท้ังหมดซ่ึงเปนไดท้ังคําโดดคําผสม 

และสํานวนตาง ๆ ท่ีปรากฏในภาษา” 

Wehmeier (1993) ไดใหความหมายของคําศัพทไว 2 ความหมายคือ คําศัพทในความหมาย

แรก หมายถึง คําทุกคําในภาษา และคําศัพทในความหมายท่ี 2 หมายถึง คําทุกคําท่ีเรารู หรือคําทุก

คําท่ีถูกใชในหนังสือหรือเรื่องตาง ๆ 

สําราญ ครุครรชิต (2526) กลาววา คําศัพทท่ีใชในภาษาอังกฤษโดยท่ัวไปนั้น หมายถึง

คําศัพทท่ีมีความหมายในตัวเอง (Content word) ไดแก คํานาม คํากริยา คําคุณศัพท และคํากริยา

วิเศษณ ไมใชคําศัพทท่ีไมมีความหมายแนนอนในตัวเอง (Function Words หรือ Structural Words) 

เพราะคําศัพทเหลานี้เปนคําศัพทท่ีมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามคําศัพทท่ีแวดลอมประโยค 

ศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต (2551) ใหจํากัดความวา “คําศัพท คือ กลุมเสียงท่ีมีความหมาย

ใหรูวาเปน คน สิ่งของ อาการ หรือลักษณะอาการ” 

จากคําจํากัดความดังกลาว อาจสรุปไดวา คําศัพท คือ คํา ถอยคํา หรือวลีในภาษาท่ีถูกใชเพ่ือ

สื่อความหมาย และเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไป 

นอกจากนี้ ยังมีผูใหคํานิยามคําวา “ความรูคําศัพท” เพ่ิมเติมดังนี้ 
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พะเยา พรหมเทศ (2549) กลาววา ความรูคําศัพท  คือ การท่ีบุคคลรูคําศัพทนั้นใชบอย

หรือไม มีคําอ่ืนใดอีกท่ีใชรวมกับคํานั้นได มีขีดจํากัดในการใชบทบาทหนาท่ี และสถานการณใดไดบาง 

มีบทบาทหนาท่ีทางโครงสรางไวยากรณอยางไร รากของคําศัพทเปนอยางไร สามารถเปลี่ยนรูปไปได

อยางไรบาง สัมพันธกับคําอ่ืน ๆ กลุมใดบาง มีระดับความหมายอยูในระดับใด ตลอดจนรูวา

ความหมายของคํานั้นอาจมีหลายความหมายเม่ือใชรวมกับคําอ่ืนท่ีตางกันออกไป 

Richards (1976) และ Yin (1981, อางถึงใน จตุพร เพชรแกว, 2546) ไดสรุปความรูคําศัพท

ไววา ผูเรียนควรทราบความหมาย และความสามารถจําคําศัพทนั้นไดอยางถูกตอง ซ่ึง Nation 

(2001) ไดแบงความรู คําศัพทออกเปน 2 ประเภท คือ ความรู คําศัพทเพ่ือใชรับ (Receptive 

Knowledge) เปนคําศัพท ท่ีใช ในการอาน และฟงอีกประเภท คือ ความรู คําศัพท เ พ่ือใชสื่อ 

(Productive Knowledge) เปนความรูคําศัพทท่ีเก่ียวของกับการพูด และเขียน โดยความรูท้ังสอง

ประเภท จะเก่ียวของกับความรูยอยอีก 4 ประเภท คือ รูปแบบ ตําแหนง หนาท่ี และความหมายของ

คําศัพท ดังผังการจําแนกความรูคําศัพทดังนี้ 
 

รูปแบบ การพูด  R จําแนกเสียงของคําศัพทได 

การเขียน R คําศัพทมีลักษณะอยางไร 

P คําศัพทนั้นเขียนหรือสะกดอยางไร 

ตําแหนง รูปไวยากรณ  R รูปประโยคแบบใดบางท่ีมีคําศัพทนั้นปรากฏ 

P รูปประโยคแบบใดท่ีจะใชคําศัพทนั้น 

การปรากฏรวมกัน R มีคําใดบางท่ีสามารถปรากฏรวมกันกับคําศัพทนั้นได 

P คําใดบางท่ีสามารถใชรวมกันกับคํานั้นได 

หนาท่ี ความบอยในการใช   R รูวาคําศัพทใดพบไดบอย 

P รูวาควรใชคําศัพทนั้นบอยเพียงใด 

ความเหมาะสมในการใช R รูวาจะพบคําศัพทนั้นในบริบทใดบาง 

P รูวาจะใชคําศัพทนั้นในบริบทใดบาง 

ความหมาย ความเขาใจ  R รูความหมายพ้ืนฐาน 

P รูวาจะใชคําใดเพ่ืออธิบายความหมายของคําศัพท 

ความสัมพันธ R รูวามีความหมายสัมพันธกับคําใดบาง 

P รูวาสามารถใชคําใดแทนไดบาง 
 

จากการจําแนกความรูคําศัพทอาจสรุปไดวา ความรูคําศัพทคือการท่ีผูเรียนรูความหมายและ

สามารถเลือกใชคําศัพทไดอยางถูกตองตามสถานการณและคําท่ีปรากฏรวมไดอยางถูกตอง 
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ชนิดหรือประเภทของคําศัพท 

ในการสอนศัพทในภาษาตางประเทศ ผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาหลายทาน คือ บํารุง โตรัตน 

(2535 : 10) ไดแบงชนิดของคําศัพทออกเปน 2 ชนิด ตามลักษณะของการใชในแตละระดับของ

นักเรียนคือ 

1. คําศัพทท่ีผูเรียนในระดับนั้น ๆ ไดพบเห็นบอย ๆ ท้ังในการฟง พูด อาน และเขียน 

(Active Vocabulary) นอกจากครูจะสอนใหรูจักความหมายแลว จะตองสอนใหนักเรียนสามารถใช

คํา ประโยค ไดท้ังในการพูดและการเขียน ซ่ึงถือวาเปนทักษะข้ันการนําไปใช 

2.  คําศัพทท่ีผูเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ ไมคอยพบเห็นหรือนาน ๆ จะปรากฏครั้งหนึ่งในการฟง

และการอาน การสอนคําศัพทท่ีผูเรียนไมคอยพบเห็นบอย ครูเพียงสอนแตใหรูความหมายท่ีใชใน

ประโยคก็เพียงพอ เนนใหนักเรียนท้ังฟงและอานไดเขาใจ โดยไมเนนใหนักเรียนเอาคําศัพทนั้นมาใช

ในการพูดและเขียน 

Lewis (1997) ไดแบงประเภทของคําศัพทออกเปนหลายประเภท ดังนี้ 

1.  คําเดี่ยว เชน book , pen 

2.  คํารวม เชน by the way , upside down 

3.  คําท่ีปรากฏรวมกัน เชน community service, absolutely convinced 

4.  คําสํานวน เชน I’ll get it, We’ll see, That’ll do 

5.  คําข้ึนตนประโยคเชนThat is not as…as you think, he fact/suggestion/ problem/ 

danger was…, Firstly…, Secondly…, Finally…. 

Ellis (1994) และ Hulstijn (1998, cited in Angelika Rieder, 2003) ไดแบงประเภทของ

คําศัพท ออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.  คําศัพทท่ีเรียนรูโดยตรง (Explicit vocabulary) คือ คําศัพทท่ีผูสอนตองการใหผูเรียน 

เรียนรูโดยท่ีผูสอนสอนความหมาย โดยการใชคําท่ีมีความหมายเหมือน และคําท่ีมีความหมายตรงกัน

ขาม และรวมถึงการใหกับผูเรียนโดยตรง 

2.  คําศัพทท่ีเรียนรูทางออม (Implicit vocabulary) คือคําศัพทท่ีผูเรียนเรียนรูจากสิ่งตาง ๆ 

รอบตัว เชน จากการอานหนังสือ จากบทสนทนาในหอง และนอกหองเรียน จากการพบเห็นคําศัพท

จากสื่อตาง ๆ เปนตน ซ่ึงการเรียนรูคําศัพทประเภทนี้ เปนการเรียนรูความหมายคําศัพทในบริบทซ่ึง

ชวยใหเขาใจและจดจําไดดี 

นอกจากนี้ Nation (2001, cited in Teresa Chung, 2003) ยังไดแบงประเภทของคําศัพท

ตามการใชออกเปน 4 ประเภท ดังนี้คือ 
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1.  คําท่ีใชบอย (High frequency words) คือ คําท่ีถูกใชบอยครั้งท้ังในบทความ หนังสือพิมพ 

บทสนทนา และนิตยสารตาง ๆ เปนคําศัพทสําคัญท่ีสื่อความวาบทความนั้นเก่ียวกับอะไร ซ่ึงบทความ

บทความหนึ่งอาจมีคําศัพทประเภทนี้อยูถึงรอยละ 80 - 90 ของบทความท้ังหมดเลยทีเดียว 

2.  คําศัพทเฉพาะทาง (Technical vocabulary) คือคําศัพทท่ีใช และเปนท่ีรูจักในกลุมคนท่ี

ทํางานในสาขาเดียวกัน หรือมีความสนใจในสิ่งท่ีเหมือนกัน ซ่ึงคนในกลุมคนท่ีทํางานอ่ืน หรือมีความ

สนใจอ่ืนอาจไมรูจักและไมคุนเคยกับคําศัพทเฉพาะทางนี้ 

3.  คําศัพททางวิชาการ (Academic vocabulary) คือ คําศัพทท่ีใชในเอกสาร หรือบทความ

ทางวิชาการและเปนคําศัพทท่ีใชบอยในสาขาอาชีพท่ัวไป ไมไดเจาะจงสาขาอาชีพใดอาชีพหนึ่ง 

4.  คําท่ีไมใชบอย (Low frequency words) คือ คําท่ีใชไมบอยนัก ซ่ึงบทความหนึ่งอาจมี

คําศัพทประเภทนี้อยูเพียงรอยละ 5 ของบทความท้ังหมด 

จากประเภทของคําศัพทท่ีไดกลาวมาขางตน จึงพอท่ีจะสรุปประเภทของคําศัพทไดเปน 2

ประเภท คือ 1) คําศัพทท่ีเรียนรูโดยตรง เปนคําศัพทท่ีผูสอนตั้งใจสอนความหมาย และการใชใหกับ

ผูเรียนโดยตรง 2) คําศัพทท่ีเรียนรูทางออม คือคําศัพทท่ีผูเรียนพบเจอ และเรียนรูจากบริบทตาง ๆ

รอบตัวท้ังในและนอกหองเรียน โดยท่ีผูสอนไมไดบอกความหมาย หรือตั้งใจท่ีจะสอน ซ่ึงการสงเสริม

ใหผูเรียนเรียนรูคําศัพททางออมนี้ เปนประโยชนแกผูเรียนอยางมาก กลาวคือ เปนคําศัพทท่ีผูเรียน

พบเห็นและใชไดจริงในชีวิตประจําวัน (บุษบา ใจคํา. 2553 : 33) 

ความสําคัญของการสอนและการเรียนคําศัพท 

ความรูดานคําศัพทมีบทบาทสําคัญยิ่งในการอานบทความภาษาตางประเทศ จากงานวิจัย

บางเรื่องพบวาคําศัพทเพียง 1 คําท่ีผูอานไมทราบความหมายสามารถขัดขวางการทําความเขาใจ

ประโยคท่ีคําศัพทนั้นปรากฏอยู หรืออาจทําใหผูอานไมเขาใจเรื่องนั้น ๆ ท้ังเรื่อง นักวิจัยสวนหนึ่ง 

(Krashen, 1989; Nagy, Herman และ Anderson, 1985; Schmitt, 1998) เชื่อวาการเรียนรู

คําศัพทเปนกระบวนการท่ีคอย ๆ พัฒนาทีละนอยจากการเดาคําศัพทจากบริบท หรือ กลาวอีกนัย

หนึ่งก็คือเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญจากการอาน (incidental learning) แลวพบเจอ

คําศัพทนั้นมากกวา 1 ครั้ง ดังนั้นเวลาสอนเราจึงควรใหนักศึกษาเดาคําศัพทจากบริบท 

นักวิจัยอีกกลุมหนึ่ง (Frantzen, 2003; Kelly, 1990; Schatz และ Baldwin, 1986) มอง

วาการเดาคําศัพทจากบริบทไมไดกอใหเกิดการเรียนรูคําศัพท หรือ สามารถทําใหเดาความหมายของ

คําศัพทในบทความไดถูกตอง ยิ่งไปกวานั้นในบางครั้งอาจทําใหผูอานเขาใจเนื้อเรื่องท่ีอานผิดไป ซ่ึง

เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนไดจากประสบการณท่ีสอนมาโดยตรง โดยเฉพาะในบทอานท่ีเปนแบบ authentic 

นั้น บางครั้งบริบทไมไดเอ้ือใหเดาคําศัพทนั้นได 

ในการอานบทความภาษาอังกฤษใหเขาใจนั้น ผูอานจําเปนตองมีพ้ืนความรูเรื่องคําศัพทใน

ระดับหนึ่ง ดังท่ีงานวิจัยของ Laufer (1989) พบวา ผูอานควรมีพ้ืนความรูดานคําศัพทอยางนอย 
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5,000 คํา จึงสามารถอานบทความภาษาอังกฤษท่ัวไปไดเขาใจ จะเห็นไดวานักศึกษาในวิชา EL 070 

ผูซ่ึงมีพ้ืนฐานคําศัพทนอยมาก จะไมสามารถใชเทคนิคการเดาคําศัพทจากบริบทได เนื่องจากบริบท

แวดลอมไมไดเอ้ือใหพวกเขาเดาคําศัพทได เพราะเกือบจะทุกคําเปนคําศัพทใหมสําหรับพวกเขา 

สรุปไดวาหากผูเรียนมีพ้ืนคําศัพทมากพอสมควรจะทําใหพวกเขาอานขอมูลไดเขาใจงายกวา

การมีพ้ืนฐานคําศัพทนอย และทําใหความเร็วในการอานเร็วข้ึนดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

Grabe and Stoller (1997) ซ่ึงระบุวาการระลึกคําศัพทไดอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพมากกวาการใช

บริบทเพ่ือเดาคําศัพทโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูเรียนท่ีมีทักษะการอานท่ีดี เนื่องจากการระลึก

คําศัพทไดโดยอัตโนมัตินั้นใชระยะเวลานอยกวามาก  

นอกจากประโยชนในการชวยเรื่องการอาน การสอนและการเรียนคําศัพทสามารถ 

- ชวยใหเขาใจเนื้อหาจากการฟง-อานดีข้ึนและชวยใหพูดไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ชวยใหการใชภาษามีความลึกมากข้ึน ในกรณีท่ีรูคําศัพทชนิดเดียวกันแตมีรายละเอียดใน

แงของความหมายท่ีตางกัน 

- ชวยในการเขียนรวมท้ัง productive skills ท้ังหมด 

ปญหาในการสอนและการเรียนคําศัพท 

1. จําคําศัพทไมไดแมจะเรียนแลวเพราะไมไดทบทวนและนําไปใช  

2. คําศัพทนั้นเปนคําศัพทแบบ low frequency ทําใหผูเรียนอาจจะไมพบคําศัพทนั้นอีก

หรือพบนอยมากหลังจากการเรียน ผลคือ ทําใหยากตอการจดจําและนําไปใช 

3. ขอจํากัดในเรื่องของเวลา ผลคือ ไมสามารถทํากิจกรรมท่ีกระตุนการเรียนรูคําศัพทแบบ

ระยะยาวได 

4. ปริมาณคําศัพทท่ีจะตองสอนในชั้นเรียนมีมาก ผลคือใหนักศึกษาไปหาศัพทมากอน หรือ

เรียนรูคําศัพทเอง โดยผูสอนเนนเพียงบางคําและเฉลยแบบฝกหัด 

5.  นักศึกษาทองจําคําศัพทเพ่ือการสอบเทานั้น ดังนั้น การจําจะเปนแบบ short term ผล

คือ หลังสอบ จําคําศัพทไมไดแลว 

6.  มีความสับสนในการจําความหมายของคําท่ีสะกดคลายกัน เชน wipe-whip นักศึกษาจํา

วา wipe แปลวา ตี โดยไปเชื่อมกับคําวา whipped cream หรือ คําวา ban-band โดยผูเรียนบาง

คน แปลคําวา ban วาเปนวงดนตรี ผลคือ แปลเรื่องไมรูเรื่อง 

7. คําศัพทหลายคํามีมากกวา 1 ความหมาย และ 1 หนาท่ี ซ่ึงจะเปลี่ยนไปตามบริบท 

นักศึกษามักจะแปลความหมายจากความหมายท่ีเรียนมาหรือใชบอยมากท่ีสุด ผลคือ อาจแปลผิด

หากบริบทเปลี่ยนไป หรือหนาท่ีของคําเปลี่ยนไป 

8. คําศัพทยาก ใหม ยาว ตัวสะกด ผูเรียนมักจะจําไมได 

9. การสะกดกับการออกเสียงไมตายตัว ทําใหผูเรียนงง เชน to (ทู) du (ดู) so (โซ) 
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10.  นักศึกษาไมมี stock คําศัพท ชอบคิดคําศัพทท่ีมาจากภาษาไทย ซ่ึงใชไมไดโดยตรง 

เชน เขาอายนักศึกษา ใชคํา embarrassed ครูจึงตองอธิบายเพ่ิม  

11.  ใชเทคนคิเดียวกันกับนักศึกษาไมได ตองปรับการสอนใหเขากับระดับของนักศึกษา 

Paribakht & Wesche (1993 อางถึงใน Schmitt, 1998 : 284) ไดแบงระดับความรูดาน

คําศัพทออกเปน 5 ระดับ ดังนี้คือ 

ระดับท่ี 1 ไมคุนเคยกับคําศัพทนั้นเลย 

ระดับท่ี 2  คุนเคยกับคําศัพทนั้น แต ไมรูความหมาย 

ระดับท่ี 3  สามารถใหความหมายหรือ คําเหมือนของคําศัพทนั้นได 

ระดับท่ี 4   ใชคําศัพทนั้นไดในแงความหมายไดอยางถูกตองในประโยค 

ระดับท่ี 5  ใชคําศัพทนั้นไดในแงความหมายและไวยากรณไดอยางถูกตองในประโยค 

วิสาข จัติวัตร (2543) กลาววา การรูคําศัพทสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ ประกอบดวย 

1. ศัพทท่ีผูอานไมมีความรูเก่ียวกับคํานั้นมากอน (Unknown Words) คือ เปนคําท่ีไมเคย

เห็น ไมรูความหมาย หรือ ไมไดอยูในความทรงจํา 

2. ศัพทท่ีผูอานคุนเคยมากอน (Acquainted Words) คือ ศัพทท่ีผูอานเคยเห็น หรือเคย

เรียน และสามารถระลึกความหมายไดหลังจากใชเวลาพิจารณาหาความหมาย 

3. ศัพทท่ีอยูในความทรงจํา (Established Words) คือ คําท่ีผูอานสามารถจําความหมายได

โดยทันทีแบบอัตโนมัติ 

McCarthy & O’Dell (1999) ระบุวา การรูคําศัพทไมไดหมายถึงเพียงแคการรูความหมาย

ของคํานั้น ๆ แตตองมีความรูเก่ียวกับคําท่ีศัพทนั้นเก่ียวของ รูคุณลักษณะทางไวยากรณ และรูวาคํา

นั้นออกเสียงอยางไร    

โดยสรุปคือ ไมวาเราจะแบงระดับความรูดานคําศัพทออกเปน 3 ระดับหรือ 5 ระดับก็ตาม 

สิ่งท่ีท้ังผูสอนและผูเรียนมุงหวัง คือ จะทําอยางไรใหเราสามารถพัฒนาความรูจากระดับท่ี 1 เปน

ระดับสุดทายได หากจะมองไปแลวระดับการรูคําศัพทท่ีแทจริงอาจจะไมไดชวยผูเรียนในแงของการ

เรียนการอานเทานั้น แตสามารถไปสนับสนุนใน skills ดานอ่ืนดวย ท้ังการเขียน การฟงและการพูด 

เทคนิคในการสอน/การเรียนคําศัพท 

1. เรียนรูคําศัพทผานการทํากิจกรรมในชั้นเรียน เชน การใชเกมสในการเรียนรูคําศัพท  

2. ฝกใหผูเรียนเรียนคําศัพทจากบริบท โดยอาจใหเดาความหมายศัพทจากบริบท และให

อานคําศัพทนั้นในบริบทท่ีหลากหลาย 

3. ฝกการใชพจนานุกรมระหวางการอาน ซ่ึงอาจมีขอเสียคือทําใหการอานชาลง พจนานุกรม 

ท่ีดีจะมีขอมูลท่ีเปนประโยชน เชน การใหคําเหมือน การออกเสียง การลงพยางคหนักเบา การให
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ตัวอยางประโยค เปนตน นอกเหนือไปจากการใหความหมาย ซ่ึงหากเปนผูเรียนทางดานภาษาแลว 

การใชพจนานุกรมแบบภาษาเดียว เชน English-English Dictionary จะมีประโยชนมากกวา 

4.  แบงคําศัพทออกเปนสวนสั้น ๆ หากคํานั้นยาวเกิน 2 พยางค ถึงแมวาวิธีนี้จะไมชวยใน

เรื่องของความหมาย แตชวยในเรื่องของการสะกดคํา 

5.  ใชความรูเรื่องคําอุปสรรค และ คําปจจัย (root, prefix, suffix) 

6.  การเชื่อมโยงคําศัพทดวยเสียง (acoustic link) เชน คําศัพทภาษาสเปนคําวา “pato” 

หมายถึง “duck” ในภาษาอังกฤษ ดังนั้นเราจะใชคําสําคัญคือ “pot” ซ่ึงมีเสียงคลาย “pato” หรือ 

อาจจะใชการเชื่อมโยงเสียงในสองภาษาท่ีคลายกันก็ได เชน คําวา sherbet อาจสรางประโยควา 

Shirley likes sherbet. 

7.  ใชจินตภาพ (mnemonic use) รวมกับการเชื่อมโยงเสียง (acoustic link) ดังนั้นผูเรียน

ใชจินตภาพเชื่อมโยงคําสําคัญกับกับคําแปลในภาษาตางประเทศ โดยเรียกข้ันตอนนี้วา การเชื่อมโยง

จินตภาพ เราเชื่อมโยงจินตภาพกับคําสําคัญ โดยนึกถึง “duck sitting in a pot” (เปดนั่งอยูในหมอ) 

หรือสําหรับคําวา sherbet ผูเรียนอาจจะสรางภาพวาเห็น Shirley กําลังทานเชอรเบทอยู  

8.  ใชบัตรคําจดบันทึกคําศัพทอยางเปนระบบแทนท่ีการจดเปนรายการยาว ๆ โดยมีการ

แบงกลุมความหมาย ระบุหนาท่ีของคํา จดคําศัพทท่ีมีความหมายคลายคลึง หรือคําศัพทท่ีมี

ความหมายตรงกันขาม 

9.  การทํางานซํ้า ๆ เชน การอานคําท่ีเก่ียวของซํ้า การทองคําศัพทนั้นซํ้า การเขียนคําศัพท

และความหมายซํ้า การทองซํ้าแบบสะสมคําไปเรื่อย ๆ และการทดสอบความจําซํ้า 

10. การวิเคราะหคํา เชน การดูตัวสะกด การระบุหนาท่ีของคํา และการใชปจจัย 

11. การแปลประโยคตัวอยาง  

12. การจัดประเภทของกลุมคําศัพท ไดแก 

 12.1  คําท่ีมีความหมายเก่ียวของกัน เชน  cat, paw, kitten ท้ังหมดเก่ียวของกับแมว 

 12.2  คําท่ีทําหนาท่ีเดียวกัน เชน child, tooth, foot เปนคํานาม 

 12.3 คําท่ีมาจากรากศัพทเดียวกัน เชน  price, priceless, overpriced  

13. การใชรูปภาพหรือแผนภูมิชวย เชน ใชภาพรางกายเพ่ือเรียนเรื่องอวัยวะสวนตาง ๆ 

14.  การเรียนคําศัพทโดยการฟงเพลง  

 14.1  เม่ือผูเรียนชอบฟงเพลง หรือประทับใจเพลงใด จะมีสวนใหอยากรูความหมาย

ของคําศัพทในเพลงนั้น ๆ 

 14.2  การรอยเรียงคําศัพทและความหมายผานเพลง เชนวิธีการเรียนแบบท่ีสถาบัน

กวดวิชา Enconcept ใชอยู 
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15. การทองศัพทแบบคําคลองจอง เชน channel – ชอง, ทอง- recite, tight-แนน ซ่ึงมี

หนังสือคําศัพทประเภทนี้ขายอยู 

16. คําศัพทท่ีคลาย ๆ กันจะถูกจัดกลุม แลวใหนักศึกษาหาความหมายมาเปนการบาน เชน 

innate/inmate/initiate/intimidate/intimate/imitate และถามคําศัพทขางตนซํ้าเม่ือมีโอกาส 

17.  การให synonym เพ่ือขยายวงศัพท อธิบาย ยกตัวอยาง 

18. ใหทํา exercise หลากหลายประเภท เพราะผูเรียนมีความสนใจและความถนัด 

19. ลําดับความสําคัญของศัพทวาควรจะสอนคําศัพทไหนกอน หรือไมจําเปนตองสอน 

20.  ใชทาทาง หรือสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือชวยอธิบายความหมาย 

21.  ใหนักศึกษามีสวนรวมอธิบายความหมายใหเพ่ือน โดยครูจํากัดเวลา 

22.  ใหโอกาสแกนักศึกษาในการใชคําศัพทนั้นรวมกับทักษะดานตาง ๆ 

23.  ควรสอนคําศัพทในสาขาของนักศึกษา (50% ของคําศัพทท้ังหมด) 

24. ครูแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษามีกําลังใจ ไมทอถอย 

 หลักการออกแบบภาษาท่ีเนนคําศัพท 

หลักการออกแบบการเรียนการสอนคําศัพท 11 หลักการท่ีควรพิจารณา เม่ือออกแบบการ

เรียนการสอนคําศัพท หลักการสวนใหญมาจากงานวิจัยเดี่ยวกับความทรงจํา (รวบรวมโดย 

Badderley, 1990) 

1.  การจําคําศัพทใหม ๆ ท่ีดีท่ีสุดคือ การรวมคําศัพทใหมนั้นเขากับภาษาท่ีเรียนรูแลว 

 Badderley กลาวถึงหลักการรวมความรูใหมกับความรูเกาเขาดวยกัน ซ่ึงเปนท่ียอมรับ

โดยสวนมากวาเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของการเรียน ซ่ึงกลาวไดวาการเรียนนี้ก็เปรียบเสมือนกับ

แบบฝกหัดการแกปญหา ซ่ึงผูเรียน ตองหาวิถีทางท่ีดีท่ีสุดท่ีโยงการเรียนรูใหมเขากับการเรียนรูเดิม

คําศัพทท่ีรูอยูแลวเปนสวนหนึ่งของเครือขายใหญของความเชื่อมโยงสัมพันธกัน ถาคําใหมสามารถ

เชื่อมโยงเขาไปในเครือขายนี้ ความสัมพันธดังกลาวจะชวยใหผูเรียนระลึกคําศัพทได ในทางกลับกัน 

ถาคําศัพทนั้นยังไมถูกรวมไวในเครือขาย คํานั้นก็จะมีแคลักษณะของคําเพียงอยางเดียวเทานั้นท่ีจะ

ชวยใหผูเรียนคนคืนจากความทรงจํา 

2.  การจัดขอมูลเปนหมวดหมู เอ้ือตอการเรียนรู 

 เปนการงายกวาท่ีจะเรียน ขอมูลท่ีถูกจัดเปนหมวดหมูกับการท่ีจะตองจําสิ่งท่ีไมเก่ียวของ

กันเลย (Badderley, 1990) ตัวอยางเชน ขอมูลชุดไหนดังตอไปนี้ ท่ีจะเรียนงายกวา 

 a  7,3,9,6,1,8,2,4,0,5 

 b  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 การจัดขอมูลท่ีเอ้ือตอการเรียนมีหลายวิธี เชน จัดตามลําดับ หรือคําเหมือนคําตาง หรือ

จัดตามชนิดของคํา 



16 

3.  คําท่ีคลายกันมาก ๆ ไมควรสอนพรอมกัน 

 แมวาการจัดหมวดหมู จะเปนประโยชนตอการเรียน แตการสอนคําท่ีคลาย ๆ กัน 

สามารถเปนผลเสียได เชนการสอน left และ right สวนใหญผูเรียนสับสนวาคําไหนจะใชกับทิศทาง

อะไร ยิ่งกวานั้นในการเรียนความหมายของคํา 2 คํา ผูเรียนมีขอบเขตท่ีจะแบงแยกความหมายของคํา

เหลานั้นอยูแลว Higa (1963) คําท่ีเก่ียวของกันมาก ๆ อยางเชน คําตรงขามนั้นยากตอการเรียน

มากกวาคําท่ีมีความเก่ียวของกันนอยหรือไมมีความเก่ียวของกันเลย วิธีท่ีจะหลีกเลี่ยงการสอนคําศัพท

ท่ีเหมือนกันคือ ใหสอนคําท่ีมีความถ่ีในการใชมากกวา แลวจึงสอนคําท่ีสองหลังจากผูเรียนเขาใจคําท่ี

หนึ่งดีแลว 

4.  การใชคําคูในการเรียนคําศัพทชวยใหเรียนคําศัพทจํานวนมากในเวลาสั้น ๆ 

 Nation (1982) ไดรวบรวมงานวิจัยการใชคําคู คือ คําท่ีเปนภาษาท่ีหนึ่งของผูเรียนและ

คําในภาษาท่ีสอง และสรุปวาผูเรียนโดยเฉลี่ยสามารถท่ีจะเรียนรูคําศัพทจํานวนมาก (34 คําคูใน 1

ชั่วโมงในการศึกษา 1 ครั้ง) โดยใชวิธีนี้ และยังกลาวอีกวา วิธีนี้สามารถทําใหผูเรียนจําศัพทไดดี 

 ในการศึกษาของ Thondike (1914) พบวา ผูเรียนสามารถจําคํากวารอยละ 60 หลังจาก

อานไปแลว 42 วัน จากผลการศึกษานี้ทําให Nation (1982) แนะนําวา คําคู เปนวิธีเริ่มตนท่ีดีในการ

เรียนคําศัพทใหม ๆ แตวิธีนี้ก็มีขอเสียคือ คําคูสวนมากจะเปนคําท่ีมีความหมายเหมือนกันแตจะตาง

ตรงความหมายทางวัฒนธรรม รูปแบบการใชคํา หรือลักษณะทางไวยากรณ (Gairns and Redman, 

1986) 

 ในขณะท่ีการใชคําในบริบทชวยลดการเขาใจความหมายผิด แตคําคูนี้เปนการปรากฏของ

คําโดด ๆ แตดวยวัตถุประสงคระยะยาวของการเรียนคําศัพท คือการเรียนรูคําศัพทในภาษาท่ีสองกับ

ความหมายของคําศัพทโดยตรงมากกวาการจับคูคําศัพทกับคําในภาษาท่ีหนึ่ง ดังนั้นผูสอนควรจะให

ความหมายกับผูเรียนกอนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจคําศัพทในภาษาท่ีสองอยางเต็มท่ี Nation (1982) ยัง

อธิบายดวยวา ลําดับของคําคูก็มีความสําคัญ การเรียนคําศัพทในภาษาท่ีสองแลว พยายามท่ีจะจับคู

กับคําในภาษาท่ีหนึ่ง เปนวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับคําท่ีตองการจําในการอาน ในขณะท่ีการเรียน

ภาษาท่ีหนึ่งแลวจึงเรียนภาษาท่ีสองนี้ เปนลําดับท่ีวิธีท่ีดีท่ีสุดตอคําท่ีตองใชเพ่ือผลิตภาษา 

5.  ควรจะเรียนรูรายละเอียดของคํามากกวาท่ีจะรูแคความหมาย 

 Richard (1976) กลาววา คําคู อาจจะเปนวิธีการท่ีดีในการเริ่มเรียนความหมายของคําแต

ความรูคําศัพทในหลาย ๆ เรื่อง ก็จําเปนตอผูเรียนเพ่ือใหเกิดความทัดเทียมกับเจาของภาษา ความรู

ดังกลาวคือ ความรูเก่ียวกับการสะกดและออกเสียง ลักษณะทางไวยากรณ รากศัพท ความถ่ีบอย 

ความสัมพันธความหมายกับคําศัพทคําอ่ืน คําท่ีมักปรากฏรวมกับคําศัพทและรูปแบบการใช 
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6.  กลไกการทํางานของสมองยิ่งมาก ผูเรียนก็จะจําไดดี 

 Craik and Lockhart (1972) กลาววา สมมติฐานความลึกล้ําของกระบวนการทางสมอง

กลาววา การทํางานของสมองท่ียิ่งตองการความคิดท่ีละเอียด เปนระเบียบ หรือเปนกระบวนการ จะ

ชวยในการเรียนคําศัพทไดมาก การทํางานของสมองท่ีล้ําลึก เชน กระบวนการสัมพันธความหมาย 

เชน การสรางภาพความหมายของคําศัพทในสมอง การตัดสินรูปแบบการใชคําศัพท หรือการจัด

กลุมคําศัพทดวยคําศัพทท่ีมีความหมายเก่ียวเนื่องกันจะชวยเพ่ิมพูนการเรียนรูมากกวากระบวนการท่ี

ตื้น ๆ อยางเชนการทองจํา 

7.  การระลึกคําได จะทําใหผูเรียนระลึกคําไดอีกภายหลัง 

 การฝกหัดการเรียกคืน (Badderley, 1990) ตองการใหผูเรียนใชเทคนิคการเรียนคําศัพท

ท่ีสามารถจะเรียกคําศัพทท่ีตองการใชใหเร็วสุดเทาท่ีจะเปนไปได ในการเริ่มตน ผูเรียนสวนใหญมักจะ

ถูกบังคับใหทํากิจกรรมเพ่ือรับสื่อ อยางเชน การเรียนคําศัพทในลําดับภาษาท่ีสองแลวถึงตามดวยคํา

ในภาษาท่ีหนึ่งเพ่ือใหรูความหมายและทําแบบฝกหัดความหมายคําศัพทคําใหม หลังจากนั้นถา

วัตถุประสงคของการเรียนคําศัพทเพ่ือผลิตภาษาควรเปลี่ยนกิจกรรมไปเปนกิจกรรมท่ีใชคําศัพทนั้น

เพ่ือผลิตภาษา ๆ เชน ใชในการแตงประโยคเพ่ือเพ่ิมโอกาสการระลึกคําในอนาคต 

8.  ผูเรียนตองตั้งใจเรียนเพ่ือการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 แมวาการเรียนรูแบบบังเอิญสามารถเกิดข้ึนไดเม่ือผูเรียนไมไดใหความใสใจเปนพิเศษ 

ขณะเรียนภาษา แต Cohen (1990) โตแยงวาการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนให

ความใสใจ และความสนใจในสิ่งท่ีเรียน Ellis (1995) แบงแยกระหวางการเรียนแบบตรงและออม 

ไววาสวนใหญแลวการจําคําศัพทและการผลิตคําพูด มักเรียนแบบตรงแตความรูดานขอบขาย 

ความหมายตองการความใสใจ และการฝกหัดท่ีละเอียดซับซอนในการจํา 

9.  การหม่ันทบทวนคําศัพท 

 เปนท่ีปรากฏชัดวา ผูเรียนไมสามารถเรียนรูคําศัพทอยางเต็มท่ีไดในการเรียนเพียงครั้ง

เดียวแคครั้งแรก การสรุปจากการศึกษาหลาย ๆ กรณีโดย Nation (1990) พบวาในการเรียนคําศัพท

ผูเรียนตองเรียนซํ้า ๆ ประมาณ 5 ถึง 16 ครั้งหรือมากกวานั้น 

 Nagy et al (1985) ทําการศึกษากับนักเรียนเกรด 8 ในการเรียนภาษาท่ีหนึ่งจากบริบท 

พบวา ในการเรียนครั้งหนึ่ง ๆ ผูเรียนจะเรียนคําไดเพียง 10 - 15 เปอรเซ็นต ถาไมมีการทบทวน

คําศัพท คําจํานวนมากท่ีรูอยูแลวก็จะถูกลืม เปนการเสียเวลาในการเรียนคําศัพทนั้น 

10. การทบทวนอยางมีประสิทธิภาพ : การเพ่ิมเวลาฝกฝนทบทวน 

 ในการเรียนภาษาผูเรียนจะลืมสิ่งท่ีเรียนมาทันทีหลังจากการเรียนเสร็จสิ้น หลักการขยาย

เวลาฝกฝนคือใหผูเรียนควรทบทวนสิ่งท่ีไดเรียนไปใหเร็วท่ีสุดและขยายเพ่ิมระยะหางของการทบทวน

คําศัพท (Pimsleur, 1967; Badderley, 1990) ตัวอยางตารางทบทวน คือ 5 – 10 นาที หลังจาก
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การเรียนจบ 24 ชั่วโมงถัดมา หนึ่งอาทิตยถัดมา หนึ่งเดือน และทายสุด 6 เดือนถัดมา (Russell, 

1979) ผูเรียนสามารถใชหลักการขยายเวลาทบทวนนี้ตามวิธีการเรียนของแตละบุคคล ผูเรียนสามารถ

ทดสอบตัวเองในการเรียนคําศัพทคําใหม ถาผูเรียนสามารถจําคําศัพทเหลานั้นได ผูเรียนควรเพ่ิมชวง

ระยะหางกอนการทบทวนครั้งตอไป แตถาผูเรียนจําไมได ผูเรียนควรจัดชวงระยะหางใหหดสั้นเขามา 

 Landaure and Bjork (1972) ไดรวมหลักการเพ่ิมเวลาทบทวนเพ่ือแนะนําวา ชวงเวลา

ของการทบทวนท่ีดีนั้น คือชวงเวลาท่ียาวท่ีสุดท่ีผูเรียนสามารถจําคําศัพทได จากการทดลองของ 

Schouten-van Parrenen (1991) พบวาผูเรียนใหเวลากับคําศัพทท่ีงาย ๆ มากไป สวนคําศัพทท่ี

ยาก ๆ กลับละเลย ตารางการฝกท่ีข้ึนอยูกับหลักการขยายเวลาท่ีจะทบทวน อาจจะชวยหลีกเลี่ยง

ปญหานี้ 

11. ผูเรียนแตละคน มีวิธีการเรียนท่ีแตกตางกัน 

 ในปจจุบันนี้ผูสอนจะพิจารณาถึงความตองการของนักเรียนและความแตกตางของผูเรียน

ในการออกแบบหลักสูตรและในการเรียนคําศัพท Allen (1983) แนะวา ผูสอนควรสรางใหผูเรียนเกิด

ความตองการดานคําศัพท วิธีหนึ่งท่ีจะทําไดคือใหผูเรียนเลือกคําศัพทท่ีผูเรียนสนใจท่ีจะเรียนเอง 

(Gains and Redman, 1986) หลักการนี้สอดคลองกับคําแนะนําท่ีวาผูสอนไมควรจะเปนผูชี้แนะ

จนเกินไปเม่ือสอนกลวิธีการเรียนรูใหกับผูเรียน และจากท่ีผูเรียนมีวิธีการเรียนท่ีตางกัน แผนการสอน

ท่ีดีท่ีสุด อาจจะแนะนําใหกลวิธีการเรียนหลายวิธีใหแกผูเรียนกอน และคอยใหผูเรียนเลือกดวยตัวเอง

วาผูเรียนจะเรียนโดยวีธีใด 

 หลักการสอนภาษาท่ีเนนคําศัพท 

การสอนภาษาท่ีเนนคําศัพทมุงความสําคัญไปท่ีการสอนคําศัพทท่ีปรากฏรวมกันซ่ึง หมายถึง 

คําศัพทใด ๆ ก็ตามท่ีมักจะปรากฏการใชรวมกันอยางสมํ่าเสมอ ไมวาจะปรากฏรวมกันเปนคู หรือเปน

กลุม ซ่ึง Brown (1976) ไดกลาววา การสอนภาษาโดยใชคําปรากฏรวมกันกับคําใดไดบาง และมี

ความหมายท่ีเปลี่ยนไปอยางไร เชน คําวา save สามารถปรากฏรวมกับคําวา money, time, 

energy, souls, faces ซ่ึงความหมายของคําวา save ก็มักจะเปลี่ยนไปตามการปรากฏรวมกับ

คําศัพทแตละคํา ซ่ึง Lewis (2000) ไดแบงคําศัพทท่ีปรากฏรวมกันออกเปนหลายประเภทดังนี้ 

1.  คําคุณศัพท กับ คํานาม (Adjective + Noun) เชน a difficult decision 

2.  กริยา กับ คํานาม (Verb + Noun) เชน submit a report 

3.  คํานาม กับ คํานาม (Noun + Noun) เชน radio station 

4.  กริยา กับ คําวิเศษณ (Verb + Adverb) เชน examine thoroughly 

5.  คําวิเศษณ กับ คําคุณศัพท (Adverb + Adjective) เชน extremely inconvenient 

6. กริยา กับ คําคุณศัพท และ คํานาม (Verb + Adjective + Noun) เชน revise the 

original plan 
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7.  คํานาม กับ กริยา (Noun + Verb) เชน the fog closed in 

8.  สํานวนสนทนา (Discourse marker) เชน To put it another way. 

9.  บุพบทวลี (Multi – word prepositional phrase) เชน a few years ago 

10. กริยาวลี (Phrasal verb) เชน turn in 

11.  คําคุณศัพท กับ คําบุพบท (Adjective + Preposition) เชน aware of 

12.  คําผสม (Compound noun) เชน fire escape 

13.  คํา 2 คําท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน (Binomial) เชน backwards and forwards 

14.  คํา 3 คําท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน (Trinomial) เชน hook, line and sinker 

15.  วลีท่ีเจาะจง (Fixed phrase) เชน on the other hand 

16.  วลีเจาะจงท่ียังไมสมบูรณ (Incomplete fixed phrase) เชน A sort of….. 

การสอนภาษาท่ีเนนคําศัพทแตกตางจากการสอนท่ัว ๆ ไป กลาวคือ การสอนภาษาท่ีเนน

คําศัพทจะสอนคําศัพทในลักษณะท่ีคําศัพทนั้นปรากฏรวมกับคําอ่ืนใกลเคียง ซ่ึงการสอนคําศัพท 

โดยท่ัวไปมักสอนคําศัพทคําเดียวโดด ๆ ซ่ึง (Lewis, 2001) ไดกลาวถึงข้ันตอนการสอนหลักไว 3 

ข้ันตอน คือ 

1. ข้ันสังเกต ผูสอนควรใหผูเรียนสังเกตคําศัพท การใชความหมาย และคําศัพทท่ีปรากฏ

รวมกันของคําศัพทจากบริบท หรือ ตัวอยาง ไมวาจะเปนจากบทอาน ท่ีไดอาน หรือแมแตบทสนทนา

ท่ีไดยินหรือไดฟง 

2. ข้ันเรียนรูคําศัพท ผูเรียนเรียนรูคําศัพท ความหมาย และการปรากฏรวมกันของคําศัพท 

จากท่ีไดสังเกต จากนั้นจึงบันทึกขอมูลท่ีไดลงในสมุดจดศัพท ซ่ึงในข้ันตอนนี้ผูสอนอาจจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนความหมายของคําศัพท การใช และการปรากฏรวมกันของคําศัพท โดยใช

กิจกรรมท่ีนาสนใจ โดย Lewis ไดใหตัวอยางกิจกรรมไว ยกตัวอยาง เชน 

2.1 ใหผูเรียนหาคําศัพทท่ีปรากฏรวมกันจากบทความใหไดมากท่ีสุด 

2.2 ใหผูเรียนหาคําศัพทจากประเภทของคําศัพทท่ีปรากฏรวมกัน จากท่ีกําหนดให เชน 

ใหผูเรียนหาการปรากฏรวมกันของ กริยา กับ คํานาม จากบทอาน เชน take the opportunity 

2.3 ใชกิจกรรมเกมศัพท เชน เกมตอคําศัพทโดยใชบัตรคํา (Word dominoes) เกมจับคู

คําศัพทท่ีปรากฏรวมกัน (spaghetti matching) etc… ซ่ึงกิจกรรมเกมท่ี Lewis แนะนํานี้ควรเปน

กิจกรรมท่ีสงเสริมการใชคําศัพทท่ีปรากฏรวมกัน คําศัพทท่ีใชอาจเปนคําศัพทท่ีปรากฏอยูในบทอาน 

2.4 ข้ันทดลองใชคําศัพท จากท่ีไดเรียนรูความหมาย และการปรากฏรวมกันแลวผูเรียน

จะทดลองฝกใชคําศัพทจากแบบฝกหัดคําศัพท ซ่ึง Lewis ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกในการ

สอนภาษาท่ีเนนคําศัพท  
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โดยสรุปในความสําคัญไดวา ในการสอนภาษาท่ีเนนคําศัพท แบบฝกถือวามีสวนสําคัญท่ีทํา

ใหผูเรียนไดเรียนรูภาษา เปนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู และการคนพบคําศัพทของผูเรียน ดังนั้น

แบบฝกจึงเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูคําศัพทของผูเรียน มิใชเปนกิจกรรมท่ีมีไวเพ่ือ

ทดสอบความรูของผูเรียน ซ่ึง Lewis ไดเสนอแนะรูปแบบของแบบฝกไวดังนี้ 

1. การระบุกลุมคํา (Identifying Chunks) เปนแบบฝกท่ีใหผูเรียนระบุกลุมคํา แยกกลุมคํา

มาแลวระบุวากลุมคํานั้นเปนกลุมคําประเภทใด มีหนาท่ีอะไรในประโยค อีกท้ังหาความหมายเหมือน 

และความหมายตรงกันขาม 

2. การจับคู (Matching) เปนแบบฝกจับคูคํา ท่ีปรากฏรวมกัน (Collocation) วลี (Expressions) 

บทสนทนาท่ีเปนตนแบบ (Line of stereotypic dialogue) ฯลฯ 

 ตัวอยางเชน 

 Complete each of the phrases in List 1 with one word from List 2. Each 
phrase should have the same meaning as a word in List 3, which is more common in 
written English 

 

List 1 List 2 List 3 

1. by and end a. immediately (now) 

2. every now and run  b. occasionally 

3. once in a blue then c. repeatedly 

4. in the long again d. ultimately 

5. in the away e. (very) rarely 

6. straight now f. eventually 

7. there and moon g. immediately (past) 

8. time and  large h. previously 

9. up to again i. Generally 
 

3.  การเติมคํา (Completing) 

 เปนการเติมคําลงในชองวาง โดยใหความสําคัญท่ีการเติมคําศัพทท่ีปรากฏรวมกันหรือเปน

วลี ซ่ึงแบบฝกหัดเติมนี้แตกตางจากแบบฝกหัดเติมคําท่ัว ๆ ไป กลาวคือ คําท่ีนํามาเติมนั้นควรมี

ลักษณะใหผูเรียนไดฝกสังเกตการเลือกใชคําศัพทใหถูกตองกับบริบท คําศัพทท่ีปรากฏรวมกันและ

ความหมายของคําศัพท 

 ตัวอยางเชน 

 Complete there dialogs with the missing pairs of words : 

 Could – got                   wouldn’t – were                   might – let 
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1.  I’m going to leave, unless things improve very soon. 

 > I……….do that if I……….you 

2.  I don’t know how to give him such bad news. 

 > No, it……….be better if you……….me do it. 

3.  Can you manage? 

 > Well, as a matter of fact, I……….do with some help, if you’ve………. 

      a minute. 

4.  การจัดหมวดหมู (Categorizing) 

  เปนการใหผูเรียนจัดหมวดหมูของคํา วลี หรือบทสนทนา ท้ังจากลักษณะท่ีคํา หรือวลีนั้น

เปนอยู หรือจัดตามหมวดหมูท่ีกําหนดให 

 ตัวอยางเชน Put each of the following into one of these groups : 

  A :  Things which show no special emotion. 

  B :  Things which show you are annoyed or upset. 

 1.  I’m sure I told you last week. 

 2.  I did tell you last week, I’m sure. 

 3.  I don’t think that’s a very good idea. 

 4.  I do not think that’s a very good idea. 

 5.  That was a bit unnecessary, wasn’t it? 

 6.  That was so unnecessary. 

 7.  I think you should have told her. 

 8.  I do think you should have told her. 

5. การเรียงลําดับ (Sequencing) 

 ใหผูเรียนเรียงลําดับเหตุการณ หรือความสําคัญ ของคํา และวลี ท่ีไดยิน หรือไดอาน 

 ตัวอยางเชน 

 Rearrange these to make fixed expressions with the verb (get). 

 1. Things much can’t worse get. 

 2.  What we to there are supposed time get? 

 3.  I you the very weren’t happy impression got. 

 4.  We’ve we as the for can far moment got. 

 5.  We be to don’t anywhere seem getting. 

 6.  What you I can get? 
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6.  การตัดออก (Deleting) 

 ใหผูเรียนหาคําท่ี ไม เขาพวกจากคําท่ีกําหนดให  

 ตัวอยางเชน 

 Which of the following words do not form a strong word partnership with 

the word given? 

PAY a debt     a meal     a bill     a ticket     a taxi 

STRONG     language     cheese     intelligence     accent     indication 

นอกจากนี้ Hill (2000, cited in Richards and Rodgers, 2001) ไดกลาวเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การสอนโดยใชการสอนภาษาท่ีเนนคําศัพท ไววา 

1. ผูสอนควรสอนคําศัพทในลักษณะท่ีปรากฏรวมกัน เนื่องจากการสอนแบบนี้ไมไดสอน

คําศัพทโดด แตเปนการสอนคําศัพทท่ีปรากฏรวมกัน ซ่ึง Pawley and Syder (1983, cited in 

Richards and Rodgers, 2001) ไดใหตัวอยางไว เชน 

 Do my hair / the cooking / the laundry / my homework 

 Make my bed / a promise / coffee / a meal 

2.  ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึงการใชคําศัพทท่ีปรากฏรวมกัน 

3.  ผูสอนควรเพ่ิมพูนความรูคําศัพทเดิมของผูเรียน โดยเพ่ิมพูนความรูคําศัพทท่ีปรากฏ

รวมกัน 

4.  ผูสอนควรใหผูเรียนบันทึกคําศัพทลงในสมุดจดคําศัพท การท่ีใหผูเรียนจดบันทึกคําศัพท

ลงในสมุดจดศัพทนับวามีความสําคัญในการสอนภาษาท่ีเนนคําศัพท Lewis (2001) ไดกลาวถึง 

เนื้อหาท่ีควรอยูในสมุดจดคําศัพทไว คือ 

 4.1 คําศัพทท่ีไดเรียนผูเรียนควรจดลงในสมุดจดศัพท ท้ังการใชความหมาย และคําท่ี

ปรากฏรวมกัน 

 4.2 การจดคําศัพทควรท่ีจะจดใหเปนระบบระเบียบ เพ่ือท่ีงายตอการเขาใจ ซ่ึงการจด

คําศัพทโดยใชเทคนิคของ Co build’s “little boxes” จะทําใหผูเรียนไดเขาใจถึงการปรากฏรวมกัน

ของคําศัพท เชน การปรากฏรวมกันของคําศัพทโดยใชเทคนิคของ Co build’s little boxes 
 

That’s great                  interesting 

dreadful             marvelous 

wonderful           awful 

exciting               good 

terrifying 

That sounds 

That must be 

That must have been 

 



23 

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการปรากฏรวมกันของคําศัพทแบบ Collocation grids ซ่ึงสามารถ

วิเคราะหความหมายของคําศัพทไดอีกดวย การจดคําศัพทวิธีนี้ชวยในการจํา 

ตัวอยางการปรากฏรวมกันของคําศัพทแบบ Collocation grids 
 

 
a 

bi
ll 

So
m

eb
od

y’
s 

pa
pe

r 

Th
e 

he
ad

lin
es

 

W
ha

t 
sh

e 

sa
id

 

M
ea

ni
ng

 

of
 a

 w
or

d 

a 
pa

tie
nt

 

Th
e 

re
co

rd
s 

Check        
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Inspect        

Scrutinize        

Scan        
 

 4.3 นอกจากจะบันทึกความหมายและการใชแลว ผูเรียนควรท่ีจะตองบันทึกตัวอยาง

ประโยคลงไปในสมุดจดบันทึกคําศัพทดวย เชน 

  good finish 

  It was a good finish. 

Lewis (2001) กลาววา การสงเสริมความรูคําศัพทของผูเรียนนั้น รูปแบบการจดบันทึก

คําศัพทของผูเรียนลงในสมุดจดศัพทนับวามีสวนสําคัญ เนื่องจากรูปแบบการบันทึกคําศัพทนั้นหาก

เปนรูปแบบท่ีดูแลวไมซับซอน และจํางายก็ชวยใหผูเรียนในการจดจํา และเขาใจคําศัพทท่ีปรากฏ

รวมกันไดดีข้ึน นอกจากนี้ Lewis ยังกลาวอีกวา คําศัพทหลักท่ีปรากฏรวมกันมักเปนคํานาม ซ่ึง

ปรากฏรวมกันกับคํากริยาคําคุณศัพท หรือท้ังคํากริยาและคําคุณศัพท แตอยางไรก็ตาม การบันทึก

การปรากฏรวมกันของคําศัพทนั้นหากบันทึกมากเกินไปอาจทําใหเกิดการสับสนได ดังนั้น ในการ

บันทึกคํา 1 คํา ก็ควรท่ีจะปรากฏรวมกันกับคําอ่ืน ๆ ไดอีกไมเกิน 5 คํา จึงจะเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง 

Lewis (2001) ไดใหตัวอยางรูปแบบการจดบันทึกการปรากฏรวมกันของคําศัพท ดังการปรากฏ

รวมกันของคําตาง ๆ ดังนี้   

กริยา 5 คํา กับคํานาม 1 คํา 

 Five verb +  noun  
 dismiss     
 express     
 meet   Objection  
 raise     
 withdraw     
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คําคุณศัพท 5 คํา กับคํานาม 1 คํา 

 Five adjectives +  noun  
 bleak     
 daunting     
 dismal   prospect  
 exciting     
 vague     

 

คํากริยา 5 คํา คําคุณศัพท 5 คํา กับ คํานาม 1 คํา 

 Five verbs   Five adjectives  + noun  
 attract   adverse     
 be subject to   blunt     
 deserve   constant   criticism  
 react to   helpful     
 provoke   severe     

 

คํานาม 5 คํา กับ คํานาม 1 คํา 

 Five noun +  noun  
 export     
 management     
 labor   costs  
 transport     
 overhead     

 

คํากริยา 1 คํา กับ คําวิเศษณ 5 คํา 

 Verb +  five adverbs  

    abruptly  

    drastically  

 change   for the worse  

    significantly  

    visibly  
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นอกจากนี้ Lewis (2001) ยังกลาวอีกวา กอนท่ีผูเรียนจะจดบันทึกคําศัพทลงในสมุดจดศัพท

นั้น หากวาคําศัพทนั้นมีจํานวนมากเกินไป ผูเรียนก็ควรคัดเลือกวาคําศัพทใดควรบันทึกลงไปบาง ซ่ึง

ผูสอนอาจแนะนํา หรือผูเรียนพิจารณาคัดเลือกคําศัพทเอง และหลักในการคัดเลือก 

คําศัพทท่ีควรจดบันทึก Lewis ไดใหคําแนะนําไวดังนี้ 

1.  เปนคําศัพทท่ีพบปรากฏรวมกันบอยครั้ง 

2.  เปนคําศัพทท่ีผูเรียนรูความหมายของแตละคําอยูแลว แตเพ่ิงจะพบปรากฏรวมกัน 

3.  เปนประโยชน และเปนคําศัพทท่ีผูเรียนสนใจ 

ผูสอนไมจําเปนตองแสดงการปรากฏรวมกันของคําศัพททุกคํา ในตารางใหครบทุกบรรทัด 

การเวนชองวางใหผูเรียนสามารถเติมคําศัพทเอง เม่ือผูเรียนเจอคําศัพท ท่ีสามารถปรากฏรวมกันกับ

คําอ่ืน ๆ ได ก็เปนการชวยพัฒนาความรูศัพทของผูเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

การเวนชองวางใหผูเรียนเติมคําวิเศษณท่ีสามารถปรากฏรวมกันกับวลี close the door ได 
 

    quietly  

    gently  

 close the door   properly  

 

การเวนชองวางใหผูเรียนเติมคําวิเศษณท่ีสามารถปรากฏรวมกันกับคําคุณศัพท better ได 
 

 much     

 slightly     

 marginally   better  

 significantly     

 

 

การเวนชองวางใหผูเรียนเติมคําคุณศัพทท่ีสามารถปรากฏรวมกันกับคําวิเศษณ bitterly ได 
 

    cold  

    disappointed  

 Bitterly     

 

Lewis (2001) ยังกลาวอีกวา คําท่ีมีความหมายตรงกันขามกัน เชน คําวา ugly / beautiful, 

good / bad, old / new ในบางครั้งคําท่ีปรากฏรวมกันกับคําหนึ่ง ๆ ก็ไมสามารถใชปรากฏรวมกัน
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กับคําท่ีมีความหมายตรงกันขามได เชน Sunday was a really beautiful day. ซ่ึงไมอาจแทนคําวา

beautiful ดวยคําท่ีมีความหมายตรงกันขาม เชน คําวา ugly ได แตจะใชคําวา awful แทน ดังการ

ปรากฏรวมกันของคําคุณศัพทท่ีมีความหมายตรงกันขามกับคํานาม (Contextual opposites) 
 

Opposite Adjective Noun 

Silly  Bright Idea 

Cushy  Challenging Job 

slight  Serious Hindrance 
 

นอกจากนี้ นิธิดา อดิภัทรนันท (2541) ไดกลาววา การสอนคําศัพทไมไดเพียงแตสอนให

ผูเรียนทราบความหมาย แตควรจะครอบคลุมถึงความสามารถในการนําคําศัพทนั้นไปใชได ซ่ึงไดให

กลวิธีในการนําเสนอคําศัพทไวดังนี้ 

1. การนําเสนอโดยการสาธิต โดยการใชกิริยาทาทางประกอบ ซ่ึงคําศัพทท่ีใชในกลุมนี้ ไดแก

คําท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนไหวของรางกาย กริยาทาทาง สีหนา อารมณ เชน push, pull, scream, 

shock, angry, sad 

2. การใชสื่อการสอน เชน รูปภาพ หุนจําลอง และของจริง เพราะการใชสื่อการสอนเปนการ

สอนความหมายของคําศัพทท่ีตรงไปตรงมาท่ีมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา ดังนั้น ผูเรียนจึง

สามารถเขาใจ และรูความหมายทันทีท่ีมีการนําเสนอคําศัพทใหม ยิ่งไปกวานั้นถาหากผูเรียนสามารถ

ใชประสาทท้ังหา ชวยในการเรียนรูคําศัพทนั้น เชน การนําผัก ผลไม และดอกไมสด มาใชในการ

เรียนรู ชื่อ ลักษณะ สี และกลิ่นของสิ่งนั้น การนํากระเปาเดินทางบรรจุเสื้อผาหลาย ๆ ประเภทมา

แสดง เพ่ือผูเรียนจะไดเรียนรูคําศัพทท่ีเก่ียวกับเครื่องแตงกาย เปนตน 

3.  การอธิบายโดยใชสถานการณหรือบริบท การใชสถานการณ เพ่ืออธิบายความหมายของ

คําศัพทจะชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของคําศัพท และรูจักการใชคําอ่ืน ๆ ในวงคําศัพทท่ี

เก่ียวของดวย 

4.  การใชคํานิยาม เปนการอธิบายความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ ผูสอนควรเลือกคําท่ี

ผูเรียนรูจักแลวในการนิยามคําศัพทใหม เพราะการใชคํายากในการอธิบาย อาจทําใหผูเรียนไมเขาใจ

ความหมายของคําศัพทท่ีมุงจะสอน 

5.  การแสดงใหเห็นความสัมพันธของคําศัพท บางครั้งการใหความหมายคําศัพทจะงายข้ึน

หากมีการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของคําศัพทนั้นกับคําศัพทอ่ืน 

6.  การใชพจนานุกรม ชวยผูอานทราบความหมาย วิธีการอานคํา และการใชคําศัพทไดอยาง

ถูกตอง เนื่องดวยคําศัพทแตละคํามีหลายความหมาย จะใชความหมายใดตองข้ึนอยูกับบริบทท่ี

คําศัพทนั้นปรากฏ 
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ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา การสอนภาษาท่ีเนนคําศัพท คือ การสอนภาษาท่ีใหความสําคัญกับ

การสอนคําศัพทท่ีปรากฏรวมกัน โดยใชกิจกรรมและแบบฝกท่ีใหผูเรียนไดเรียนรู และใชคําศัพทให

ถูกตองกับบริบท โดยมีข้ันตอนในการสอนดังนี้  

1. ข้ันสังเกต ผูสอนใหผูเรียนสังเกตคําศัพท การใชความหมาย และคําศัพทท่ีปรากฏรวมกัน

ของคําศัพท จากบริบท บทอาน หรือบทสนทนาท่ีไดอาน หรือไดฟง  

2. ข้ันเรียนรูคําศัพท ผูเรียนจดบันทึกคําศัพท การใช ความหมาย และปรากฏรวมกันของ

คําศัพทลงในสมุดจดศัพท โดยผูสอนเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพท ซ่ึง 

Lewis ไดใหตัวอยางกิจกรรมการสอนไว ยกตัวอยางเชน หาคําศัพทท่ีปรากฏรวมกันจากบทความ, ใช

กิจกรรมเกมคําศัพท ฯลฯ และ  

3. ข้ันทดลองใชคําศัพท ผูเรียนทดลองใชคําศัพทจากแบบฝกหัดคําศัพท เพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูคําศัพทของผูเรียน 

Krashen (1989) กลาวไววา คําศัพทเปนหนึ่งในปจจัยพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักเรียน

จะตองเตรียมคําศัพทเพ่ือใหทันกับโลกปจจุบัน ความทาทายของการสอนคําศัพทคือ การสราง

แผนการสอนท่ีมีท้ังประสิทธิภาพและความบันเทิง มีคําแนะนํา 6 ขอในการสอนคําศัพท ดังนี้ 

1. เลือกคําศัพทท่ีเก่ียวของกับบทเรียนของนักเรียน หรือคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวันของ

พวกเขา การเลือกคําศัพทตองเลือกใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนดวย 

2. กระตุนใหนักเรียนโดยการใหรางวัล เกมส ปริศนาและกิจกรรมสนุกอ่ืน ๆ และผสมผสาน

ความหลากหลายของกิจกรรมเพ่ือเปนศูนยกลางในการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนอยางกวางขวาง 

3. สอนคําศัพทอยางสรางสรรคและสนุกสนาน ทําใหนักเรียนสนุกกับเรียนรูคําศัพทมากข้ึน 

4. สรางกรอบคําศัพทใหม ๆ ใหกับนักเรียน ตลอดจนคําศัพทท่ีนาสนใจ เพ่ือใหนักเรียน

คุนเคยกับคําศัพท 

5. ทําการทดสอบคําศัพทของนักเรียนแตละคน แตครูนั้นตองอธิบายดวยวาการทดสอบครั้ง

นี้ชวยใหครูรูวาจะสอนนักเรียนใหดีข้ึนไดอยางไร 

6. ทบทวนคําศัพทเกา โดยการสุมนักเรียนแลวทดสอบคําศัพท 

 วิธีการดังกลาวครูสามารถนําไปใชไดจริงในชั้นเรียน เด็กจะเรียนคําศัพทไดดีนั้น ครูตอง

กระตุนใหเด็กสนใจ หรือใหรางวัลเม่ือเด็กทําถูกตอง 

นอกจากนี้ Krashen (1989) ยังไดกลาวถึงแนวคิดของวิธีการสอนคําศัพท ดังนี้ 

การใชบัตรคํา ครูสามารถใชสื่ออยางงายในการสอนคําศัพท นั่นคือ บัตรคํา เนื่องจากบัตรคํา

เปนอีกวิธีการหนึ่งในการชวยจําคําศัพท อีกท้ังยังสะดวกและใชงานงายอีกดวย 
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กลุมคํา ครูสามารถนํากลุมคําประเภทเดียวกันมาไวดวยกัน เพ่ืองายตอการจดจําเทคนิคการ

ใชภาพ นักเรียนจะเรียนรูไดดีข้ึน ถามีภาพประกอบคําศัพท อีกท้ังนักเรียนจดจําคําศัพทไดเร็วข้ึน 

การระดมความคิด เม่ือครูสอนคําศัพทใหมๆ ครูควรท่ีจะหาวิธีการใหมๆในการสอนคําศัพท

ดังกลาว เพ่ือใหนักเรียนงายตอการจดจํา ครูสามารถทําไดโดยใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด และ

เขียนเปนแผนผังโดยใชปากกาหลากหลายสีสัน 

คอลัมนจับคู เม่ือครูสอนคําศัพท วิธีการหนึ่งท่ีเปนประโยชนเพ่ือทดสอบวานักเรียนจํา

ความหมายของคําศัพทไดหรือไม ครูสามารถทําไดโดยการสราง คอลัมนสองคอลัมน คอลัมนหนึ่งเปน

คอลัมนคําศัพทใหมสวนอีกหนึ่งคอลัมนเปนความหมายของคําศัพทนั้น ๆ ถานักเรียนสามารถจับคูได

ถูกตอง แสดงวานักเรียนเขาใจคําศัพทใหมท่ีครูสอน 

เทคนิควิธีการดังกลาวสามารถนําไปใชไดจริงในการสอนคําศัพท เนื่องจากมีวิธีการท่ี

หลากหลาย ไมจําเจ นักเรียนสามารถเรียนรูไดเร็วข้ึน เม่ือเทียบกับการสอนคําศัพทแบบเดิม 

ประโยชนของการสอนภาษาท่ีเนนคําศัพท 

การสอนภาษาท่ีเนนคําศัพทชวยใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทจากบริบทท่ีคําศัพทนั้นปรากฏอยู

จริง มีการใชแบบฝกชวยสงเสริมการรูคําศัพท ผูเรียนเรียนโดยการสังเกตการณใชคําศัพททําใหความรู

ดานคําศัพทของผูเรียนเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ Morass (2001) กลาววา การสอนภาษาท่ีเนนคําศัพทนี้

เปนการสอนท่ีเนนการสอนคําศัพทท่ีปรากฏรวมกันเปนคู หรือเปนกลุม ทําใหผูเรียนไดเห็นถึงการใช

คําศัพท และการสอนคําศัพทแบบนี้จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูคําศัพทท้ังความหมาย และการนํา

คําศัพทนั้นไปใชไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับความคิดของ Schmitt (2000) ท่ีไดกลาวถึงขอดีของการ

ใชการสอนภาษาท่ีเนนคําศัพทวา การสอนภาษาท่ีเนนคําศัพทชวยใหผูเรียนไดจดจําคําศัพทท่ีไดเรียน

ในรูปของคําท่ีปรากฏรวมกัน และการท่ีผูเรียนเรียนคําศัพทในรูปแบบท่ีปรากฏรวมกันจะชวยให

ผูเรียนสามารถจดจํา และสามารถนําคําศัพทท่ีไดเรียนมาใชไดอยางถูกตองตามความหมายและบริบท

ท่ีปรากฏอยูจริง 

ตอนท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ Krashen (1988, อางถึงใน  

Ricardo Schütz, 2014) ไดกลาวไววา ทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสองนั้นประกอบดวยหาสมมติฐาน

ดังนี้ 1) The acquisition - learning Hypothesis 2) The natural order Hypothesis 3) The 

monitor Hypothesis 4) The input Hypothesis และ 5) The affective filter Hypothesis 

1.  สมมติฐานท่ี 1 The acquisition-learning Hypothesis 

 Krashen ไดแบงระบบความรูของการแสดงออกของภาษาท่ีสองออกเปน 2 ระบบ ระบบ

ท่ี 1 และสําคัญท่ีสุดคือ ระบบการรับรู (Acquired system) ซ่ึงเปนผลมาจากผูเรียนรับรูภาษาได
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เหมือนกับความสามารถในการรับรูภาษาแมของเด็ก และเปนการเรียนรูกฎไวยากรณโดยไมรูตัว  

ระบบท่ี 2 คือ ระบบการเรียนรู (Learning system) ซ่ึงใหความสําคัญนอยลงมา ซ่ึงเกิดจากการ

เรียนรูอยางเปนทางการจะเกิดข้ึนในหองเรียน เปนการเรียนรูไวยากรณงายๆ การรับรูเปนความรูท่ี 

ผูพูดสามารถใชไดในการสื่อสารจริง ๆ ซ่ึงสนใจท่ีความหมายไมใชท่ีรูปแบบของภาษา สวนความรูท่ี

เกิดจากการเรียนรูเปนแครูปแบบของการแกไขผลลัพธของระบบการรับรูเทานั้น เราจะใชระบบการ

เรียนรูก็ตอเม่ือตองพบกับสภาพตาง ๆ เชน ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย การทําขอสอบไวยากรณ 

(Grammar) ซ่ึงเขาตองใชความรูเรื่องกฎเขาไปชวย (Diane and Michael 1991, p. 240) 

 นอกจากนี้ การรับรูภาษาเปนการรับรูโดยไมรูตัว (Subconscious language learning) 

เปนไปตามธรรมชาติ ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการเรียนในหองเรียน สวนการเรียนรูภาษาเปนการเรียน

ภาษาโดยตั้งใจและรูสึกตัวกับสิ่งท่ีกําลังเรียน (Conscious language learning) เปนกระบวนการท่ีมี

การจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ซ่ึงหากพูดถึงการใชภาษเพ่ือการสื่อสารแลว เราจะใชภาษาท่ี

เกิดจากการรับรูภาษามากกวาการเรียนรูเพราะภาษาท่ีถูกเก็บไวในคลังภาษาเม่ือเราเริ่มรับรูภาษา 

จะถูกดึงออกมาใชอยางอัตโนมัติซ่ึงเปนภาษาท่ีจดจําไดนานกวาการเรียนรู สวนการเรียนรูภาษาจะ

ถูกนํามาใชเพ่ือการตรวจสอบแกไขความถูกตองของภาษาท่ีเกิดจากการรับรูนั่นเอง 

2.  สมมติฐานท่ี 2 The natural order Hypothesis 

 จากการวิจัยพบวา เราสามารถคาดเดาลําดับการรับรูภาษา (Acquisition) ของคนได 

มีบางสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนเปนลําดับแรก อีกสิ่งจึงจะเกิดข้ึนเปนลําดับตอมา และมีอีกสิ่งเกิดข้ึนเปนลําดับ

สุดทาย  จากคาเฉลี่ยการรับรูภาษาทําใหเราสามารถพยากรณไดวาอะไรจะเกิดข้ึนเปนลําดับแรกและ

อะไรจะเกิดข้ึนตามมา ถาเราใชสถิติดานสหสัมพันธจะไดผลออกมาใกลเคียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ซ่ึงใชไดกับการรับรูภาษาเทานั้นแตใชไมไดกับการเรียนรูภาษา 

3.  สมมติฐานท่ี 3 The monitor Hypothesis 

 สมมติฐานนี้บอกวา ความสัมพันธระหวางกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยไมรูตัวกับรูตัวจะ

เกิดข้ึนเม่ือเรามีความชํานาญในการสื่อสารภาษาท่ีสอง เราจะสามารถสื่อสารไดอยางงายดาย ซ่ึงเกิด

มาจากการรับรูไมใชการเรียนรูจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก อาจสามารถบอกไดวา สิ่งท่ีเราพูดจะถูกขับ

ออกมาโดยระบบการรับรู เหมือนท่ีเราพูดภาษาสเปนและฝรั่งเศสไดนั้นมาจากการรับรู ไมใชการ

เรียนรู กฎไวยากรณไมทําใหเราเกิดความชํานาญ  การเรียนรูเปนการแสดงออกทางภาษาท่ีมีหนาท่ี

เปนเหมือนการตรวจสอบควบคุม (monitor) และเปนตัวแกไข (editor) เราประยุกตใชการเรียนรู

หลังจากคําพูดไดออกไปแลวหรือมีการแกไขคําพูดของตนเองกอนพูดออกไป 

4. สมมติฐานท่ี 4 The input Hypothesis 

 เปนเรื่องท่ีนาสนใจในการทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาษาท่ีสอง เพราะเราตองการตอบ

คําถามท่ีวา มนุษยรับรูภาษาไดอยางไร เราอาจจะตอบงาย ๆ วา เรารับรูภาษาจากสิ่งท่ีปอนเขาไปท่ี
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สามารถเขาใจได (Comprehensible input) โดยใหความสําคัญกับเนื้อขอความ (Message) 

มากกวารูปแบบ (Form) สมมติฐานนี้ใชไดดีท้ังเด็กและผูใหญ อาจจะอางวาการฟงเพ่ือความเขาใจมี

ความสําคัญในระดับแรกในการรับรูภาษา แลวการพูดก็จะตามมา การรับรูจะถูกนํามาใชเม่ือคุณ

พูดคุยกับผูท่ีตองการรับรูภาษาเหมือนกัน และเขาเขาใจขอความและเม่ือสิ่งท่ีปอนเขาไปท่ีเขาเขาใจ

ได (Comprehensible input) ซ่ึงความสามารถในการพูดก็จะตามมาเม่ือถึงเวลา 

5. สมมติฐานท่ี 5 The affective filter Hypothesis 

 Dulay และ Burt แนะนําวา ดานจิตใจ (affective filter) สามารถเก็บรักษาขอมูลได 

เราเคยพูดถึงสิ่งกีดขวางในจิตใจท่ีเปนอุปสรรคในการเรียนรูภาษา สิ่งท่ีอยูในจิตใจนั่นคือ เจตคติ 

แรงจูงใจ ความเครียดและความวิตกกังวล ผูท่ีรับรูภาษาท่ีไมมีความม่ันใจในตนเอง มีสภาพเครียดเม่ือ

เกิดการรับรูภาษาแมจะเขาใจแตก็รับรูไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

 ทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาท่ีสองสงผลตอการเรียนภาษาในดานเปนการกระตุนให

ผูเรียนอยากรูขอมูลใหม ๆ และประสบการณตาง ๆ นอกจากนี้ ยังทําใหผูเรียนรับรูสิ่งท่ีปอนใหเร็ว

ยิ่งข้ึน สิ่งท่ีเราตองทําก็คือ การทําใหจิตใจสงบ (The affective filter is down) เชน ทําใหหองเรียน

มีความผอนคลาย ไมเกิดความวิตกกังวล  แตเนื่องจากแตละบุคคลมีกระบวนการรับรูท่ีแตกตางกัน 

ดังนั้น ครูตองพยายามจัดการเรียนรูในสภาพท่ีสอดคลองกับกระบวนการรับรูของเด็ก เพราะถาจิตใจ

ไมสงบ (The affective filter is up) เนื่องมาจากความเครียด ขาดแรงจูงใจ อาจจะทําใหการรับรู

ภาษาไมไดผลเต็มท่ี แตถาจิตใจสงบ เนื่องมาจากการมีทัศนคติท่ีดี เกิดแรงจูงใจและรูสึกผอนคลายก็

จะทําใหการรับรูภาษามีประสิทธิภาพมากข้ึน  แมวาสิ่ ง ท่ี เราปอนใหนั้นสามารถเขาใจได 

(Comprehensible input) ท่ีจําเปนตอการรับรู แตก็ไมเพียงพอ เรายังตองการจิตใจท่ีสงบดวย ครู

จัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีไมเครียดรูสึกผอนคลายและปอนขอมูลท่ีเขาใจไดให ถาทําไดท้ังสอง

สิ่งนี้ก็จะทําใหประสบความสําเร็จอยางแทจริงในการรับรูภาษาท่ีสอง 

หลังจากท่ีไดศึกษาท้ัง 5 สมมติฐานของ Stephen Krashen ในเรื่องของ Monitor Model 

หรือ Monitor Theory (MT) ก็พอจะสรุปอยางสั้นๆ ไดวา มนุษยรับรูภาษาท่ีสองไดก็ตอเม่ือเขา

ไดรับการปอนขอมูลท่ีสามารถเขาใจไดและมีสภาพจิตใจท่ีสงบมากพอท่ีจะรับขอมูลนั้นไป เม่ือจิตใจ

สงบและมีขอมูลท่ีเขาใจได การรับรูก็จะประสบความสําเร็จ (Inevitable) (Larsen-Freeman, D. 

and Long, M. H. 1991 : 243) 

การจัดการเรียนการสอนโดยนําสมมติฐานท้ัง 5 ไปปรับใชในช้ันเรียน 

1.  จากสมมติฐานเราพบวา input เปนสิ่งสําคัญในการเรียนภาษา ดังนั้นผูเรียนตองเขาใจ 

ขอความ (message) ท่ีใหความสําคัญกับความหมาย (meaning) มากกวากฎเกณฑทางภาษา ดังนั้น

การสอนใหผูเรียนรูภาษาตองมีกระบวนการทําใหผูเรียนเขาใจขอความมากกวาท่ีจะสอนไวยากรณ
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เพียงอยางเดียว นอกจากนี้การสอนศัพทก็จําเปน เพราะจะทําใหเขาใจ input มากข้ึน ผูสอนไมควร

เครงครัดเรื่องไวยากรณมากเกินไป ขอใหผูเรียนสื่อสารไดก็ถือวารูภาษาข้ึนมาอีกระดับหนึ่ง 

2.  ในการสอนทักษะพูด ควรเนนทักษะฟงและทักษะอานแลวการพูดอยางคลองแคลวจะ

เกิดข้ึนตามมาเอง ไมควรเรงใหเด็กพูด ใหเขาพูดเม่ือรูสึกวาตนเองพรอมท่ีจะพูด อาจจะสอน

โครงสรางประโยคเพ่ือการสื่อสารท่ีพบบอย ๆ กอน แตไมใชการรูภาษาเพราะใชเฉพาะสถานการณ

เทานั้นโดยไมรูภาษา 

3.  ไวยากรณชวยในการปรับแกการใชภาษาในกาสื่อสารใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน บางครั้ง

ครูผูสอนสามารถสอนไวยากรณแบบเขมขนแกผูท่ีตองรูอยางลึกซ้ึงเพราะตองใชในวิชาชีพของตนเอง 

เชน ครูผูสอนหรือภาษาศาสตร ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนใชไวยากรณเพ่ือตรวจแกตามความ

เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ เชน ใชไวยากรณตรวจแกในการเขียน สวนการสื่อสารท่ัว ๆ ไปท่ี 

ไมเปนทางการไมจําเปนตองตรวจแกก็ได 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนตองจัดกิจกรรมท้ังท่ีสงเสริมใหผูเรียนรูภาษา

และเรียนภาษาแตจะเนนหนักกิจกรรมเพ่ือการรูภาษา 

5.  ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนลดทัศนคติดานลบและลดความวิตกกังวลใน

การเรียนภาษาท่ีสอง เชน ไมเรงเด็กพูดเม่ือยังไมพรอม คอย ๆ สงเสริมทีละทักษะเปนข้ัน ๆ 

ตอบสนองเริ่มจากคํา วลี และประโยค ไมแกไขขอผิดพลาดในข้ันแรกเพราะทําใหทักษะเพ่ือการ

สื่อสารชาลง กิจกรรมท่ีนาสนใจทําใหบรรยากาศในหองเรียนไมเครียดผูเรียนไมวิตกกังวล 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมการเรียนการสอนถือวาเปนหัวใจของการศึกษา เพราะกิจกรรมการเรียนการสอน

เปนวิถีทางท่ีนํานักเรียนไปสูจุดประสงคของการเรียน ครูผูสอนจะตองใหความสําคัญและทราบ

แนวทางในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหา สภาพของกลุมผูเรียน และใหไดประโยชนตอการ

เรียนรูของผูเรียน เพราะการสอนยอมมีเปาหมายใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว 

ผูเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึนหรือต่ําลงข้ึนอยูกับกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอนเปนประการ

สําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ และหลายวิธีท่ีสงเสริมและเปดโอกาสให

ผูเรียนไดฝกภาษาอยางจริงจัง เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษตลอดจนนําความรูไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและอ่ืนๆ ซ่ึงครูผูสอนจะตองศึกษาและคํานึงถึงรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
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1. ความสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมแตละชนิดยอมมีคุณคาในตัวของมันเอง ในการจัดการเรียนการสอนหากครูสนใจ

ก็จะชวยสงเสริมในการเรียนการสอนของครูประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี กิจกรรมท่ีมีความสําคัญตอ

การเรียนรูมีหลายประการดังนี้ (วารี ถิระจิตร. 2530 : 161-163) 

1.1 กิจกรรมชวยเราความสนใจของนักเรียน 

1.2 กิจกรรมเปดโอกาสใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 

1.3 กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย 

1.4 กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความรับผิดชอบ 

1.5 กิจกรรมจะชวยปลูกฝงและสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 

1.6 กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนไดมีการเคลื่อนไหว ทําใหไมนาเบื่อ 

1.7 กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนไดรูสึกสนุกสนาน 

1.8 กิจกรรมจะชวยใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล 

1.9 กิจกรรมจะชวยขยายความรูและประสบการณ 

1.10 กิจกรรมจะชวยสงเสริมทักษะในดานตาง ๆ 

1.11 กิจกรรมจะชวยปลูกฝงเจตคติท่ีดี 

1.12 กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน 

1.13 กิจกรรมจะสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการทํางานเปนหมู 

2. ลักษณะสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน 

ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดี เพ่ือจะสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนตอง

เก่ียวของกับสิ่งสําคัญหลายประการดังนี้ (กรมวิชาการ. 2545) 

2.1 ไมมีการแทรกแซงจากผูสอน กิจกรรมตองเปนการกระทําเองระหวางผูเรียนกับ

ผูเรียน มากกวากับผูสอน บทบาทของผูสอนควรจะประเมินผลสุดทายของกิจกรรมเม่ือเสร็จสิ้นลง 

2.2 ความหลากหลายภาษา คือ กิจกรรมตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาหลาย

รูปแบบ ไมใชเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ผูเรียนมีอิสระในการใชภาษา และใชแหลงขอมูลท่ีผูเรียน

เปนผูเลือก 

2.3 กิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดใชภาษา ควรมีชองวาง (Gap) ซ่ึงอาจจะเปนชองวางของขอมูล 

(Information Gap) หรือชองวางของความคิดเห็น (Opinion Gap) เพ่ือใหผูเรียนพยายามเชื่อม

ชองวางท้ัง 2 ขณะกําลังสื่อสาร 

2.4 กิจกรรมการเรียนทุกอยางตองเก่ียวของกับจุดประสงคของการเรียน 

2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนควรเหมาะสมกับวัย และความพรอมของผูเรียน 
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2.6 กิจกรรมการเรียนจะตองทาทายความสนใจของผูเรียน ใหสามารถนําสิ่งท่ีเรียนใน

สถานการณในหองเรียนไปใชไดจริงในสถานการณใหมในชีวิตจริง 

3. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สรรเพชญ อิสริยวัชรากร. 

2546 : 505-511) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมท่ีครูเปดโอกาสให

นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน เปนผูปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง สวนครูมีบทบาทเปน 

ผูประสานงาน ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาเม่ือนักเรียนตองการ เปนผูสรุปประเด็นสําคัญ เปนตน 

วิธีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูมีหลายวิธี แตท่ีเหมาะสมสําหรับวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาผูใหญ มีดังนี้ 

3.1 การศึกษาคนควา เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีจุดประสงคใหผู เรียน

ทําการศึกษาหาความรูดวยตนเองดวยวิธีตางๆ เชน หนังสือเอกสารตางๆ วิทยุ ชมโทรทัศน การ

แลกเปลี่ยนความคิด เปนตน การท่ีนักเรียนหาความรูดวยตนเอง จะกอใหเกิดประโยชนหลายอยาง 

เชน ทักษะในการปฏิบัติคนควาหาความรูดวยตนเอง รูจักอาน รูจักคิดหาเหตุผล สรุปและตัดสินใจ สิ่ง

ท่ีครูควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมนี้มีหลายประการ คือ 

3.1.1 ตองอภิปรายรวมกันจนเขาใจปญหา จุดประสงค ของการคนควาและวิธีการ 

3.1.2 ครูตองสํารวจแหลงขอมูลสําหรับใหผูเรียนศึกษาคนควากอน เพ่ือความยาก

งายและเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผูเรียน 

3.1.3 ทําขอตกลงเก่ียวกับวิธีการคนควา การระวังรักษาหนังสือ มารยาทการใช

หองสมุด 

3.1.4 ดูแลผูเรียนอยางใกลชิด การทํางานรวมกัน การแบงงานตามความสามารถ

สวนบุคคล ความสามัคคี ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน 

3.1.5 ตองจัดใหมีการรายงานผลการคนควาใหสมาชิกในหองไดทราบอยางชัดเจน 

และเปดโอกาสใหซักถามอยางท่ัวถึง 

3.2 การเชิญวิทยากร วิทยากร คือผูท่ีมีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณในการ

ทํางานเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางลึกซ้ึง เชน ครูตองการสอนการประกอบอาชีพทํานา ครูอาจจะ 

ไมเชี่ยวชาญเทาชาวนา ก็อาจใชวิธีการเชิญวิทยากรท่ีเปนชาวนาท่ีประกอบอาชีพจริงมาใหความรูกับ

ผูเรียนใหไดรับประสบการณตรง การเชิญวิทยากรครูจะตองพิจารณาคุณสมบัติของวิทยากรวามีความ

เต็มใจจะมาถายทอดความรู และควรเปนบุคคลท่ีอยูในทองถ่ิน เพ่ือจะไดเดินทางสะดวกและประหยัด

คาใชจาย ตัวอยางเชน การเชิญวิทยากรมาสอนในรายวิชาท่ียาก เชน ภาษาอังกฤษ ควรจะใชครู

ตนแบบดานภาษาอังกฤษประจําโรงเรียนท่ีอยูใกลกับศูนยการเรียนของการศึกษานอกโรงเรียน มาให

ความรูกับผูเรียนก็ได 
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3.3 การใชกรณีตัวอยาง เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียกเรื่องราวเหตุการณตัวอยางท่ี

นาสนใจ สามารถนํามาใชเปนกรณีศึกษาแบบอยางและประเด็นปญหาใหนักเรียนคิดอภิปรายเพ่ือ

เสริมสรางใหเปนผูรูจักคิดวิเคราะหปญหา และหาแนวทางในการแกปญหา ซ่ึงคนควาและสรุปไดจาก

การศึกษากรณีตัวอยางนั้น เชน ในเนื้อหาท่ียากครูอาจจะใชกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีกรณี

ตัวอยาง เพ่ือฝกผูเรียนโดยเฉพาะนักศึกษาผูใหญไดรูจักคิดและวิเคราะห รูจักตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

และรูจักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน เปนตน จะเห็นไดวาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี

รูปแบบหลายวิธีแตไดเลือกตัวอยางวิธีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและผูเรียน ไดแก 

การศึกษาคนควา การเชิญวิทยากร และการใชกรณีตัวอยาง ซ่ึงเปนวิธีการจัดกิจกรรมท่ีจําเปนตอการ

เรียนการสอน และมีผลทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูข้ึนอยูกับครูผูสอนจะสามารถเลือกกิจกรรมท่ี

สงเสริมการเรียนรูหลาย ๆ ทาง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี 

สรุปไดวา แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหไดผลและมีประสิทธิภาพ

จําเปนตองอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ กิจกรรม ถือวาเปนหัวใจและเปนประโยชน

ตอการเรียนการสอน ซ่ึงครูผูสอนจะตองคํานึงถึงความสําคัญ ลักษณะสําคัญ และวิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมมีสวนชวยให

ผูเรียนนําความรูจากกิจกรรมดานตางๆ มาใช ชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนทางภาษา และ

ชวยสรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู ยิ่งนักศึกษาผูใหญจะเรียนรูไดดี ถาสภาพแวดลอมในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม แคมเบล (Campbell, Christine M (1996) ไดกลาววา สภาพการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ หองเรียนทุกระดับในทุกรายวิชา ตองเปนสถานท่ีท่ีเต็มไปดวย 

สิ่งแวดลอมทางภาษา จะมีผลทําใหผูเรียนไดมีโอกาสพูด อภิปราย แสดงความคิดเห็นโตแยงได ซ่ึง

จะตองสงเสริมผูเรียนท่ีถูกทาง ฝกในปริมาณท่ีเพียงพอ สิ่งท่ีกลาวมาขางตนจะทําใหการพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาผูใหญ 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาผูใหญตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2545 จุดมุงหมายตองการใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารติดตอไดในสถานการณตาง ๆ ได ซ่ึงในการเรียนการสอนใหมีคุณภาพไดตามเปาหมายนั้น 

ครูผูสอนจําเปนตองเรียนรูเก่ียวกับทฤษฎีท่ีมาเก่ียวของเพ่ือจะไดสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา

ผูใหญใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนได ซ่ึงการสอนภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับลักษณะ

ธรรมชาติของภาษา นักภาษาศาสตรไดจัดแนวคิดตามความเชื่อทางดานจิตวิทยา ภาษาศาสตร 

มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา แบงออกเปน 4 แนวคิด ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545 : 15 - 17) 
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1. แนวคิดเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) 

ความรูความสามารถในการติดตอสื่อสารของบุคคลในสถานการณตางๆ โดยเชื่อวาการ

เรียนรูภาษาเปนลักษณะเฉพาะท่ีติดตัวมา เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในสมอง และเชื่อวาภาษา

เปนเรื่องของกฎเกณฑ มนุษยจึงตองมีความรูความสามารถทางภาษา กอนท่ีจะแสดงพฤติกรรมทาง

ภาษาประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้ คือ 

1.1  ความรูความสามารถทางภาษา (Linguistic Competence) เปนศักยภาพทางภาษา

ของบุคคล กอนจะใชภาษาในลักษณะท่ีตองการ เชน ฟง พูด อาน หรือเขียน แบงเปน 2 ระดับ คือ 

ความรูเก่ียวกับภาษาไปใชสื่อความหมายไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

1.2  การแสดงพฤติกรรมทางภาษา (Linguistic Performance) เปนการนําความรูความ 

สามารถทางภาษาท่ีบุคคลมีอยูมาใชใหเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ หรือสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

การแสดงพฤติกรรมทางภาษานี้จะสะทอนถึงระดับความรูความสามารถดานภาษาของบุคคล ในการ

สอนตามแนวคิดการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารเนนปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวางผูสอนกับผูเรียน 

และผูเรียนกับผูเรียนไดอยางถูกตอง เหมาะสม คลองแคลว สามารถสื่อความหมายไดตามความ

ตองการ ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ใกลเคียงกับชีวิตจริง 

2. แนวคิดกลุมประจักษนิยม (Empiricist) หรือกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  

 เปนกลุมท่ีรับแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยม ท่ีเนนการตอบสนองตอสิ่ง

เราและแนวคิดทฤษฎีกลุมโครงสราง ท่ีเชื่อวาภาษาเปนเรื่องของนิสัยและความเคยชิน ประเด็นสําคัญ

ของแนวคิดนี้คือ 

2.1  ภาษา คือ ภาษาพูด มิใชภาษาเขียน เพราะการใชภาษานั้นเริ่มตนจากการพูด เด็ก

จะเรียนรูภาษาพูดกอนโดยการเลียนแบบจากผูใหญ ในการสอนจึงควรเริ่มสอนจากการฟง-พูดกอน 

2.2  ภาษาเปนเรื่องของนิสัยและความเคยชินท่ีจะตองมีการฝกจนสามารถใชภาษาได

อยางอัตโนมัติ ในการสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสฝกพูดเลียนแบบผูสอนบอยๆ จนจําได

และสามารถนํามาใชพูดโตตอบได 

2.3  ภาษาแตละภาษามีโครงสรางท่ีแตกตางกัน ในการสอนจึงควรเตรียมบทเรียนท้ังใน

ดานการออกเสียง โครงสรางทางไวยากรณ และจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกใชภาษาใหมาก โดยเฉพาะ

ในสวนท่ีแตกตางกัน 

3. แนวคิดกลุมมนุษยนิยม (Humanistic Approach)  

เปนกลุมท่ีรับแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูแบบมานุษยนิยมท่ีเนนความสําคัญของผูเรียนใน

แงอารมณความรูสึก คือ ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีถาอยูในสิ่งแวดลอมท่ีเปนอิสระ ไดเรียนในสิ่งท่ี

ตรงกับความตองการความสนใจเกิดความรูสึกสบายใจ ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทไปเปนผูอํานวยการ
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ความสะดวก ใหคําแนะนําแกผูเรียน จัดสภาพหองเรียน กิจกรรม และสื่อท่ีจะชวยใหผูเรียนรูสึกผอน

คลายเปนตัวของตัวเอง ไมกังวลกับสถานการณการเรียน ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้ คือ 

3.1 ใหผูเรียนเกิดความเขาใจตนเอง ยอมรับตนเอง และสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยาง

เปนอิสระ ลดการปกปองตัวเองลง 

3.2 จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใหมีบรรยากาศแหงการยอมรับท่ีผูเรียนรูสึก

ปลอดภัยจากความลมเหลว การถูกลงโทษ คําวิจารณ การแขงขัน และรวมแลกเปลี่ยนความรูสึก 

ความสนใจ ความจํา จินตนาการ 

3.3 เลือกกิจกรรมและสื่อท่ีใชในหองเรียนใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวม เปนกิจกรรมท่ีมี

ความหมาย และเปนประโยชนในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน 

3.4 ในการดําเนินกิจกรรม ผูสอนตองชวยใหผูเรียนไดแสดงออกดานภาษาใหมากท่ีสุด 

เชน เลือกกิจกรรมใหเหมาะกับระดับความรูดานภาษาของผูเรียน กิจกรรมท่ีสนุกสนาน และผูเรียนได

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมท่ีไดเรียนรู 

4. แนวคิดกลุมเหตุผลนิยม (Rationalist)  

การเรียนรูท่ีเนนการปรับรูปแบบโครงสรางของความรูท่ีติดตัวมา และแนวคิดจากทฤษฎี

ภาษาศาสตร กลุมไวยากรณปริวรรตท่ีเชื่อวาเด็กมีความสามารถท่ีจะใชและเขาใจภาษาไดโดยไมเคย

ไดยินมากอน เนื่องจากภายในสมองมีกลไกท่ีจะวิเคราะหขอมูล และสรางกฎเกณฑการใชภาษาข้ึนได 

ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้ คือ 

4.1 ภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑ มนุษยสามารถสรางประโยคตาง ๆ จากกฎเกณฑท่ีมี

อยูข้ึนใชไดอยางไมจํากัด ในการสอนจึงควรสอนใหผูเรียนไดเรียนรูกฎเกณฑของภาษาเพ่ือจะไดมี

พ้ืนฐานในการสรางประโยคดวยตนเอง 

4.2 ไวยากรณของทุกภาษามีลักษณะสากล มีโครงสรางพ้ืนฐานคลายกัน กลาวคือ

ประโยคแตละประโยคสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางไดดวยกฎการปริวรรต ในการสอนจึงควรสอนให

ผูเรียนมีความรูสามารถวิเคราะหโครงสรางของประโยคท่ีพบเห็นจนไดความหมายท่ีแทจริง 

4.3 มนุษยมีความสามารถท่ีจะเรียนรูได ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ในการ

สอนจึงควรสอนใหผูเรียนไดเขาใจภาษา มีความรูความสามารถเก่ียวกับภาษาและการสื่อความหมาย

ใหเหมาะสมกับสภาพการณกอน แลวจึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกแสดงออก 

4.4 การเรียนรูภาษาเปนเรื่องของแตละบุคคล เปนพฤติกรรมการสะสมความรูจน

สามารถใชความรูนั้นแสดงออกทางภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการสอนจึงควรกระตุนใหผูเรียน

เกิดความอยากรู อยากเห็น ซักถาม จนเกิดความเขาใจ สามารถเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสิ่งท่ีรูแลวเขา

เปนพ้ืนฐานในการเรียนรูตอไป และการเรียนรูจะมีผลมากข้ึนหากผูเรียนไดเรียนในสิ่งท่ีมีความหมาย

ตอตัวเอง 
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สรุปไดวาแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาผูใหญ เพ่ือใหไดผล

ตามความคาดหวัง ครูผูสอนจะตองเรียนรูแนวคิดดานตาง ๆ คือ 1) แนวคิดเพ่ือการสื่อสาร เนน

ความรูความสามารถในการติดตอสื่อสารของบุคคลในสถานการณตาง ๆ 2) แนวคิดกลุมพฤติกรรม

นิยม เก่ียวของกับทฤษฎีการเรียนรูเนนการตอบสนองตอสิ่งเรา 3) แนวคิดกลุมมนุษยนิยม เนน

ความสําคัญของผูเรียนในแงอารมณ ความรูสึก 4) แนวคิดกลุมเหตุผลนิยม เนนการปรับรูปแบบ

โครงสรางของความรูท่ีติดตัวมา ซ่ึงท้ัง 4 แนวคิดนี้ จะเปนประโยชนตอครูผูสอนไดนําไปประยุกตใชให

เหมาะสมกับลักษณะ และสภาพของผูเรียนตลอดจนเพ่ือจะเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

ผูใหญใหสูงข้ึนอีกดวย 

 

ตอนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนการสอน  

 การประเมินผล (Evaluation) คือ การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือประเมิน

ความสําเร็จของการเรียนการสอน และนําไปสูการแกไขปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

 การประเมินผลท่ีดีจะตองประกอบดวยองคประกอบสองประการ คือ ประการแรก จะตองมี

เกณฑสําหรับการประเมินผลหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีสิ่งท่ีจะบอกใหนักจัดการฝกอบรมหรือการ

เรียนการสอนทราบวา อะไรคือความสําเร็จหรือความลมเหลว และประการท่ีสอง จะตองมีวิธีการ

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหวาผลท่ีไดรับบรรลุตามเกณฑท่ีกําหนดไว

หรือไม 

 ก. วัตถุประสงคของการประเมินผล การประเมินผลการเรียนการสอนมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 1. ตรวจสอบวาการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม 

  2. คนหาจุดดีและจุดท่ีควรแกไขของการเรียนการสอน ไมวาจะเปนในดานของวิธีการ

นําเสนอ บรรยากาศและสภาพแวดลอมของการเรียนการสอน เนื้อหาของหลักสูตร วิทยากร และ

ตารางเวลาของการเรียนการสอน 

  3. ตรวจสอบความคุมคาของการเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบคาใชจายของโครงการกับ

ประโยชนหรือคุณคาท่ีไดรับตอบแทน 

  4. วินิจฉัยวาผูเรียนคนใด หรือกลุมใดท่ีไดรับประโยชนมากท่ีสุดและนอยท่ีสุด จากการ

เรียนการสอน 

  5. รวบรวมขอมูลซ่ึงจะชวยในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ตัวอยางเชน เหตุผลท่ี

เขารวมการเรียน ผูเรียนทราบขาวเก่ียวกับการเรียนการสอนไดอยางไรและจะแนะนําใหผูอ่ืนเขารวม

การเรียนการสอนในอนาคตหรือไม เปนตน (Robinson & Robinson, 1989) 
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ข. ประเภทของเกณฑ 

  การประเมินผลการเรียนการสอน สามารถกระทําไดโดยอาศัยเกณฑ (Criteria) 4 ประเภท 

ไดแก ปฏิกิริยา การเรียนรู พฤติกรรม และผลลัพธ 

1. ปฏิกิริยา  

 ปฏิกิริยา หมายถึง ความรูสึกของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอน การประเมินปฏิกิริยา

จึงเปนการวัดวาผูเรียนชอบหรือไมชอบการเรียนการสอน โดยอาจครอบคลุมท้ังทางดานเนื้อหา อาจารย

ผูสอน วิธีการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมตาง ๆ ของการ

เรียนการสอน โดยท่ัวไปแลวควรจะไดกําหนดสิ่งท่ีตองการจะประเมินไวตั้งแตในข้ันการออกแบบการ

เรียนการสอน และนําสิ่งท่ีตองการจะประเมินเหลานั้นบรรจุลงในแบบประเมินผล 

 สําหรับแนวทางการประเมินปฏิกิริยาของผูเรียนมีดังตอไปนี้คือ (Goldstein, 1993)  

 1.1 การออกแบบสรางแบบประเมิน โดยอาศัยขอมูลซ่ึงไดรับในระหวางการวิเคราะห

ความตองการในการเรียนการสอนและแบบประเมินนั้นควรจะไดรับการตรวจสอบ เพ่ือใหแนใจวา

สามารถสะทอนความรูสึกของผูเรียนไดอยางแทจริง 

 1.2  แบบประเมินท่ีสรางข้ึนควรจะเปนแบบประเมิน ซ่ึงสามารถใหคาของคําตอบเปน

ตัวเลขเพ่ือนํามาวิเคราะหทางสถิติตอไปได 

 1.3  เพ่ือใหไดคําตอบท่ีจริงใจ แบบประเมินไมควรจะบังคับใหผูตอบเปดเผย ชื่อ 

นามสกุลของตนเอง แตอาจจะหาวิธีการอ่ืน ๆ เชน การใชรหัส เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชในการวิเคราะห

หาคาความสัมพันธกับเกณฑอ่ืน ๆ เชน การเรียนรูหรือการปฏิบัติงาน เปนตน 

 1.4  จัดท่ีวางสําหรับการแสดงความคิดเห็นในประเด็นอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดสอบถาม 

 1.5  ทดสอบความเหมาะสมของแบบประเมินกอนท่ีจะนําไปใชจริง โดยการใหกลุม

ตัวอยางจํานวนหนึ่งทดลองตอบ และพิจารณาวาแบบประเมินยังขาดความสมบูรณในจุดใด เวลาท่ีใช

ในการตอบยาวนานเทาไร และความรูสึกของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบประเมินนี้เปนอยางไร 

 2. การเรียนรู 

 เกณฑเก่ียวกับการเรียนรู คือ  เกณฑท่ีบงชี้วาผูเรียนมีความรู ทักษะหรือทัศนคติ 

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนกวาเดิมหรือไม สําหรับวิธีการท่ีใชในการประเมินการเรียนรูท้ังสาม

ลักษณะมีดังตอไปนี้ 

 2.1 ความรู (Knowledge) การประเมินระดับความรูของผูเรียน คือ การวัดความรู

เก่ียวกับขอเท็จจริง หลักการ วิธีการและกระบวนการทํางาน โดยท่ัวไปแลวการประเมิน ความรู 

มักจะกระทําโดยการใชแบบทดสอบความรู ซ่ึงมีอยูดวยกัน 4 แบบ คือ  

2.1.1 แบบทดสอบอัตนัย/แบบทดสอบปลายเปด แบบทดสอบประเภทนี้จะ

ประกอบดวยขอคําถาม ซ่ึงใหผูตอบแสดงความคิดเห็นหรือบรรยายขอเท็จจริงตาง ๆ ขอดีของ
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แบบทดสอบอัตนัยก็คือ ความงาย ในการสรางขอสอบและการเปดโอกาสใหผูตอบไดตอบคําถามอยาง

อิสระ สวนขอเสียก็คือ การตรวจขอสอบจะตองกระทําโดยผูท่ีมีความรูอยางแทจริงและหากลายมือของ

ผูตอบไมดี ก็อาจจะมีผลกระทบตอการใหคะแนนได 

2.1.2 แบบทดสอบเติมคําหรือคําตอบสั้น ๆ แบบทดสอบประเภทนี้จะประกอบ 

ดวยประโยคท่ีมีชองวางใหเติมคําหรือคําตอบสั้น ๆ ขอดีของแบบทดสอบประเภทนี้ก็คือ คําตอบท่ี

ถูกตองของคําถามแตละขอจะมีอยูจํากัด ทําใหสามารถตรวจใหคะแนนไดงายข้ึน โดยไมตองอาศัย

ผูเชี่ยวชาญแตขอเสียก็คือ รูปแบบของขอคําถามมิไดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นมากนัก 

2.1.3 แบบทดสอบถูก/ผิด แบบทดสอบประเภทนี้จะประกอบดวยขอความสั้น ๆ 

ท่ีใหผูตอบตัดสินวาถูกหรือผิด ขอดีของแบบทดสอบประเภทนี้คือ การตรวจใหคะแนนทําไดงาย แต

ขอเสียก็คือผูตอบมีโอกาสสูงในการเดาคําตอบไดถูก     

2.1.4  แบบทดสอบหลายตัวเลือก คือ แบบทดสอบซ่ึงมีคําตอบใหเลือกตอบ 4 - 5 

ขอ สําหรับคําถามแตละขอ ขอดีของแบบทดสอบหลายตัวเลือกคือ สามารถตรวจใหคะแนนไดงาย 

ไมวาจะโดยการตรวจสอบดวยมือหรือเครื่องคอมพิวเตอร แตขอเสียคือผูตอบสามารถเดาคําตอบได

อยางไรก็ตามหากมีการตัดคะแนนสําหรับขอท่ีตอบผิดก็อาจทําใหปญหาการเดาคําตอบลดนอยลงได 

2.2 ทักษะ (Skills) การประเมินทักษะมีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบวาผูเรียนมีการ

พัฒนาดานทักษะเพ่ิมข้ึนหรือไม ซ่ึงวิธีการประเมินท่ีดีท่ีสุดก็คือ การใหผูเรียนไดแสดง หรือกระทํา

ทักษะนั้น ๆ ออกมา โดยผูฝกอบรมหรือผูจัดการเรียนการสอนจะคอยสังเกตและใหคะแนน วิธีการ

แบบนี้เรียกวา การทดสอบการปฏิบัติงาน หรือ  การทดสอบความสามารถ การทดสอบทักษะดังกลาว

มักจะกระทําในรูปของการสรางสถานการณจําลอง และใหผูเรียนแสดงความสามารถในการใชทักษะ

ท่ีไดร่ําเรียนมา  

2.3  ทัศนคติ (Attitude) การประเมินทัศนคติเปนการวัดความเปลี่ยนแปลง ดาน

ความรูสึกของผูเรียนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวอยางเชน การเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการทํางานเปนทีม 

อาจมีวัตถุประสงคขอหนึ่งเก่ียวกับการเปลี่ยนทัศนคติของผูเรียนใหเห็นความสําคัญ และมีความยินดีท่ี

จะรวมมือกันทํางานเปนทีมมากข้ึน เปนตน  ดังนั้น ภายหลังการเรียนการสอนจึงจําเปนตองมีการ

ประเมินทัศนคติเก่ียวกับเรื่องนี้ สําหรับแบบประเมินทัศนคติมีอยูดวยกันหลายแบบซ่ึงสามารถ

นํามาใชไดตามความเหมาะสม 

2.3.1 มาตรจัดประเภท (Nominal Scale) คือ แบบประเมินซ่ึงใหผูตอบจัด

ประเภทความรูสึกท่ีมีตอขอความซ่ึงเสนอให เชน จริง-ไมจริง เห็นดวย-ไมเห็นดวย เปนตน 

2.3.2 มาตรจัดอันดับ (Ordinal Scale) แบบประเมินซ่ึงใหผูตอบจัดอันดับสิ่งเรา

ท่ีเสนอให ตามลําดับความมากนอยของคุณสมบัติบางอยาง 
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2.3.3 มาตรอันตรภาค (Interval Scale) คือ แบบประเมินซ่ึงจําแนกระดับของ

ความรูสึกออกเปนชวง ๆ แตละชวงจะมีระยะหางเทา ๆ กัน เชน แบงความรูสึกเห็นดวยออก เปน 5 

ชวง ตั้งแต เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมมีความเห็น  ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เปนตน 

 3. พฤติกรรม 

การประเมินโดยใชเกณฑพฤติกรรม คือ การประเมินวาพฤติกรรมการทํางานของ

ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือไม ภายหลังจากการเรียนการสอน สําหรับแนวทางใน

การประเมินพฤติกรรมมีดังนี้คือ (Carnevale, Gainer, & Meltzer, 1990) 

3.1 ประเมินพฤติกรรมอยางเปนระบบท้ังกอนและหลังการเรียนการสอน 

3.2 ควรเก็บขอมูลจากกลุมตาง ๆ ตอไปนี้อยางนอยหนึ่งกลุม ไดแก ผู เรียน 

ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานของผูเรียน 

3.3  ควรจะไดมีการวิเคราะหทางสถิติ เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานท้ังกอนและ

หลังการเรียนการสอน 

3.4  ควรประเมินการเรียนการสอนหลังจากสิ้นสุดโครงการแลวอยางนอยสามเดือน 

เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสนําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใช 

3.5  ควรจะมีกลุมควบคุมซ่ึงประกอบดวยผูท่ีไมไดผานการเรียนการสอน เพ่ือใชเปน

กลุมเปรียบเทียบกับกลุมท่ีผานการเรียนการสอน สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการประเมินพฤติกรรม 

นอกจากการสังเกตพฤติกรรมโดยตรงแลว ควรจะไดบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกพฤติกรรม ซึ่ง

สามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน แบบประเมิน BOS (Behavioral Observation Scales; 

Latham  & Wexley, 1977) 

 4. ผลลัพธ 

การประเมินผลลัพธ  คือ  การประเมินผลของการเรียนการสอนท่ีมีตอการดําเนินงาน

ขององคการ เชน ตนทุนการผลิต อัตราการลาออกของพนักงาน อัตราการขาดงาน คุณภาพและ

ปริมาณของการผลิต และขวัญกําลังใจของพนักงาน เปนตน  

4.1 วัตถุประสงคของการประเมินผลลัพธมีดังตอไปนี้คือ 

4.1.1 เพ่ือตรวจสอบวาการเรียนการสอนกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ ตอการ

ดําเนินงานขององคการหรือไม 

4.1.2 เพ่ือตรวจสอบวาทักษะหรือความรูใดท่ีอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนมี

ผลดานบวกตอองคการมากท่ีสุด 

4.1.3 เพ่ือตรวจสอบวาผลกระทบหนึ่ง ๆ ไดเกิดข้ึนในหลาย ๆ สวนหรือเพียง

บางสวนขององคการ 
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4.2 ข้ันตอนการประเมินผลลัพธมีดังตอไปนี้คือ 

4.2.1 พิจารณาวาควรจะมีการประเมินผลลัพธหรือไม การประเมินผลลัพธ 

สามารถกระทําได หากมีความแนใจวาการเรียนการสอนจะสงผลกระทบท่ีสามารถประเมินได ตอการ

ดําเนินงานขององคการ 

4.2.2 ระบุผลลัพธท่ีตองการประเมิน โดยการพิจารณาจากขอมูลท่ีไดจากการ

วิเคราะหความตองการและวัตถุประสงคของการเรียนการสอน โดยท่ัวไปแลวอาจจําแนก ขอมูล

เก่ียวกับผลลัพธ ไดเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลเชิงผลิตภาพ และขอมูลเชิงพฤติกรรม ขอมูลเชิงผลิต

ภาพเปนขอมูลท่ีงายตอการเก็บรวบรวมและแปลใหเปนมูลคาเงิน อาทิ ผลผลิต คาใชจาย ปริมาณ

เวลาท่ีใชในการผลิต เปนตน สวนขอมูลเชิงพฤติกรรมเปนขอมูลท่ีมักเก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคคล

ซ่ึงยากตอการประเมินและแปลใหเปนมูลคาเงิน อาทิ ความพึงพอใจในการทํางาน ความจงรักภักดีตอ

องคการ เปนตน 

4.2.3 กําหนดรูปแบบและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีเกณฑในการเลือก คือ

วิธีการนั้นจะตองใหขอสรุปท่ีเชื่อถือได  และมีความแมนตรงกับความเปนจริงสําหรับรายละเอียด

เก่ียวกับรูปแบบและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเรียนการสอนเปนกิจกรรม หรือความพยายามท่ีจะจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

ตองการของหนวยงาน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีในเรื่องความรู ทัศนคติ และ

ทักษะในการทํางาน การเรียนการสอนท่ีจัดอยางมีระบบ  หมายถึง กิจกรรมท่ีมีทิศทาง เปาหมายท่ี

ชัดเจน เปนรูปธรรมและประเมินไดดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับมาสูการพิจารณาผล

ของการเรียนการสอน ดังนั้น การประเมินการเรียนการสอนจึงแฝงความหมายท้ังการประเมิน

กระบวนการเรียนการสอน และประเมินผลของการเรียนการสอน 

 การประเมินการเรียนการสอนจึงเริ่มตั้งแตการวิเคราะหการเรียนการสอนท่ีสรางข้ึนวา 

สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร ประเมินวิทยากรผูมาใหการเรียนการสอนวามี

ความเหมาะสมมากนอยเพียงไร ประเมินหลักสูตรท่ีจัดวาเหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน

และผูเรียนมากนอยเพียงไร ประเมินการเรียนการสอนวาสอดคลองกับตารางการเรียนการสอนมาก

นอยเพียงไรและประเมินผลการเรียนการสอนวา สอดคลองกับจุดหมายท่ีตั้งไวหรือไมและสอดคลอง

กับเกณฑเชิงคุณภาพและมาตรฐานมากนอยเพียงไร 
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 การประเมินการเรียนการสอนประกอบดวยปจจัยและวิธีการคือ 

 

               คําถาม                     กิจกรรมศึกษาเรียนรู    ประเมิน 

1. จัดการเรียนการสอน  ใคร อะไร    สรางโครงการ     วิเคราะห      

 เม่ือไร อยางไร ความเปนไปได          โครงการ (Logical Framework 

 ของโครงการ ทําไม           หรือ Needs Assessment) 

 (เปนความตองการจริงหรือไม) 

2. การเรียนการสอนมีปญหาอุปสรรค  ระหวางการเรียนการสอน  ประเมินเปนระยะๆ  

     อะไรบาง มีการแกไขแตละชวง                      (Formative Evaluation หรือ 

 เปนอยางไร       Process Evaluation) 

3. ผลการเรียนการสอนเปนอยางไร    สิ้นสุดการเรียนการสอน     ประเมินสรุป (Summative 

    ผูเรียนไดรับ                                                              Evaluation หรือ Output 

     ความรู ทักษะ ทัศนคติตามท่ี                                          Evaluation 

 มุงหวังหรือไม 

4. การเรียนการสอนสงผลติดตัว  หลังโครงการการศึกษา      ประเมินติดตามและประเมิน 

     และผลกระทบตอสภาพ             เรียนรูสิ้นสุดระยะหนึ่ง       ผลกระทบ (Follow-Up หรือ 

     แวดลอมมากนอยเพียงไร                             Outcome Evaluation และ  

                                                                           Impact Evaluation) 

 กอนประเมินการเรียนการสอน ผูประเมินตองตอบคําถามตอไปนี้ใหได คือ ประเมินอะไร 

ของใคร ประเมินเม่ือไร จะใชระยะเวลาการประเมินนานเทาไร ประเมินดวยวิธีการใด  ประเมินไป

ทําไม และประเมินใหใคร 

  เม่ือตอบคําถามดังกลาวไดแลว ผูประเมินพิจารณาโครงการ ประเมินการเรียนการสอนท่ี

เขียนข้ึน ขยายความใหรายละเอียดและกําหนดข้ันตอนวิธีการ ตลอดจนสรางเครื่องมือประเมิน  

ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เขียนรายงาน และนําเสนอผลประเมินสูกลุมผูเก่ียวของ 

1. ประเมินอะไร 

  ลักษณะท่ีเกิดจากการเรียนการสอน จําแนกได 2 ประเภทคือ ลักษณะท่ีเกิดกับผูเรียน 

และลักษณะท่ีเกิดกับการเรียนการสอน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ลักษณะท่ีเกิดกับผูเรียน ไดแก 

1.1.1 ความรู ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน 

1.1.2 ปฏิกิริยา ทัศนคติ 

1.1.3 ทักษะ การปฏิบัติงาน ผลงานภาคปฏิบัติ 
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1.2 ลักษณะท่ีเกิดกับการเรียนการสอน ไดแก 

1.2.1 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับโครงการ ไดแก สิ่งนําเขา (Input) กระบวนการเรียนการ

สอน (Process)  ผลลัพธ (Output)  และผลกระทบ (Outcome หรือ Impact)  

1.2.2 ปจจัยท่ีเ ก่ียวกับองคการหรือหนวยงานเจาของโครงการ ไดแก  การ

เปลี่ยนแปลงในองคการ และคุณคาของการเรียนการสอน 

2. ประเมินใครบาง 

หมายถึง ผูเก่ียวของกับการเรียนการสอน เชน ผูเรียน ผูจัดการเรียนการสอน เจาของการ

เรียนการสอน  หนวยงาน วิทยากร ผูไดรับผลกระทบจากการเรียนการสอน 

3. ประเมินเม่ือไร 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีเริ่มทําการประเมิน เชน  กอนเริ่มการเรียนการสอน ระหวางท่ีกําลัง

ดําเนินการเรียนการสอน วันท่ีสิ้นสุดการเรียนการสอน และชวงเวลาหลังจากการเรียนการสอนสิ้นสุด

ไปแลวระยะหนึ่ง  เชน 3 เดือน 1 ป เปนตน 

4. ระยะเวลาของการประเมิน 

ถาเปนการประเมินตลอดการเรียนการสอน การประเมินนี้จะใชระยะเวลามากกวาการ

เรียนการสอน เชน ถาการเรียนการสอนมีระยะเวลา 3 วัน การประเมินนี้จะมีระยะเวลานานกวา 3 

วัน เพราะตองใหเวลาในการเตรียมงานประเมิน ทําการประเมินในชวงการเรียนการสอน ทําการ

ประเมินติดตามผลผูเรียน และการจัดทําสรุปรายงานการประเมิน 

5. ประเมินดวยวิธีการใดบาง 

5.1 วิธีการประเมินจําแนกไดตามประเภทของการรวบรวมขอมูล คือ 

5.1.1 ขอมูลทุติยภูมิ ใชวิธีการคัดลอกจากแหลง ใชการสัมภาษณผูท่ีมีขอมูล 

5.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ ใชการสังเกตพฤติกรรม  การสัมภาษณ การสอบถาม  การ

สอบ การพิจารณาผลงาน 

5.2   เครื่องมือท่ีใชในการประเมินการเรียนการสอน สรุปไดคือ 

5.2.1 แบบบันทึกขอมูล 

5.2.2 แบบตรวจสอบพฤติกรรม 

5.2.3 แบบสอบถาม 

5.2.4 แบบประเมินคา 

5.2.5 แบบประเมินผลงาน พฤติกรรม  

5.2.6 แบบสัมภาษณ 

5.2.7 แบบทดสอบความรู ผลสัมฤทธิ์ 

5.2.8 แบบสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน 
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5.2.9 แบบวัดทัศนคติ 

5.2.10 แบบวัดบุคลิกภาพ 

6. ประเมินไปทําไม 

 การประเมินเปนกิจกรรมท่ีตองใชเวลา แรงงาน สมอง และงบประมาณ ดังนั้นผูประเมินตอง

วิเคราะหใหไดวา การประเมินครั้งนี้มีความคุมคากับเวลา แรงงาน สมอง และงบประมาณท่ีลงทุนไป

หรือไม โดยเฉพาะไดผลประเมินท่ีมีประโยชนหรือไม 

7. ประเมินใหใคร 

การประเมินจะมีประโยชน ถาผูประเมินรูวาจะสงผลประเมินใหใครบาง และเขาจะเอาผล

ประเมินไปทําอะไร ดังนั้น การเขียนรายงานผลประเมินจึงตองสอดคลองกับผูใชผลประเมิน รายงาน

ผลประเมินมีหลายแบบ มีความสั้นยาวตางกัน มีจุดเนนตางกัน เพ่ือใหผูท่ีจะนําผลประเมินไปใชนั้น

อานเขาใจและมองเห็นแนวทางในการนําผลประเมินไปใชได 

การประเมินกระบวนการเรียนการสอนเปนการพิจารณาท่ีกระบวนการ (Process) ในการ

จัดการเรียนการสอนวา ไดมีการดําเนินงานประจําวันสอดคลองกับแผนท่ีวางไวหรือไม ถาไม

สอดคลอง มีปญหาอะไรบาง และแกปญหาอยางไร ผลของการแกปญหาคืออะไรบาง กระทบการ

เรียนการสอน มากนอยเพียงไร ในเรื่องใดบาง 

 วิธีการท่ีใชในการประเมินกระบวนการการเรียนการสอน มี 6 ประเภทคือ 

1. การจดบันทึก   

2.  การสังเกตพฤติกรรม   

3.  การถายวีดีโอ อัดเทป  

4. การสัมภาษณผูเรียน วิทยากร และผูเก่ียวของ  

5.  การวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของและ  

6.  การประเมินสภาพแวดลอมและบรรยากาศในระหวางการเรียนการสอน 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมีวัฏจักรเริ่มตนจากการกําหนดวัตถุประสงค 

เลือกและจัดเนื้อหาวิชา และประสบการณใหสอดคลองกับวัตถุประสงค นําหลักสูตรไปดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนา ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน และนําผลการประเมินท่ีได

ไปใชในการปรับหลักสูตร เม่ือปรับปรุงหลักสูตรก็กลับสูการปรับปรุงวัตถุประสงคหลักสูตรการเรียน

การสอน 
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ตอนท่ี 4 ชุดส่ือการเรียนการสอน  

ความหมายของส่ือ 

สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางท่ีใชถายทอดหรือนําความรูในลักษณะตาง ๆ จากผูสงไปยัง

ผูรับใหเขาใจความหมายไดตรงกัน ในการเรียนการสอน สื่อท่ีใชเปนตัวกลางนําความรูในกระบวนการ

สื่อความหมายระหวางผูสอนกับผูเรียนเรียกวาสื่อการเรียนการสอน (Instruction Media) ในทาง

การศึกษามีคําท่ีมีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เชน สื่อการสอน (Instructional 

Media or Teaching Media) สื่อการศึกษา (Educational Media) อุปกรณชวยสอน (Teaching 

Aids) เปนตน ในปจจุบันนักการศึกษามักจะเรียกการนําสื่อการเรียนการสอนชนิดตาง ๆ มารวมกันวา 

เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational) ซ่ึงหมายถึง การนําเอาวัสดุ อุปกรณและวิธีการมาใชรวมกัน

อยางมีระบบในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (เชาวลิต, 2554 : 1)  

ท้ังนี้ เชาวลิต เขงทอง (2554 : 2) ไดกลาวถึงเหตุผลท่ีตองนําสื่อมาใชเพ่ือชวยในการเรียน

การสอน มีหลายประการดังนี้ 

1. ชวยใหคุณภาพการเรียนรูดีข้ึน เพราะมีความจริงจังและมีความหมายชัดเจนตอผูเรียน 

2. ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูในปริมาณมากข้ึน ในเวลาท่ีกําหนดไวจํานวนหนึ่ง 

3. ชวยใหผูเรียนสนใจ และมีสวนรวมอยางแข็งขันในกระบวนการเรียนการสอน 

4. ชวยใหผูเรียนจํา ประทับความรูสึกไดรวดเร็วและดีข้ึน 

5. ชวยสงเสริมการคิดและการแกปญหาในกระบวนการเรียนการสอน 

6. ชวยใหสามารถเรียนรูในสิ่งท่ีเรียนไดลําบาก เพราะ 

6.1 ทําสิ่งท่ีซับซอนใหงายข้ึน 

6.2 ทํานามธรรมใหเปนรูปธรรมข้ึน 

6.3 ทําสิ่งท่ีเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงชาใหดูเร็วข้ึน 

6.4 ทําสิ่งท่ีเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงเร็วใหดูชาลง 

6.5 ทําสิ่งท่ีใหญมากใหยอขนาดข้ึน 

6.6 ทําสิ่งท่ีเล็กมากใหขยายขนาดข้ึน 

6.7 นําอดีตมาใหนักศึกษาได 

6.8 นําสิ่งท่ีอยูไกลหรือลี้ลับมาศึกษาได ในกรณีนี้เปนการสงเสริมการเรียนการสอนมี

คุณภาพดีข้ึน และยังสอดคลองกับวิธีการสอนท่ีครูผูสอนพิจารณาเลือกเอามาใชสอนอีกดวย 

7. ชวยใหผูเรียนเรียนสําเร็จงายข้ึน และผานการวัดผลอันหมายถึงการบรรลุวัตถุประสงค

ของบทเรียน 

สอดคลองกับกิดานันท มลิทอง (2549 : 100) ไดใหความหมายคําวา สื่อ (medium, 

pl.media) เปนคํามาจากภาษาลาตินวา “ระหวาง” (between)  สิ่งใดขอตามท่ีบรรจุขอมูล
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สารสนเทศหรือเปนตัวกลางขอมูลสงผานจากผูสง หรือแหลงสงไปยังผูรับเพ่ือใหผูสงและผูรับสามารถ

สื่อสารกันไดตรงตามวัตถุประสงค  

 

ความหมายของชุดการเรียนการสอนหรือส่ือการสอน 

มีผูใหคํานิยามและความหมายของชุดการเรียนการสอนไวหลายคนดังนี้ 

สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (2529 : 4) กลาววา ชุดการเรียนการสอนหรือชุดการสอนประกอบ 

ดวยสิ่งตาง ๆ หลายสิ่ง บางครั้งเรียกรวม ๆ วา ชุดวัสดุการเรียนการสอน (Instructional Material 

Package : IMP) 

บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 95) กลาววา ชุดการสอน หมายถึง สื่อการเรียนหลายอยาง

ประกอบกัน จัดเขาไวเปนชุด (Package) เรียกวา สื่อประสม (Multimedia) เพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ็ญศรี สรอยเพชร (2542 : 3) กลาววา ชุดการเรียนการสอน หมายถึง ระบบผลิตการนําสื่อ

ประสมท่ีสอดคลองกับวิชา หนวยการสอน และหัวเรื่องมาชวยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู

ของผูเรียนใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สวนใหญนิยมจัดไวในซองหรือกลอง 

แบงเปนหมวดหมูใหผูใชสามารถหยิบฉวยไปใชไดสะดวก และจะตองมีคูมือการใชดังกลาวควบคูกัน

เพ่ือเปนแนวทางในการใชชุดการเรียนการสอนนี้ดวย 

วีระ ไทยพานิช (2546 : 134) กลาววา ชุดการเรียนมีชื่อเรียกตาง ๆ กัน เชน ชุดการสอน 

(Instructional Package) ชุดการเรียนเบ็ดเสร็จ (Self - Instructional Package) ชุดการสอนราย 

บุคคล (Individualised Learning Package) ซ่ึงเปนชุดของสื่อประสม (Multimedia) ท่ีจัดข้ึน

สําหรับหนวยการเรียน หัวขอ เนื้อหา และอุปกรณของแตละหนวย ไดจัดไวเปนกลองชุดหรือซองชุด

การเรียน อาจมีรูปแบบ (formats) ท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงสวนมากจะประกอบดวยคําชี้แจง หัวขอ 

จุดมุงหมายท่ีสําคัญเพ่ือการสอนนักเรียนเปนรายบุคคลใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของ

ตนเอง 

สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547 : 1) กลาววา ชุดการเรียนการสอนเปนสื่อประเภทหนึ่ง ซ่ึงมี

จุดมุงหมายเฉพาะเรื่องท่ีสอนเทานั้น ชุดการเรียนการสอนจึงเปนนวัตกรรมสื่อการสอนแบบประสม 

โดยอาศัยการบูรณาการสื่อหลาย ๆ อยางเขาดวยกันเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนในหนวย

การเรียนนั้น ๆ  

Moore (อางถึงใน อุบลวรรณ อยูม่ันคง, 2547 : 14) กลาววา ชุดการเรียนเปนการศึกษา

รายบุคคลท่ีเปนระเบียบ ท่ีนักเรียนสามารถบรรลุเปาประสงคในการเรียนตอเนื่องกันอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใชสื่อและกิจกรรมหลายชนิดตามความเหมาะสม 
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ตวงแสง ณ นคร (2549 : บทนํา, 238) กลาววา สื่อการสอนเปนองคประกอบสําคัญในการ

เรียนการสอนเพราะการท่ีผูเรียนจะเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองอาศัยตัวกลางใน

การนําขอมูลเนื้อหาและความรูจากครูผูสอนไปยังผูเรียนและตัวกลางนี้ หมายถึงสื่อการสอนนั่นเอง 

เปนสื่อท่ีมีการนําเสนอดวยขอความ เสียง ภาพ กราฟก ซ่ึงทําใหบทเรียนมีความนาสนใจ สามารถ

กระตุนความสนใจของนักเรียนไดดี 

เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2555) ไดกลาววา สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางท่ีถายทอด

สารสนเทศไปสูผูเรียน ไมวาจะเปนวัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีผูสอนนํามาประกอบการเรียน

การสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยาง

รอบตัวผูเรียนท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยมุงเนนการสงเสริมการคนควาหรือการแสวงหา

ความรูดวนตนเอง ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นสื่อการสอนและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงเปรียบเสมือนมือไมของครูท่ีสําคัญท่ีจะขาดไมไดในการจัดการเรียนการ

สอนในปจจุบัน 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) ไดกลาววา สื่อการสอนเปนเครื่องมือหนึ่งในการถายทอดสาร 

จากผูสอนไปสูผูเรียน ซ่ึงกระบวนการสื่อความหมายนั้น เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาท่ี

มนุษยมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ดังนั้น การถายทอดความรูในการเรียนการสอนระหวางผูสอนกับผูเรียน 

จึงจําเปนตองดําเนินไปตามกระบวนการสื่อความหมายดวยเชนกัน ซ่ึงสื่อการสอนมีความสําคัญ คือ 

1.  ชวยเพ่ิมพูนประสบการณใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี ผูเรียนเกิดประสบการณท่ีกวางขวางข้ึน 

2.  ชวยใหผูสอนสามารถจัดประสบการณใหแกผูเรียนไดอยางหลากหลาย 

3.  ชวยใหผูเรียนเกิดการตอบสนองตามความคาดหวังท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน 

4.  ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดทํากิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

5.  ชวยสอนสิ่งท่ีอยูในท่ีลี้ลับ ไมสามารถนํามาใหดูโดยตรงได เชน ภาพยนตรการตูนแสดง

การทํางานของอะตอม 

6.  ชวยในการวินิจฉัย หรือการซอมเสริมผูเรียนได 

แคปเฟอร และแคปเฟอร (Kapfer; & Kapfer, 1972 : 3 - 10) กลาววา ชุดการเรียนการ

สอนเปนรูปแบบของการสื่อสารระหวางครูและนักเรียน ซ่ึงประกอบดวย คําแนะนําท่ีจะใหนักเรียนได

ประกอบกิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมท่ีเปนผลของการเรียนรูและเนื้อหาบทเรียนจะตองเขียน

ดวยภาษาท่ีชัดเจน และสามารถสื่อความหมายใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายได 

ประเภทของชุดการเรียนการสอน 

นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของชุดการเรียนการสอนไวดังนี้ 

เพ็ญศรี สรอยเพชร (2542 : 6) ไดแบงชุดการเรียนการสอนไว 3 ประเภท คือ 
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1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับครู เปนชุดการสอนประกอบการบรรยายของครูผูสอน เพ่ือ

อํานวยความสะดวกแกครูในการสอน 

2. ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เปนชุดการสอนท่ีใชสําหรับนักเรียนแบบกิจกรรมกลุม 

นอกจากจะใหประสบการณการเรียนรูโดยการศึกษาคนควาดวยตนเองแลวยังสงเสริมใหนักเรียนมี

ความซ่ือสัตย สามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผในหมูคณะ ตลอดจนเสริมสรางวินัยประชาธิปไตยในระบบกลุม

ดวย 

3. ชุดการสอนแบบรายบุคคล เปนชุดการสอนสําหรับนักเรียน ใชศึกษาคนควาเปน

รายบุคคล 

ตวงแสง ณ นคร (2549 : 226 - 227) ไดแบงชุดการเรียนการสอนตามลักษณะของการใช

ออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. ชุดการเรียนการสอนแบบบรรยาย หรือชุดการสอนสําหรับครู เปนสื่อสําเร็จรูปท่ีจัด

สําหรับผูสอนใชในการบรรยาย ภายในกลองประกอบดวยสื่อการสอนใชประกอบการบรรยายเพ่ือ

เปลี่ยนบทบาทของครู เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนมากยิ่งข้ึน เนื้อหาในการ

สอนแบบบรรยายจะแบงหัวขอท่ีจะบรรยาย และกิจกรรมตามลําดับข้ัน สื่อการสอนท่ีใชอาจเปนสื่อ

สิ่งพิมพ เชน เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อท่ีเหมาะสมกับผูเรียนจํานวนมาก เชน แผนภาพโปรงใส 

สไลด ภาพยนตร อาจจะมีกิจกรรมกลุม เพ่ือใหผูเรียนไดมีสวนรวม ชุดการสอนประเภทนี้ มักจะบรรจุ

ในกลองท่ีมีขนาดพอเหมาะกับสื่อการสอน อยางไรก็ตาม ถาหากเปนวัสดุอุปกรณท่ีไมสามารถบรรจุไว

ในกลองได จะตองกําหนดไวในคูมือครู 

2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมกลุมหรือชุดการสอนท่ีใชกับศูนยเรียนรูเปนชุดการ

สอนแบบกิจกรรม ท่ีสรางข้ึนโดยอาศัยระบบการผลิตสื่อการสอนตามหนวยและหัวเรื่องโดยเปด

โอกาสใหผูเรียน ไดรวมกันประกอบกิจกรรมเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 5-7 คน ในหองเรียนแบบศูนย

การเรียน ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุมนี้ ประกอบดวยชุดยอย ๆ ตามจํานวนศูนยในแตละหนวย 

ในแตละศูนยจะจัดสื่อการสอนไวในรูปแบบของสื่อประสม อาจเปนสื่อรายบุคคล หรือสื่อสําหรับ

ผูเรียนใชท้ังศูนยรวมกัน ผูเรียนท่ีเรียนไดใชชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุมจะตองการความชวยเหลือ

จากครูในระยะเริ่มเรียนเทานั้น หลังจากเคยชินตอวิธีการเรียนแบบนี้แลวผูเรียนจะสามารถชวยเหลือ

กันเองภายในกลุมระหวางการประกอบกิจกรรม หากมีปญหาสามารถถามครูไดตลอดเวลา 

3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล หรือชุดการเรียน เปนชุดการสอนท่ีมีการจัดระบบเพ่ือให

ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองตามลําดับข้ันท่ีระบุไว โดยผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองตามความ

สนใจของแตละคน และตามอัตราการเรียนรูของตน ผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนดวยตนเอง 

ชุดการสอนประเภทนี้ จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควา หรือศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมดวยตนเอง ผูสอน
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จะเปนผูท่ีใหคําแนะนํา และชวยเหลือทันที หรือผูเรียนอาจนําชุดการสอนประเภทนี้ไปศึกษาเอง 

ท่ีบานได ซ่ึงจะเปนการสงเสริมและฝกฝนใหผูเรียนรูจักศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง 

องคประกอบของชุดการเรียนการสอน 

นักการศึกษาท้ังหลายไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนการสอนไวดังนี้ 

ชุดการเรียนสอนท่ีสรางข้ึนมีหลายลักษณะ ข้ึนกับวัตถุประสงคการใช เชน ชุดการเรียนการ

สอนแบบกิจกรรมกลุม ชุดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ซ่ึงใชเปนกลุมใหญ และชุดการเรียนการ

สอนรายบุคคล ชุดการเรียนการสอนเหลานี้ จะมีองคประกอบท่ีแตกตางกันตามลักษณะการใช ซ่ึง

อาจมีสวนประกอบตาง ๆ ดังนี้ (แสงทอง ตุงคะสมิต, 2549)   

 1. คูมือและแบบปฏิบัติ สําหรับครูผูใชชุดการเรียนการสอน และผูเรียนท่ีตองเรียนจากชุด

การเรียนการสอน 

 2. คําสั่งหรือการมอบหมายงานเพ่ือกําหนดแนวทางของการเรียนใหผูเรียน 

 3. เนื้อหาสาระ ซ่ึงบรรจุอยูในรูปของสื่อผสม และกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังแบบกลุม

และแบบรายบุคคล ซ่ึงกําหนดไวตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 4. การประเมินผล เปนการประเมินผลของกระบวนการและผลของการเรียนรูในการ

ประเมินผลกระบวนการ ไดแก แบบฝกหัด รายงาน สวนผลการเรียนรูไดแก แบบทดสอบซ่ึงบรรจุอยู

ในกลอง โดยจัดเปนหมวดหมูสะดวกตอการใช 

 นอกจากนี้ แสงทอง ตุงคะสมิต (2549) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนการสอน

ประกอบดวย 

 1. คูมือการใชชุดการเรียนการสอน เปนสิ่งจําเปนสําหรับครูผูสอนในฐานะผูใชชุดการเรียน

การสอน กอนการใชชุดการเรียนการสอนแตละครั้ง ครูตองศึกษาคูมืออยางละเอียด เพราะคูมือ

เปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะชวยใหครูเดินไปสูจุดหมายปลายทาง 

 2.  บัตรงาน เปนสิ่งจําเปนมากสําหรับชุดการเรียนการสอนมี 4 ประเภท คือ บัตรคําสั่ง  

บัตรเนื้อหา บัตรคําถาม และบัตรเฉลย แตละประเภทจะบรรจุอยูในซอง และควรมีเพียงพอกับ

จํานวนนักเรียนในแตละศูนยกิจกรรม และควรเปนบัตรแข็งเพราะมีความคงทน 

 3. สื่อการเรียนการสอบสําหรับศูนยกิจกรรม ไดแก สิ่งของหรือขอมูลตาง ๆ ท่ีจะให

นักเรียนไดศึกษาคนควา  เชน  เอกสาร  ตํารา  บทคัดยอ  รูปภาพ  แผนภูมิ  วัสดุตางๆ ฯลฯ  โดยให

จัดอยูในรูปของสื่อการแบบประสม  สื่อเหลานี้ควรมีอยูอยางสมบูรณ  ในศูนยกิจกรรมตางๆ  ของชุด

การเรียนการสอน เพ่ือนักเรียนจะไดเกิดการเรียนรูมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 

 4. แบบฝกปฏิบัติ  เปนคูมือสําหรับนักเรียนท่ีจะตองใชประกอบกิจกรรมการเรียนตามท่ี

กําหนดไวในบัตรคําสั่ง หรือใชควบคูกับบัตรคําถาม นักเรียนจะใชแบบฝกปฏิบัติในการบันทึก
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สาระสําคัญ หรือทําแบบฝกหัดในแตละศูนยกิจกรรม และจะตองถือติดตัวตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ

กิจกรรมในทุกศูนยกิจกรรมของทุกชุดการสอน 

 5. กิจกรรมสํารอง เปนกิจกรรมท่ีกําหนดไวเพ่ิมเติมนอกจากกิจกรรมปกติของแตละศูนย

เพ่ือใหนักเรียนท่ีทํากิจกรรมตามศูนยกิจกรรมเสร็จกอนคนอ่ืน  มีกิจกรรมอ่ืนทําแทนท่ีจะนั่งรอเฉย ๆ  

กิจกรรมจะชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหกวางขวางและลึก ไมเกิดความเบื่อหนาย เนื้อหา

สาระก็อยูในขอบเขตเดียวกับศูนยกิจกรรมอ่ืน ๆ  นั่นเอง 

 6. แบบทดสอบ เปนแบบทดสอบอิงเกณฑท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงครู

จะนําไปใชทดสอบความรูของนักเรียนกอนและหลังเรียน บรรจุอยูในซองและมีจํานวนเทากับนักเรียน

ท่ีกําหนดใหเรียนจากชุดการสอน 

 7. กระดาษคําตอบ เปนสิ่งท่ีใชควบคูกับแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจํานวนสอง

เทาของนักเรียนท้ังหมดเพราะคนหนึ่ง ๆ จะใชสองครั้ง กระดาษคําตอบจะอยูในซองคําตอบ เม่ือใช

หมดแลวในแตละครั้งจะตองผลิตข้ึนมาทดแทน และบรรจุไวในซองพรอมท่ีจะใชไดเสมอ 

 Duan (1973) ไดเสนอรูปแบบของชุดการเรียนการสอน ประกอบดวยองคประกอบ 7 

ประการ ดังนี้ 

1. การกําหนดจุดมุงหมายและเนื้อหาท่ีจะเรียน 

2.  การบรรยายเนื้อหา 

3. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

4. การเลือกกิจกรรมการเรียน 

5. การวางกิจกรรมท่ีจะสงเสริมใหเกิดทัศนคติ 

6. เครื่องมือวัด 

7. คูมือครู 

Pask (1975) ไดจัดองคประกอบของชุดการสอน ประกอบดวย 7 ประการ ดังนี้ 

1. หลักการและเหตุผล 

2. จุดมุงหมายในการเรียน 

3. ความรูเดิมของผูเรียน 

4. การประเมินผลเบื้องตน 

5. กิจกรรมการเรียน 

6. การประเมินหลังการเรียน 

7. การเรียนซอมเสริม 
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ประโยชนและคุณคาของชุดการเรียนการสอนหรือชุดส่ือการเรียนรู 

ธิดารัตน วงษละคร (2550) ไดกลาวถึงประโยชนและคุณคาของชุดการเรียนการสอนหรือชุด

สื่อการเรียนรูไวดังนี้ 

1. ชวยใหนักเรียนรับรู แจมแจงชัดเจนข้ึน 

2.  ชวยใหนักเรียนสนใจในบทเรียนมากข้ึนเพราะสื่อการเรียนการสอนจะเราความสนใจทําให

ผูเรียนกระตือรือรนในเรื่องท่ีเรียน และมีสวนรวมในการเรียน 

3.  ชวยประหยัดเวลาเรียน โดยใชเวลานอย แตนักเรียนสามารถเรียนรูไดมากข้ึน 

3.  ลดการบรรยายของผูสอน แตชวยใหเขาใจงายข้ึน 

4.  ชวยใหผูเรียนเกิดความประทับใจ และจดจําไดนาน 

5.  ชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพข้ึน 

6.  สงเสริมการคิดและแกปญหาในการเรียนรู 

7.  ทําใหนักเรียนเกิดการอยากรูอยากเห็น เพราะเปนการใหขอเท็จจริง 

8.  ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความคิด 

9.  สะดวกในการสอนของครู 

10.  สามารถสัมผัสและรับรูไดโดยงาย 

11.  ชวยเพ่ิมพูนประสบการณของผูเรียนเพราะสื่อการเรียนการสอนสามารถเก็บและเสนอ

ขอมูลไดตามท่ีตองการ 

12.  เปนเครื่องมือสําหรับครูในการวินิจฉัยผลการเรียน และชวยในการสอนซอมเสริม 

13.  ครูสามารถสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดกวางมากข้ึน 

14.  ชวยสรางบรรยากาศท่ีดีภายในชั้นเรียน ผูสอนสนุกสนานไปกับการสอน ทําใหผูเรียนมี

ชีวิตชีวา 

15.  ชวยใหครูมีความเชื่อม่ันมากข้ึนเพราะครูบางคนพูดไมเกง ในการใชอุปกรณหรือสื่อ 

ตาง ๆ ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงจะชวยสรางความเชื่อม่ันใหกับผูสอน 

16. สื่อการเรียนการสอนจะชวยในการสื่อความหมายระหวางผูเรียนกับผูสอนใหชัดเจน เปน

รูปธรรมมากข้ึน 

17.  สามารถใชกับคนกลุมใหญ กลุมยอย หรือรายบุคคลในสถานท่ีตางกันได 

สื่อการเรียนการสอนมีประโยชนสําหรับครูผูสอนอยางไร  

สื่อการเรียนการสอนสามารถชวยการเรียนการสอนของครูไดดีมาก ซ่ึงจะเห็นวาครูนั้น

สามารถจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนไดมาก และชวยใหครูมีความรูมากข้ึนในการจัด

แหลงวิทยาการท่ีเปนเนื้อหาเหมาะสมแกการเรียนรูตามจุดมุงหมายในการสอน ท้ังยังชวยครูในดาน

การคุมพฤติกรรมการเรียนรูและสามารถสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนไดมากข้ึน สื่อการสอนจะ
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ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ เชน การใชศูนยการเรียน การใชคอมพิวเตอร

ชวยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ เปนตน ชวยใหครูผูสอนไดสอนตรงตามจุดมุงหมายการเรียน

การสอน และชวยในการขยายเนื้อหาท่ีเรียนทําใหการสอนงายข้ึน ท้ังยังชวยประหยัดเวลาในการสอน 

ทําใหนักเรียนมีเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนไดมากข้ึน จากขอมูลสามารถสรุปประโยชนของสื่อ

การเรียนการสอนไดวา ชวยพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประโยชนของสื่อการเรียนการสอนท่ีมีตอผูเรียน 

1. ชวยกระตุนและเราความสนใจของผูเรียน 

2. ชวยใหการเรียนรูเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว 

3. ชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลในบริบทของการเรียนรู 

4. ชวยใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และระหวางผูสอนกับผูเรียน 

5. ชวยใหสามารถนําเนื้อหาท่ีมีขอจํากัดมาสอนในชั้นเรียนได 

6. ชวยใหผูเรียน เรียนอยางกระตือรือรนและมีสวนรวมกับการเรียน 

7. ชวยใหผูเรียน เรียนรูอยางเพลิดเพลิน สนุกสนาน และไมเบื่อหนายตอการเรียน 

นอกจากนี้ กิดานันท มลิทอง (2540) ไดกลาวเพ่ิมเติมเก่ียวกับประโยชนของสื่อการสอนท่ีมี

ตอผูเรียนและผูสอนไวดังนี้ 

สื่อกับผูเรียน 

เปนสิ่งท่ีชวยใหการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหา

บทเรียนท่ียุงยากซับซอนไดงายข้ึนในระยะเวลาอันสั้น และสามารถชวยใหเกิดความคิดรวบยอดใน

เรื่องนั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว สื่อจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทําใหเกิด

ความสนุกสนานและไมรูสึกเบื่อหนายการเรียน การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิด

ประสบการณรวมกันในวิชาท่ีเรียนนั้น ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 

ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธอันดีในระหวางผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอนดวย ชวยสรางเสริมลักษณะท่ีดี

ในการศึกษาคนควาหาความรู ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคจากการใชสื่อเหลานั้น ชวย

แกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจัดใหมีการใชสื่อในการศึกษารายบุคคล 

สื่อกับผูสอน 

การใชสื่อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอน เปนการชวยใหบรรยากาศในการ

สอนนาสนใจยิ่งข้ึน ทําใหผูสอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวาวิธีการท่ีเคยใชการบรรยายแต

เพียงอยางเดียว และเปนการสรางความเชื่อม่ันในตัวเองใหเพ่ิมข้ึนดวย สื่อจะชวยแบงเบาภาระของ

ผูสอนในดานการเตรียมเนื้อหา เพราะบางครั้งอาจใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อไดเอง เปนการ

กระตุนใหผูสอนตื่นตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม ๆ เพ่ือใชเปนสื่อการสอน ตลอดจน

คิดคนเทคนิควิธีการตาง ๆ เพ่ือใหการเรียนรูนาสนใจยิ่งข้ึน 
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อยางไรก็ตามสื่อการสอนจะมีคุณคาก็ตอเม่ือผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสมและถูกวิธี ดังนั้น 

กอนท่ีจะนําสื่อแตละอยางไปใช ผูสอนจึงควรจะไดศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน 

ขอดีและขอจํากัดอันเก่ียวเนื่องกับตัวสื่อและการใชสื่อแตละอยาง ตลอดจนการผลิตและใชสื่อให

เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนดวย ท้ังนี้ เ พ่ือใหการจัดกิจกรรมการสอนบรรลุผลตาม

จุดมุงหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไว 

การออกแบบและพัฒนาชุดส่ือการเรียนการสอน 

 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (2529) กําหนดหลักการในการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการ

เรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP) ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชเปนแนวทาง 

ในการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ สาขาวิชา 

เคหบริบาล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ก. ชุดสื่อการเรียนการสอนเปนสื่อท่ีไดออกแบบและพัฒนาข้ึนโดยศึกษาขอมูลตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ เชน จากการวิจัยทางการศึกษา สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนตน ชุดสื่อ

แตละชุดจะประกอบดวยหัวขอยอยหลาย ๆ หัวขอ สําหรับเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรทาง

อาชีวศึกษา สาขาชางอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนแตละชุดดังกลาว 

ยึดหลักการท่ีสําคัญตามปรัชญาดังนี้คือ 

1. สอดคลองกับความตองการของงานในสถานประกอบการ 

วัตถุประสงคในการเรียนรูเนื้อหาวิชาของชุดสื่อการเรียนการสอนกําหนดตามผล

วิเคราะหงานจริงในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมและพิจารณาเลือกหัวขอท่ีสัมพันธกับงานมา

ทําการออกแบบและพัฒนากอน 

2. เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน 

 สามารถนําชุดสื่อการเรียนการสอนไปใชประกอบในการวางแผนการสอนของตนเอง

ตามสภาพความพรอมของสถานศึกษาดานตาง ๆ เชน วัสดุและอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

เชน หองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงตัวผูสอนเองดวย 

3. สงเสริมใหนักศึกษามีกิจกรรมระหวางบทเรียน 

 ชุดสื่อการเรียนการสอนจะเนนใหผูเรียนไดมีกิจกรรมรวมระหวางบทเรียนมากท่ีสุด 

เชน การตอบคําถาม อภิปราย หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาท้ังภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเรียนการสอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียว ซ่ึงเปนวิธีการท่ีไมสงเสริมให

เกิดความคิดในการแกไขปญหางานและกิจกรรมของผูเรียน 
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4. สรางหรือดัดแปลงไดงาย 

 สื่อประเภทตาง ๆ ท่ีใชประกอบในชุดสื่อการเรียนการสอน ควรจะใชวัสดุท่ีหาไดงาย

สรางหรือดัดแปลงไดไมยาก สะดวกตอการบํารุงรักษาและขนยาย รวมไปถึงราคาตองเหมาะสมและ

ประหยัดดวย 

ข. สวนประกอบของชุดสื่อการเรียนการสอน 

 ชุดสื่อการเรียนการสอนประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนดังนี้ 

1. สิ่งพิมพ (Printed Material) 

สิ่งพิมพเปนคูมือผูสอน ซ่ึงประกอบดวยคําแนะนําสําหรับผูสอน รายการวัตถุประสงค

ของชุดสื่อการเรียนการสอน ใบเนื้อหา ใบแบบฝกหัดพรอมเฉลยแบบฝกหัด ใบงานพรอมเฉลยใบงาน 

ใบกิจกรรมหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ซ่ึงข้ึนอยูกับเนื้อหาวิชา รายการหัวขอวิชา สื่อ และรายการคําถาม เปนตน 

2. วัสดุโสตทัศนและอุปกรณ (Audio-Visual Material/Equipment) 

3. วัสดุโสตทัศนและอุปกรณประกอบดวยสื่อการสอนประเภทตางๆ เชน แผนภาพ 

แผนใส โมเดลพลาสติก หุนจําลอง สไลด ภาพยนตร และวีดิโอ ชิ้นงานหรืออุปกรณจริง และชุด

ทดลอง หรือชุดสาธิต เปนตน 

ค. ข้ันตอนในการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน (IMP)  

ข้ันตอนในการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาวรรณคดี ศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของและขอมูลจากแหลงอ่ืน ๆ 

เพ่ือกําหนดขอบเขตของเนื้อหาวิชา ความถูกตอง ความทันสมัย รวมถึงการจัดลําดับของเนื้อหาวิชา

ดวย 

2. เปรียบเทียบหลักสูตร ศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและมีใชอยูในปจจุบัน เพ่ือ

พิจารณาเลือกหัวขอท่ีเหมาะสม และสามารถใชรวมกันไดทุกหลักสูตร นํามาออกแบบและพัฒนาเปน

ชุดสื่อกอน 

3. สํารวจสถานประกอบการ ศึกษาแนวโนมความตองการดานความรูและทักษะท่ีจะตอง

ใชในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

4. สํารวจสถานศึกษา ศึกษาสภาพความพรอมดานตาง ๆ ของสถานศึกษาเก่ียวกับการใช

ชุดสื่อการเรียนการสอน เชน สภาพหองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สื่อการสอน เครื่องมือ อุปกรณ

และวัสดุท่ีมีอยูแลว สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมถึงความพรอมของตัวผูสอนเอง เปนตน 

5. เลือกเนื้อหาวิชาและกําหนดวัตถุประสงค วิเคราะหเนื้อหาวิชา และหัวขอเรื่อง แลว

กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

6. ออกแบบ ออกแบบตนแบบท้ังท่ีเปนสิ่งพิมพ และวัสดุโสตทัศน-อุปกรณ 
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7. ทดลองใช เพ่ือตรวจสอบหาความถูกตองของเนื้อหาวิชาและความเหมาะสมดานอ่ืน ๆ 

ของชุดสื่อ 

8. ปรับปรุงแกไข นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองใช มาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดชุดสื่อท่ีมี

คุณภาพและสมบูรณท่ีสุด 

9. เผยแพรแนะนํา แนะนําหลักวิธีการ กระบวนการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อ วิธีการใช

ชุดสื่อ เพ่ือใหสามารถใชชุดสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

10. ประเมินผล ประเมินผลการใชชุดสื่อการเรียนการสอนท้ังดานประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนตอไป 
 

ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน สามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน 

 

จากเอกสารหลักการในการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนดังกลาวขางตน 

คณะผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน วิชา

ปรัชญา 

ศึกษาวรรณคด ี สํารวจสถานประกอบการ เปรียบเทียบหลักสูตร 

เลือกเน้ือหาวิชา 

สํารวจสถานศึกษา 

กําหนดวัตถุประสงค 

ออกแบบ 

ทดลองใช 

ปรับปรุงแกไข 

เผยแพรแนะนํา 

ประเมินผล 
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ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ สาขาวิชาเคหบริบาล โดยทําการออกแบบและรวบรวมหัวขอ

คําศัพท วิเคราะหคําศัพท กําหนดความรูและทักษะ กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กําหนด

แนวทางการออกแบบและสรางชุดสื่อการเรียนการสอน ซ่ึงแบงออกไดดังนี้ คือ คูมือผูสอน คูมือ

ผูเรียน สื่อประกอบการเรียนการสอนอ่ืน ๆ แบบฝกหัดหลังบทเรียนแตละหมวด และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพรอมใบประเมินผล 

ง. ข้ันตอนในการสรางชุดสื่อการเรียนการสอน มีข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้คือ 

1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหัวขอเนื้อหาหรือบูรณาการ 

เปนแบบสหวิทยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม 

2.  กําหนดหนวยการสอน แบงเนื้อหาวิชาการออกเปนหนวยการสอนโดยประมาณ

เนื้อหาวิชาท่ีจะใหผูสอนสามารถถายทอดความรูแกผูเรียนในหนึ่งสัปดาหหรือหนึ่งครั้ง ๆ ละ 1-2 ชั่วโมง 

3.  กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองถามตัวเองวาในการสอนแตละหนวยจะใหประสบการณ

อะไรแกผูเรียนบาง แลวกําหนดหัวเรื่องออกมาเปนหนวยการสอน 

4. กําหนดมโนทัศนและหลักการมโนทัศน หลักการท่ีกําหนดข้ึนตองสอดคลองกับหนวย

และหัวเรื่อง โดยสรุปแนวความคิด สาระ และหลักเกณฑท่ีสําคัญไวเพ่ือเปนแนวทางจัดเนื้อหามาสอน

ใหสอดคลองกัน 

5.  กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง โดยเขียนเปนวัตถุประสงคท่ัวไปกอน 

6. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีจะเปนแนว

ทางการเลือกและผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยางท่ีผูเรียนปฏิบัติ เชน 

การอานบัตรคําสั่ง ตอบคําถาม เขียนภาพ ทําการทดลอง เลนเกมส ฯลฯ 

7. กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใช 

แบบทดสอบอิงเกณฑ เพ่ือใหผูสอนทราบวาหลังผานกิจกรรมแลว ผูเรียนไดเปลี่ยนพฤติกรรมการ

เรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม 

8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณและวิธีการท่ีผูสอนใช ถือเปนสื่อการสอน

ท้ังสิ้น เม่ือผลิตสื่อการสอนแตละหัวเรื่องแลว ก็จัดชุดการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลองท่ี

เตรียมไว กอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ 

9. หาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอน เพ่ือประกันวาชุดสื่อการเรียนการสอนหรือชุด

สื่อการเรียนรูท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจําตองกําหนดเกณฑข้ึนโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ

ท่ีวา การเรียนรู เปนกระบวนการ เพ่ือชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู เรียนบรรลุผล การหา

ประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอนหรือชุดสื่อการเรียนรู (Developmental Testing) หมายถึง การ

นําชุดสื่อการเรียนการสอนไปทดลองใช (Try out) เพ่ือปรับปรุง แลวนําไปสอนจริง นําผลท่ีไดมา

ปรับปรุงแกไข แลวจึงผลิตออกมาเปนจํานวนมาก วิธีการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอนเปน
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วิธีการหนึ่ง ซ่ึงมีผูนิยมใชอยางกวางขวาง คือเกณฑมาตรฐาน 90/90 (The 90/90 standard) หรือ

เกณฑมาตรฐาน 80/80 ซ่ึง Espich และ Williams (1984) ไดใหความเห็นไวเปน 4 ลักษณะคือ 

9.1 เกณฑมาตรฐาน 90/90 หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง

เฉลี่ยรอยละ 90 แตไมไดเปนเครื่องชี้วา บทเรียนนี้มีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว จะตองดู

ความสําเร็จของนักเรียนท่ีสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดเปนสวนมาก โดยถือวารอยละ 90 อาจ

เปนตัวแทนท่ีดีของนักเรียนสวนมาก ท้ังนี้มิไดหมายความวาบทเรียนท่ีนักเรียนสามารถทําแบบฝกหัด

ไดถูกตองเพียงรอยละ 85 เปนบทเรียนท่ีไมดี เชื่อถือไมได และบทเรียนท่ีนักเรียนสามารถทํา

แบบฝกหัดไดถูกตองรอยเปอรเซนต เปนบทเรียนท่ีดีมิได ถานักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนไมคอย

ได  

9.2 เกณฑมาตรฐาน 90/90 หมายถึง นักเรียนรอยละ 90 เรียนรูบทเรียนไดดีข้ึน 

กวาเดิมรอยละ 90 ของบทเรียน ตัวอยางเชน นักเรียนทําคะแนนทดสอบกอนเรียนไดรอยละ 30 แต

นักเรียนสามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนไดรอยเปอรเซนต แสดงวานักเรียนสามารถทํา

คะแนนไดเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 70 เทานั้น แตถาเขาทําคะแนนทดสอบหลังเรียนไดรอยละ 90 เขาจะ

ทําคะแนนไดเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 60 จากท่ีเขาควรจะไดเต็มท่ีคือรอยละ 70 นั่นเอง เขาไดคะแนน

เพ่ิม 6 ใน 7 ของท่ีควรจะไดหรือรอยละ 85.7 เปนอยางสูง 

9.3 เกณฑมาตรฐาน 90/90 หมายถึง นักเรียนรอยละ 90 เรียนรูเรื่องราวไดรอยละ 

90 โดยไมคํานึงถึงนักเรียนออนอีกรอยละ 10 ถาเอาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมาเฉลี่ยไดไมต่ํากวา 

รอยละ 90 แสดงวาบทเรียนนี้ถึงเกณฑท่ีกําหนดไว 

9.4 เกณฑมาตรฐาน 90/90 หมายถึง นักเรียนท่ีทําแบบทดสอบท้ังหมดจะตองได

คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนนี้ไดรอยละ 90 และแบบทดสอบหลังเรียน แตละขอ

จะตองมีผูทําถูกรอยละ 90 เชนกัน ตัวอยางเชน นักเรียน 100 คนทําแบบทดสอบ 10 ขอ นักเรียนแต

ละคนจะทําผิดไดเพียง 1 ขอ และแบบทดสอบแตละขอจะตองมีผูทําผิดไมเกิน 10 คน 

9.5 การใชชุดสื่อการเรียนการสอน ชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีไดปรับปรุงและมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ท่ีตั้งไวสามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดสื่อการเรียนการสอน 

(แบบบรรยาย แบบกลุม และรายบุคคล) และตามระดับการศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษา) โดยกําหนด ข้ันตอนดังนี้ 

9.5.1 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

9.5.2 เขาสูบทเรียน 

9.5.3 ประกอบกิจกรรมการเรียน 

9.5.4 สรุป 

9.5.5 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
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ตอนท่ี 5 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ยุพิน จันทรศรี (2545) ไดศึกษาผลการใชเกมประกอบการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีมีตอ

ความสามารถในการเรียนรูคําศัพทและความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

จุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และศึกษาความคงทนใน

การเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเกมประกอบกับการสอนตามปกติ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ (1) แผนการสอนคําศัพทโดยใชเกมประกอบการสอนใชกับกลุมทดลอง 

จํานวน 12 แผน และแผนการสอนคําศัพทโดยใชการสอนตามปกติกับกลุมควบคุม จํานวน 12 แผน 

(2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดโคกสุก และโรงเรียนบานหนองขุน สังกัดสานักงานการประถมศึกษา

อาเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 60 คน ซ่ึงไดมาจากการสุม

แบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) แบงเปนกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนโดยใช

เกมประกอบ จํานวน 30 คน และกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนตามปกติ จํานวน 30 คน เปนเวลา 24 

คาบเรียน หลังจากนั้นทําการทดสอบความสามารถในการเรียนรูคําศัพทของท้ังสองกลุมดวย

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และทดสอบความคงทนในการเรียนรู

ภายหลังการสอน เม่ือเวนระยะไป 2 สัปดาห ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรูคําศัพท

ฉบับเดิม และนําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชการทดสอบแบบที (t-test) กรณีกลุมตัวอยางเปน

อิสระแกกัน (Independent) และกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระแกกัน (Dependent)  

ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา 1) ความสามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ี

ไดรับการสอนโดยใชเกมประกอบหลังเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเกมประกอบและการสอนตามปกติ มีความ

คงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

บงกช บุญเจริญ. (2553) ไดศึกษาผลการใชสื่อการสอนชุด Amazing Word ในการจํา

คําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา การวิจัย

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสื่อการสอนชุด Amazing Word วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการจํา

คําศัพทระหวางกอนและหลังการใชสื่อ Amazing Word โดยการใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียน กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 /3โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ท่ีกําลัง

เรียนวิชา ภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 จานวน 47 คน โดยวิธีสุมอยางงาย 

(simple random sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ สื่อการสอนชุด Amazing Word วิชา

ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการจําคําศัพทท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน  
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ผลการศึกษาพบวา 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชสื่อการสอนชุด Amazing Word วิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการจําคําศัพท 

ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนความกาวหนาในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ สูงท่ีสุด เทากับรอยละ 63.3 

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อการสอนชุด 

Amazing Word วิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการจําคําศัพท ภาษาอังกฤษ สูงกวาเกณฑ

มาตรฐานท่ีตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ผะอบ พวงนอย และคณะ (2553) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร ดวยระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง

ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิจัย และพัฒนาคุณภาพ

กําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรดวยระบบการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง

ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ ซ่ึงมีองคประกอบยอยภายในระบบ 6 ประเด็นสําคัญ 

คือ หลักสูตรการศึกษาอบรมและชุดสื่อการเรียนการสอน การเรียนการสอนภายในชั้นเรียนรวมกับ

วิทยากรและเพ่ือนรวมชั้นเรียน การเรียนการสอนดวยตนเองนอกชั้นเรียน การเรียนการสอนระหวาง

กลุมเพ่ือนรวมชั้นเรียน การฝกทักษะปฏิบัติและการทํากิจกรรมในสถานการณเสมือนจริงและการ

พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตในงานอาชีพ คณะผูวิจัยไดนําหลักสูตรและชุดสื่อการเรียน

การสอนท่ีพัฒนาข้ึนตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนการสอนไปทดลอง

ใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 5 กลุม รวมท้ังสิ้น 548 คน ผลการทดลองปรากฏวา

ระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนใชศึกษาอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ชุดการศึกษาอบรมมีประสิทธิภาพทางภาคทฤษฎีเทากับ 85.20/82.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว และผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสอบกอนการศึกษาอบรมและหลังการศึกษาอบรม

มีความแตกตางกันท่ีระดับความมีนัยสําคัญ .01 

สายพิน รุงวัฒนะกิจ (2554) ศึกษาเรี่อง การสรางชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร เรื่อง Moment in Life โดยใชทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนนารีรัตน จังหวัดแพร มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางชุดกิจกรรมการสอน

ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารเรื่อง “Moment in Life” โดยใชทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนนารีรัตน จังหวัดแพร ใหมีประสิทธิภาพถึง

เกณฑรอยละ 80 และเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตอการเรียน

ภาษาอังกฤษโดยใชชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปท่ี 4/8 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนนารีรัตน จังหวัดแพร จํานวน 25 คน 

ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (purpose sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเรื่อง “Moment in Life” โดยใชทฤษฎีการสอน
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจตอ

การเรียนดวยชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง Moment in Life โดยใชทฤษฎีการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเทากับ 84.38/86.56 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80 แสดงวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการใชและหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารเรื่อง “Moment in Life” โดยใชทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนนารีรัตน จังหวัดแพร ถึงเกณฑรอยละ 80/80 ระดับความพึง

พอใจของนักเรียนตอชุดกิจกรรมนี้ อยูในระดับพึงพอใจมาก 

ศศิพิมพ นิตโย (2554) ไดศึกษาการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Prepositions ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือสรางและหา

ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Prepositions ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ

แผนกประถม กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมาจาก การสุมอยาง

เจาะจง (Purposive Sampling) 1 หองเรียน จํานวน 45 คน จากท้ังหมด 10 หองเรียน ซ่ึงนักเรียน

แตละหองจัดเปนแบบคละความสามารถ (Cluster Sampling) ผลการศึกษาพบวา ชุดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบ 4MAT กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Prepositions ของ

นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 85.11 / 84.95 ซ่ีงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ผะอบ พวงนอย และคณะ (2555) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนยการเรียนรูแบบบูรณาการ

เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดเทคนิคการจัด

การศึกษาอบรมภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมอาชีพ เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือการสื่อสาร

ในงานอาชีพ ใหแกกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรท่ีสนใจอยาง

ตอเนื่อง ดวยระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ 

อยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการศึกษาอบรมในลักษณะศูนยการเรียนรูแบบ

บูรณาการ เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ กลุมตัวอยางจํานวน 3 รุน รวม

ท้ังสิ้น 285 คน ผลการทดลองปรากฏวาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง ภาษาอังกฤษ

เทคนิคเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ ใชถายทอดเทคนิคการจัดการศึกษาอบรมภาษาอังกฤษท่ี

เหมาะสม สําหรับกลุมอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ชุดการศึกษาอบรมมีประสิทธิภาพในแตละรุน

เทากับ 83.93/82.53 และ 83.09/80.28 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และพบวาผล
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คะแนนเฉลี่ยผลสอบกอนการศึกษาอบรมสูงกวาหลังการศึกษาอบรมท้ัง 3 กลุม โดยมีความแตกตางกันท่ี

ระดับความมีนัยสําคัญ .01 

วัชรี หงสอนุรักษ และนวลศรี ชํานาญกิจ. (2556) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 2) เพ่ือศึกษา ดัชนี ประสิทธิผลของชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 3) เพ่ือศึกษาจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุด การสอนวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 

70 ของคะแนนเต็ม 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน 5) ศึกษา เจตคติ ตอวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม ศึกษา ปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนระหวางเรียน

กอนเรียนกับหลังเรียน กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานศรีไพศาล 

จํานวน 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80  ผลวิจัยพบวา 1.ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจต

คติตอวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี มีประสิทธิภาพ 82.71/80.29 2.ชุดการ

สอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีดัชนีประสิทธิผล 0.62 3. จํานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน

เกณฑรอยละ 70 คิดเปนรอยละ 88.57 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 5. เจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอน 

โดยใชชุดการสอนระหวางหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

ชานนท ภาคภูมิพงศ และคณะ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางชุดกิจกรรมเพ่ือการ

พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเรื่อง “Everyday  Activities” โดยใชทฤษฎีการ

เรียนรูแบบรวมมือสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) มี

วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ออกแบบและสรางชุดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวันเรื่อง “Everyday Activities” โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) 2) วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรม กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี 

3/2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลหวัดง(ป.ฟกอังกูร) อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 29 
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คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ชุดกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  

ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเรื่อง 

“Everyday Activities” โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ประกอบดวยหนวยการเรียนรูจํานวน 4 หนวย แตละหนวยใช

เวลา 4 ชั่วโมง รวมท้ังหมด 16 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพเทากับ 82.24/81.45 นักเรียนมีความพึงพอใจ

ตอชุดกิจกรรมอยูในระดับมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

Laurie (1994) ไดศึกษาผลการใชชุดการเรียนรูดวยตนเองกับนักเรียนท่ีมีความเสี่ยงหรือมี

ขอบกพรองทางการเรียนการสอน ครูใชชุดการสอนท่ีสอดคลองกับความรูท่ีเคยสอน จากการศึกษา

พบวา ความรูท่ีไดจากการใชชุดการสอนหลังเรียนดีข้ึนกวากอนเรียน และกอนท่ีจะสอนครูตองมีการ

เตรียมความพรอมในการสอนเพ่ือใหการสอนไดเปนการเพ่ิมความรูใหกับนักเรียนมากท่ีสุด 

Thompson (1996) ทําการวิจัยเปรียบเทียบการสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองแบบ

หนวยการเรียนแยกเปนหนวยยอยๆ กับวิธีการบรรยายและถกแถลง เพ่ือประเมินผลความชอบและ

ระดับความรูท่ีไดรับจากวิธีสอนท้ังสองโดยแบงนักศึกษา 22 คน ออกเปน 2 กลุม ใชวิธีสอนแตละวิธี

ในเนื้อหาเดียวกันในการปฐมนิเทศพยาบาล พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระหวางวิธีสอนท้ังสองและในดานความชอบในวิธีสอนก็ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

Luafer and Shmueli (1997) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการจําคําศัพทใหมระยะสั้น

และระยะยาว และเทคนิคการสอนรวมท้ังการนําเสนอคําศัพทตาง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายท่ีใชภาษา Hebrew เปนภาษาแมโดยใชวิธีสอน 4 วิธีคือ คําศัพทโดด คําศัพทในประโยค 

คําศัพทในประโยคแตไมมีตัวชี้แนะ และคําศัพทในบทอานท่ีมีตัวชี้แนะ ผลการทดลองพบวา มีความ

แตกตางกันระหวางวิธีสอนท้ัง 4 วิธี วิธีท่ีดีท่ีสุด 2 วิธีคือ การสอนโดยใชคําศัพทโดดและสอนคําศัพท

ในประโยค สวนในกลุมควบคุมพบวา เปนวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด สวนผลการจําคําศัพท

จากการสอน โดยการแปลเปนภาษาแมและเปนภาษาเปาหมายพบวา การแปลคําศัพทเปนภาษาแม

ทําใหมีความจําศัพทระยะสั้นและระยะยาวไดดีกวาการแปลเปนภาษาเปาหมาย และพบวาไมมี

ปฏิสัมพันธระหวางวิธีสอนและการแปลคําศัพทจากอภิธานศัพทในการจําคําศัพทท้ังระยะสั้นและ

ระยะยาว ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ไมมีวิธีสอนใดท่ีดีกวากัน 

Lee and Hertz (1998) ไดทํางานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา 

ชาวญี่ปุน โดยมุงศึกษาถึงวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) วา

เหมาะสมท่ีจะนํามาใชกับสถานการณใดในการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือใหเกิดประโยชนกับผูเรียนสูงสุด 

Lee and Hertz เนนการสรางกิจกรรมใหผูเรียนมีการพูดคุยโตตอบกัน ท้ังนี้ในการสนทนาพูดคุย 

ผูเรียนจะไดเรียนรูวัฒนธรรมในการใชภาษาไปดวยในเวลาเดียวกัน 
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Crosley (2007) ได ศึกษาการใช ชุ ดการสอน ท่ี เรี ยกว า  Multi-Sensory Instruction 

Package--MIP กับนักเรียนตัวอยาง 282 คน ในระดับคือ เกรด 6 และเกรด 8 ขอมูลทางสถิติ

สนับสนุนวา การใชชุดการสอน MIP ในการสอน พบวา นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหามากข้ึน มีเจตคติ 

ท่ีดีในการเรียน และมีเจตคติท่ีดีตอชุดการสอน MIP ดวย 

Salem (2008) ไดศึกษาผลการใชชุดการสอนท่ีเรียกวา Discrete Trialed Teaching--DTT 

ซ่ึงใชพัฒนาบทบาทตาง ๆ ของนักศึกษา เชน บทบาทในการเลน พบวา นักศึกษาสวนใหญปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ หลังเรียนดีข้ึนกวากอนเรียนและนักศึกษามีการปฏิบัติหรือทําสิ่งตาง ๆ ไดดีข้ึน 

 

 



บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาลครั้งนี้ คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนตอไปนี้คือ 

 1. การศึกษาขอมูล 

 2. การกําหนดหัวของาน 

 3. การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน 

 4. การกําหนดกลุมตัวอยาง 

 5. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การศึกษาขอมูล 

 การวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลตาง ๆ ดังนี้ คือ 

1. ศึกษาเนื้อหาเ ก่ียวกับองคความรูภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพเคหบริบาล

ภาษาอังกฤษเทคนคิท่ัวไปเก่ียวกับการดูแลผูปวย การดูแลผูสูงอายุและเด็ก ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

ท่ีจําเปน และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาผูใหญ และวิธีการประเมินผลการเรียนการสอน จากอาจารยผูสอนและดาบสอาสาท่ี

เก่ียวของ จากตํารา งานวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

3. ศึกษาวิธีการนําหลักสูตรของวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพท่ีมีอยูมาออกแบบ

ระบบการเรียนการสอนรวมกับชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยการกําหนดความสอดคลอง

ของวัตถุประสงคของหลักสูตร การกําหนดหัวขอคําศัพท เนื้อหาคําศัพท การกําหนดวิธีการใหความรู 

การกําหนดระยะเวลาในการเรียนรู การกําหนดวิธีการนําหลักสูตรไปใช และการวัดและการ

ประเมินผลสําหรับการเรียนรู 

4. ศึกษาวิธีการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน คณะผูวิจัยรวมกับคณะผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหา และดานสื่อการเรียนการสอน ดําเนินการวิเคราะหเนื้อหาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร จัดการ

ประชุมระดมสมองรวมกันเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไขในการจัดทําเนื้อหาตามหลักสูตรและพัฒนาชุดสื่อ

การเรียนการสอน 
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5. ศึกษาการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ชนิดของเครื่องมือ การสรางเครื่องมือ และ

การหาประสิทธิภาพเครื่องมือท้ัง 5 ข้ันตอนดังกลาว สรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงข้ันตอนการศึกษาขอมูล 

 

2. การกําหนดหัวของาน 

 การกําหนดหัวของานในการวิจัยการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

เฉพาะอาชีพ สาขาวิชาเคหบริบาลนั้น คณะผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตร  คณะผูวิจัยทําการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ สาขา

วิชาเคหบริบาลนั้น โดยศึกษาวัตถุประสงค และคําอธิบายรายวิชาดังกลาวจากหลักสูตรสาขาวิชา 

เคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส ท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2557 และ 2558 ศึกษาแนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาผูใหญ และวิธีการประเมินผลการเรียนการ

สอน จากอาจารยผูสอนและดาบสอาสาท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ ยังศึกษาจากตํารา งานวิจัย และ

เอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางเบื้องตนในการกําหนดหัวของาน 

2. กําหนดหัวของาน (ประเภทของคําศัพทท่ีนักเรียนตองเรียนรู) คณะผูวิจัยทําการรวบรวม

หัวของานจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก การเปรียบเทียบหลักสูตร การสัมภาษณอาจารยผูสอน ดาบส

ศึกษาวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักศึกษาผูใหญ 

ศึกษาประเภทและเน้ือหาของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เฉพาะอาชีพท่ีมีอยูในหลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 

ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ใหสอดคลองกับหลักสูตรของสาขาวิชาเคหบริบาล 

ศึกษาวิธีการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน 

ศึกษาการสรางเครื่องมือ 
ท่ีใชในการวิจัย 
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อาสาท่ีเก่ียวของ ผูเชี่ยวชาญ ผูท่ีทํางานเก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ  องค

ความรูดานภาษาอังกฤษท่ีนักเรียนสาขาเคหบริบาลควรรูและทําความเขาใจ รวมท้ังจากประสบการณ

ของคณะผูวิจัยเอง และรวบรวมจากเอกสาร/ตํารา แลวนํามาประชุมระดมสมองรวมกับคณะ

ผูเชี่ยวชาญ ในการกําหนดหัวของานและหัวขอเนื้อหาท่ีนักเรียนจําเปนตองเรียนรูในการประกอบ

อาชีพ เพ่ือนํามาใชประกอบในการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนเรื่องภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะ

อาชีพ 

3. กําหนดความรูและทักษะ (กําหนดเนื้อหาคําศัพทท่ีนักเรียนตองเรียนรูในแตละประเภท) 

คณะผูวิจัยรวมประชุมระดมสมองกับคณะผูเชี่ยวชาญ กําหนดความรูและทักษะท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถท่ีระบุไวในงานหลักสําหรับนักเรียนสาขาวิชาเคหบริบาลในการประกอบอาชีพ มุงเนน

เรื่องความรู ความจํา ความเขาใจ และการนําไปใชในการประกอบอาชีพเปนหลักสําคัญในการ

พิจารณาตัดสินใจ 

ท้ัง 3 ข้ันตอนท่ีกลาวมา สรุปและแสดงในแผนภูมิท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงข้ันตอนการกําหนดหัวของาน 

 

3.  การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน 

จากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีไดจากการศึกษาเนื้อหารายละเอียดหลักสูตร ซ่ึงเปนขอมูลท่ี

ระบุถึงความตองการท่ีจะใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากจบการเรียนรู  คณะผูวิจัยนํา

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และหัวของานท่ีไดกําหนดจากการศึกษาไปกําหนดแนวทางการออกแบบ

และพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน  ซ่ึงแบงออกไดดังนี้  

1. คูมือผูสอน  ประกอบดวย 

1.1 คําแนะนําในการใชชุดสื่อการเรียนการสอนเพ่ือใหครูผูสอนไดศึกษาเพ่ือเตรียม

ตนเองใหพรอมกอนการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ไดแก การจัดการศึกษา การใชชุดสื่อการเรียน

การสอน  การวัดและการประเมินผลการศึกษา ฯลฯ 

1. ศึกษาหลักสูตรและแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2. กําหนดหัวของาน 

3. กําหนดความรูและทักษะ 
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1.2 รายการวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีระบุวา  นักเรียนสามารถเรียนรูและทํากิจกรรม

อะไรไดบางหลังจากจบบทเรียน 

1.3 รายละเอียดเนื้อหาวิชาท่ีเขียนข้ึนจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เปนเนื้อหาท่ี

ประกอบดวยประเภทของคําศัพท เนื้อหาคําศัพทแตละประเภท คําแปล คําอานภาษาอังกฤษท่ีแปล

เปนภาษาไทย แลวนํามาประกอบเปนแผนการสอนรายชั่วโมงครบถวนท้ังหลักสูตรเพ่ือใช

ประกอบการบรรยาย และแจกใหผูเรียนในลักษณะเปนคูมือผูเรียน 

1.4 แบบฝกหัดสรุปและทบทวนเนื้อหาบทเรียนภาคทฤษฏีหลังเรียนในแตละประเภท

ของคําศัพทเพ่ือใหผูเรียนไดทบทวน 

1.5 แบบทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. คูมือผูเรียนประกอบดวย 

2.1 รายการวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีระบุวา  ผูเรียนสามารถเรียนรูอะไรบางหลังจาก

จบบทเรียน 

2.2 รายละเอียดเนื้อหาวิชาท่ีเขียนข้ึนจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เปนเนื้อหาท่ี

ประกอบดวยประเภทของคําศัพท เนื้อหาคําศัพทแตละประเภท คําแปล คําอานภาษาอังกฤษท่ีแปล

เปนภาษาไทย เพ่ือใชประกอบการบรรยายของครูผูสอน และแจกใหผูเรียนในลักษณะเปนคูมือผูเรียน 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองตามหลักการของวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

2.3 แบบฝกหัดสรุปและทบทวนเนื้อหาบทเรียนภาคทฤษฏีหลังเรียนในแตละประเภท

ของคําศัพทเพ่ือใหผูเรียนไดทบทวน 

2.4 ชุดสื่อการเรียนการสอนประกอบดวย คูมือผูสอน คูมือผูเรียน พาวเวอรพอยต การด

คําศัพท เครื่องเลน MP3 พรอมเสียงบรรยายชาวตางชาติ ซ่ึงเนื้อหาคําศัพทท้ังหมด มีจํานวนท้ังสิ้น 5 

ประเภท และมีเนื้อหาคําศัพท ท้ังหมดรวม 223 คํา ชุดสื่อการเรียนการสอนท้ังหมดใชประกอบการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพในชั้นเรียน และสื่อบางประเภท เชน การดคําศัพท เครื่อง

เลน MP3 พรอมเสียงบรรยายชาวตางชาติ ผูเรียนสามารถนําไปใชศึกษา ทบทวนดวยตนเองไดใน

ระหวางเรียน นอกเวลาเรียน (ในชวงเย็นและชวงคํ่า) และภายหลังจบการเรียนรูแลว ซ่ึงบอก

รายละเอียดการใชชุดสื่อการเรียนการสอนไวในคูมือผูสอนและคูมือผูเรียน 

3. แบบทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เม่ือพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนแลว คณะผูวิจัยทดลองใชหลักสูตรและชุดสื่อการเรียน

การสอนเพ่ือศึกษาขอบกพรองตาง ๆ ทางการเรียน ภาษาท่ีใช เนื้อหาและความเหมาะสมของชุดสื่อ 

การเรียนการสอน รวมถึงเวลาท่ีใชในการเรียน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขหลักสูตรและชุดสื่อ

การเรียนการสอนใหดีข้ึนกอนนําไปทดลองใชจริง เม่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของชุดสื่อการ

เรียนการสอนตามขอมูลท่ีไดจากการทดลองใชเพ่ือหาประสิทธิภาพแลว จะไดชุดสื่อการเรียนการสอน
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ท่ีมีความเหมาะสมกับผูเรียน และมีเนื้อหาถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน พรอมนําไปใชเก็บขอมูลเพ่ือการ

ถายทอดองคความรูใหมกับกลุมตัวอยางท่ี 2 เพ่ือการยกระดับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในหลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาลตอไปในอนาคต 
 

ข้ันตอนการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน แสดงไวในแผนภูมิท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงข้ันตอนการพัฒนาชุดส่ือการเรียนการสอน 

 

4. กําหนดกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุมดังนี้ 

ก. กลุมตัวอยางเพ่ือทดลองใช (Try out) 

กลุมตัวอยางเพ่ือการทดลองชุดสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้คือ นักเรียนในหลักสูตร

สาขาวิชาเคหบริบาล รุนท่ี 38 ปการศึกษา 2557 ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

ดําเนินการทดลองใช (Try Out) ชุดสื่อการเรียนการสอนฉบับราง ครั้งท่ี 1 เพ่ือหาขอบกพรองและ

ปรับปรุงแกไข จํานวน 27 คน 

ข. กลุมตัวอยางเพ่ือหาประสิทธิภาพ 

  กลุมตัวอยางเพ่ือหาประสิทธิภาพในครั้งนี้ คือ นักเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล รุน

ท่ี 39 ปการศึกษา 2558 ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ ดําเนินการหาประสิทธิภาพชุด

สื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน

ออกแบบคูมือผูสอน ออกแบบคูมือผูเรยีน ออกแบบชุดสื่อการเรียนการสอน 

ชุดสื่อการเรียนการสอนฉบับราง 

แกไขปรับปรุง ผูเช่ียวชาญประเมิน 

กําหนดหัวของาน/เน้ือหา/วัตถุประสงค 

ชุดสื่อการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ 

ผาน 

ไมผาน 
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ความพึงพอใจในดานการจัดการเรียนการสอนดวยชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

เฉพาะอาชีพท่ีพัฒนาข้ึน ตลอดจนการพัฒนาตนเองเรื่องภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพภายหลัง

การเรียนรู จํานวน 26 คน 

5. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบสอบถามความคิดเห็นคณะผูเชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ

สอนดวยชุดสื่อท่ีพัฒนาข้ึน โดยแบงออกไดดังนี้ 

ก.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 1. ภาคทฤษฎ ี

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีเพ่ือใชในการประเมิน

ความรู ความจํา ความเขาใจ และการนําไปใชของผูเรียน เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จับคู และ

เติมคํา จากคําศัพทสําคัญท่ีกําหนดให จํานวน 100 ขอ โดยวิธีดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังนี้ 

1.1 กําหนดจํานวนขอสอบจากตารางรายการวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงไดผาน

การวิเคราะหและกําหนดระดับความสําคัญของวัตถุประสงคนั้น ๆ แลวพิจารณาจากความยาก-งาย 

และความจําเปนในการนําความรูไปใชแกปญหาในการประกอบอาชีพเคหบริบาล หรือการเรียนรูใน

เนื้อหาทฤษฎีเรื่องตอ ๆ ไป 20 – 25 ขอตอวัตถุประสงคหลัก 1 ขอ  

1.2 ออกขอสอบ โดยคณะผูวิจัยคัดเลือกขอสอบจากคําศัพทสําคัญ (Important 

Vocabulary) ในเนื้อหาคําศัพทแตละประเภทท่ีกําหนดไวในหลักสูตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรมในแตละขอ กําหนดจํานวนตามความสําคัญของวัตถุประสงคและปริมาณเนื้อหาใน

วัตถุประสงคขอนั้น เม่ือรวบรวมขอสอบท้ังหมดแลวจะครอบคลุมวัตถุประสงคท่ีตองการ ไดขอสอบ

ท้ังหมด 100 ขอ 

1.3 ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบเบื้องตนแลวนํามาแกไขปรับปรุง 

1.4 ทําการประเมินคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเก่ียวกับความสอดคลองระหวาง

วัตถุประสงคกับขอสอบโดยคณะผูเชี่ยวชาญอยูในระดับผานทุกขอ (คา IOC อยูระหวาง 0.6 - 1.00)  

1.5 ทดลองใชแบบทดสอบ คณะผูวิจัยนําแบบทดสอบไปใชในการทดลองหลักสูตร

และชุดสื่อการเรียนการสอนฉบับราง ครั้งท่ี 1 และฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 

2. ภาคปฏิบัติ 

คณะผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติจํานวน 30 ขอ โดย

คํานึงถึงความจําเปนในการนําไปใชในงานอาชีพเคหบริบาลของผูเรียนเปนสําคัญ มีลักษณะเฉพาะ

เจาะจงกําหนดเปนโจทยแบบไมตายตัววา ใหผูเรียนจับคูเพ่ือน 2 คน แลวนําเสนองานหนาชั้นเรียน

ตอครูผูสอน โดยใหเลือกคําศัพทจําเปนจากสื่อการดคําศัพท จํานวน 75 คํา โดยใหนักเรียนคัดเลือก
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คําศัพทดวยตนเองมาสอบปากเปลา (Oral) จํานวน 30 คํา ซ่ึงเปนคําศัพทท่ีกําหนดไวในเนื้อหา

หลักสูตรแตละประเภทใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และผูเรียนจะตองสอบปากเปลาคนละ 2 ครั้ง 

การประเมินแบบทดสอบภาคปฏิบัติในครั้งนี้ คณะผูวิจัยเชิญคณะผูเชี่ยวชาญมารวม

ประชุมระดมสมอง เพ่ือประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบภาคปฏิบัติท่ีสรางข้ึน 

ข. แบบสอบถามความคิดเห็น คณะผูเชี่ยวชาญ 

คณะผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  คณะผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ชุด ดวยกันคือ 

1. แบบสอบถามความคิดเห็น คณะผูเชี่ยวชาญ เก่ียวกับความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของ

หลักสูตร โดยกําหนดคาการประเมินความคิดเห็นดังนี้ 

    +1 เทากับ เห็นดวยกับหัวขอรายการประเมิน 

     0 เทากับ ไมมีความคิดเห็น 

    -1 เทากับ ไมเห็นดวยกับหัวขอรายการประเมิน 

   2. แบบสอบถามความคิดเห็น คณะผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความสอดคลองระหวาง

วัตถุประสงคกับขอสอบ (IOC : Item Objective Congruence Index) โดยกําหนดคาการประเมิน

ความคิดเห็นดังนี้ 

    +1 เทากับ    แนใจวาขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงคขอนั้น 

     0 เทากับ    ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงคขอนั้น 

    -1 เทากับ   แนใจวาขอสอบไมสอดคลองกับวัตถุประสงคขอนั้น 

ท้ังแบบสอบถามขอท่ี 1 และขอท่ี 2 คาเฉลี่ยของการประเมินจากคณะผูเชี่ยวชาญในแต

ละขอ หากมีคาต่ํากวา 0.5 คณะผูวิจัยจะนําหัวขอรายการประเมินในขอนั้น ๆ หรือขอสอบขอนั้นไป

แกไข ปรับปรุงและนําไปใหคณะผูเชี่ยวชาญประเมินใหมจนกวาจะไดคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา 0.5 

จึงจะนําชุดสื่อการเรียนการสอน และแบบทดสอบไปทดลองใชรวมกับชุดสื่อการเรียนการสอน 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นคณะผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับชุดสื่อการเรียนการสอน มีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ (Best, 1983) โดยกําหนดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยตามเกณฑ ดังนี้ 

   คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึงเห็นวาขอคําถามนั้นอยูในเกณฑดีมาก 

   คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึงเห็นวาขอคําถามนั้นอยูในเกณฑดี 

   คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึงเห็นวาขอคําถามนั้นอยูในเกณฑใชได 

     คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 หมายถึงเห็นวาขอคําถามนั้นอยูในเกณฑควรปรับปรุง 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 หมายถึงผูเห็นวาขอคําถามนั้นอยูในเกณฑใชไมได 
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ค. แบบประเมินความพึงพอใจในเรียนและการจัดการเรียนการสอน 

แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนและการจัดการเรียนการสอน ใชสําหรับประเมิน

ชุดสื่อการเรียนการสอน มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

1. ข้ันตอนการสรางแบบประเมิน 

 1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราท่ีเก่ียวของ และสอบถามครูผูสอน/ดาบสอาสาท่ีเก่ียวของ 

 1.2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนและการจัดการเรียนการสอน 

 1.3 นําแบบประเมินท่ีไดเสนอใหคณะผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจแกไข ในการประชุม

ระดมสมอง และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2. ลักษณะแบบประเมิน 

แบบประเมินท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู แบงออกเปน 3 ตอน 

ดังนี้  

ตอนท่ี 1  เปนแบบเลือกตอบ เพ่ือสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 คําตอบ คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด คาคะแนนของแตละคําตอบข้ึนอยูกับคาระดับความคิดเห็นของขอ

คําถามแตละขอในแบบประเมิน โดยกําหนดคาระดับตามความคิดเห็นตามเกณฑ ดังนี้ 

มากท่ีสุด ใหระดับคะแนน  5 

มาก ใหระดับคะแนน  4 

ปานกลาง ใหระดับคะแนน  3 

นอย ใหระดับคะแนน  2 

นอยท่ีสุด ใหระดับคะแนน  1 
 

 ในการประเมินครั้งนี้ใชคาระดับคะแนนเฉลี่ยเปนเกณฑประเมินวา ผูเรียนมีความ 

พึงพอใจในแตละขอคําถามเพียงใด ดังนี้ 

 คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00      ถือวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 ถือวามีความพึงพอใจมาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 ถือวามีความพึงพอใจปานกลาง  

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 ถือวามีความพึงพอใจนอย 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 ถือวามีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 3  เปนแบบคําถามปลายเปด (Open - ended) เก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวมรวมขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอน คณะผูวิจัยใชแผนการทดลอง

แบบ One - group pretest - posttest design มีลักษณะการทดลองดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design  

 

   T1                                      X    T2 
 

  T1   คือ การสอบกอนท่ีจะจัดกระทําการทดลอง (Pretest) 

  X   คือ การจัดกระทํา (Treatment) จํานวน 28 ชม. 

  T2    คือ การสอบหลังจากท่ีจัดกระทําการทดลอง (Posttest) 
 

 

 การวิจัยเชิงทดลองลักษณะนี้ ขอดีก็คือมีความเท่ียงตรงภายใน กลาวคือ การสอบกอนและ

สอบหลังการเรียนในการทดลอง ทําใหสามารถเปรียบเทียบผลการทดลองได (Mcmillan, 1996 : 

202) 

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนพระดาบส หัวหนาหลักสูตร และดาบสอาสาท่ี

เก่ียวของ โดยแจงกําหนดการเขาทดลองเครื่องมือการวิจัย เพ่ือทดลองชุดสื่อการเรียนการสอน (Try 

out) และไดผูเรียนกลุมตัวอยางท่ี 1 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 27 คน 

2. ใหกลุมตัวอยางท่ี 1 ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

3. ดําเนินการเรียนการสอน ตามหลักสูตร วิธีการ ข้ันตอนกิจกรรมและใชชุดสื่อการเรียน

การสอนตามแบบท่ีพัฒนาฉบับรางไว 

4. ใหกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดทายบทเรียนระหวางเรียนดวยชุดสื่อการเรียนการสอน และ

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเม่ือจบการเรียนรูดังกลาว 

5. สรุปผลการทดลองครั้งท่ี 1 คณะผูวิจัยนําผลเสนอคณะผูเชี่ยวชาญ โดยการจัดประชุม

ระดมสมองรวมกัน พิจารณาขอมูลและเสนอแนะขอแกไข เพ่ือปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน

และชุดสื่อการเรียนการสอน 

6. ประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนพระดาบส หัวหนาหลักสูตร และดาบสอาสาท่ี

เก่ียวของ โดยแจงกําหนดการเขาทดลองเครื่องมือการวิจัย เพ่ือนําชุดสื่อการเรียนการสอน ฉบับ

ปรับปรุง และไดผูเรียนกลุมตัวอยางท่ี 2 ในปการศึกษา 2558 จํานวน 26 คน 

7. สรุปผลการทดลองครั้งท่ี 2  
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8.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้จะใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

โดยกําหนดเกณฑสัมบูรณรอยละ 80 ข้ึนไป เห็นตรงกันเปนเกณฑในการแปลความหมาย สวนการ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชวิธีการดังตอไปนี้ 

1. การแจกแจงความถ่ีและคํานวณคารอยละ ในกรณีท่ีขอมูลเปนแบบจําแนกประเภท 

(Categorical Data) 

2. การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับความรูสึกพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนดวยชุก

สื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน การพัฒนาตนเองของผูเรียน ตลอดจนความคิดเห็นของคณะ

ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับชุดสื่อการเรียนการสอนนั้นใชคาสถิติคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 

คามัชฌิมเลขคณิต (x�) เปรียบเทียบเกณฑสัมบูรณตามนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไวในการแปล

ความหมายคามัชฌิมเลขคณิต ดังนี้คือ 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 1.00 - 1.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 

      นอยท่ีสุดหรือใชไมได 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 1.50 - 2.49  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 

     นอยหรือควรปรับปรุง 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 

       ปานกลางหรือใชได 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.50 - 4.49  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 

    มากหรือดี 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 

      มากท่ีสุดหรือดีมาก 

 

3. การหาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนการสอน 

3.1 คณะผูวิจัยกําหนดเกณฑการวิเคราะหขอมูล ดวยการวัดความรูความสามารถของ

ผูเรียน ภายหลังเรียนรูตามหลักสูตร โดยใหผูเรียนทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีกําหนดเกณฑประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวท่ี

ระดับ 80/80 ซ่ึงกําหนดตามการศึกษาของคิกเกอร (Kiger, 1977 อางถึงในบูรณะ สมชัย, 2539) ซ่ึง

ไดเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใชโมดูลในเรื่อง Word Recognition, Comprehension and Study 

Skill กับนักศึกษาฝกหัดครูใหม 2 กลุมของมหาวิทยาลัยบอลสเตท โดยใชเกณฑสอบผานโมดูลกลุมท่ี

หนึ่งรอยละ 90 และกลุมท่ีสองรอยละ 80 ผลการศึกษาปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาครูท้ังสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงชี้ใหเห็นวาเกณฑรอยละ 80 นาจะเพียงพอ
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สําหรับการสอบผานโมดูล เพราะจากการทดลองพบวา นักศึกษาท่ีสอบผานโมดูลรอยละ 90 ทํา

คะแนนในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมดีกวานักศึกษาซ่ึงสอบผานดวยเกณฑรอยละ 80 

3.2  หาดัชนีความสอดคลองของหลักสูตร (IOC) และระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคการ

สอน (พวงรัตน, 2531 : 124) 

13.3 1ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช t-test 



บทท่ี 4 

 

ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตร

สาขาวิชาเคหบริบาลครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดนําชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนไปดําเนินการ

ทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุมดังนี้คือ กลุมตัวอยางท่ี 1 เปนนักเรียนสาขาวิชาเคหบริบาล รุนท่ี 38 

ท่ีศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส ปการศึกษา 2557 เพ่ือทดลอง (Try out) ชุด

สื่อการเรียนการสอน ฉบับราง จํานวน 27 คน กลุมตัวอยางท่ี 2 เปนนักเรียนสาขาวิชาเคหบริบาล รุนท่ี 39

ท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส ปการศึกษา 2558 จํานวน 26 คน รวม 

ผูเขารับการทดลองชุดสื่อการเรียนการสอนท้ังสิ้น 53 คน คณะผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยตามลําดับดังนี้ 

1. ผลการประเมินจากคณะผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ในดานความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของหลักสูตร

วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ สําหรับนักเรียนหลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 

2. ผลการประเมินจากคณะผูเชี่ยวชาญดานสื่อการเรียนการสอน ในดานความเหมาะสมของชุดสื่อ

การเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ สําหรับนักเรียนหลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 

3. ชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีไดออกแบบและพัฒนาข้ึน 

4. ผลการประเมินจากคณะผูเชี่ยวชาญในดานความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับวัตถุประสงครายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

5. ผลการประเมินจากนักเรียนในดานชุดสื่อการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอน 

6. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอน 

7. ผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียน 

 

1. ผลการประเมินจากคณะผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา ในดานความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของ

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ สําหรับนักเรียนหลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล  

คณะผูวิจัยออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน ฉบับราง แลวสงใหคณะผูเชี่ยวชาญ

ประเมินความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ สําหรับนักเรียน

หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส โดยใชแบบประเมินความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของ

หลักสูตร ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดแบบประเมินกลับมา 5 ฉบับ คิดเปนรอยเปอรเซนต 

สรุปผลการประเมินดังแสดงในตารางท่ี 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแนวความคิดเห็นของคณะผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  

  ในการประเมินความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของหลักสูตร 
 

    รายการประเมิน                                       ผลรวม       IOC=∑R/N    แปลความหมาย 
 

วัตถุประสงคหลักสูตร 

1. สอดคลองกับหัวขอประเภทของคําศัพท 5 1.00 ผาน 

2. เหมาะสมกับหัวขอประเภทของคําศัพท 5 1.00 ผาน 

3. ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร 4 0.80 ผาน 

ประเภทและเนื้อหาคําศัพท 

4. ประเภทคําศัพทสอดคลองกับวัตถุประสงค 4 0.80 ผาน 

5. เนื้อหาคําศัพทสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 1.00 ผาน 

6. ประเภทคําศัพทเหมาะสม 4 0.80 ผาน 

7. การเรียงลําดับประเภทคําศัพทเพ่ือการเรียนรู 3 0.60 ผาน 

 เหมาะสม 

8. เนื้อหาคําศัพทสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 1.00 ผาน 

9. เนื้อหาคําศัพทครอบคลุมวัตถุประสงค 4 0.80 ผาน 

10. เนื้อหาคําศัพทถูกตอง 5 1.00 ผาน 

วิธีการใหความรู 

11. วิธีการใหความรูเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา 5 1.00 ผาน 

12. วิธีการใหความรูสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 1.00 ผาน 

ระยะเวลา 

13. ระยะเวลาท้ังหลักสูตรเหมาะสม 4 0.80 ผาน 

14. เวลาการเรียนหัวขอคําศัพทประเภทหนวย/แผนก 4 0.80 ผาน 

 และสถานท่ีตาง ๆ 

15. เวลาการเรียนหัวขอคําศัพทประเภทชุดอุปกรณ 4 0.80 ผาน 

 ตาง ๆ 

16. เวลาการเรียนหัวขอคําศัพทประเภทวัสดุอุปกรณ 4 0.80 ผาน 

  เหมาะสม 

17. เวลาการเรียนหัวขอคําศัพทประเภทท่ัวไป 3 0.60 ผาน 

 เหมาะสม 

18. เวลาการเรียนหัวขอคําศัพทประเภทหมวดชื่อโรค 3 0.60 ผาน 

 และอาการท่ีพบท่ัวไป เหมาะสม 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

    รายการประเมิน                                       ผลรวม      IOC=∑R/N     แปลความหมาย 
 

การนําหลักสูตรไปใช 

19. คุณสมบัติผูเรียนเหมาะสม 4 0.80 ผาน 

20. จํานวนผูเรียนเหมาะสม 5 1.00 ผาน 

21. จํานวนอาจารยผูสอนเหมาะสม 5 1.00 ผาน 

22. การกําหนดจํานวนวันท่ีเรียน 4 วันเหมาะสม 3 0.60 ผาน 

23. การกําหนดการทําแบบฝกหัดหลังเรียนเหมาะสม 5 1.00 ผาน 

24. การกําหนดแบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเหมาะสม 5 1.00 ผาน 

การวัดและการประเมินผล 

25. วิธีการประเมินกอนการเรียนรูเหมาะสม 5 1.00 ผาน 

26. วิธีการประเมินหัวขอคําศัพทประเภทหนวย/แผนก 5 1.00 ผาน 

  และสถานท่ีตาง ๆ เหมาะสม 5 1.00 ผาน 

27. วิธีการประเมินหัวขอคําศัพทประเภทชุดอุปกรณ 5 1.00 ผาน 

 เหมาะสม 

28. วิธีการประเมินหัวขอหัวขอคําศัพทประเภท 5 1.00 ผาน 

  วัสดุอุปกรณ เหมาะสม 5 1.00 ผาน 

29. วิธีการประเมินหัวขอคําศัพทประเภทท่ัวไป 5 1.00 ผาน 

 เหมาะสม 

30. วิธีการประเมินหัวขอหมวดชื่อโรค และอาการ 5 1.00 ผาน 

 ท่ีพบท่ัวไป เหมาะสม 
 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน มีความเห็นวาทุกรายการประเมินมีคาเฉลี่ยสูง

กวา 0.5 (x� อยูระหวาง 0.60 - 1.00) แสดงวา หลักสูตรมีความเท่ียงตรงตามเนื้อหา สามารถนําไปใช

ทดลองได 

2. ผลการประเมินจากคณะผูเช่ียวชาญดานส่ือการเรียนการสอน ในดานความเหมาะสมของชุด

ส่ือการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ สําหรับนักเรียนหลักสูตรสาขาวิชา 

เคหบริบาล 

คณะผูวิจัยสรางชุดสื่อการเรียนการสอนตามข้ันตอนท่ีแสดงไวในบทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย

จากนั้นไดเชิญคณะผูเชี่ยวชาญดานสื่อการเรียนการสอนมารวมประชุมระดมสมอง เพ่ือประเมินความ
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เหมาะสมของชุดสื่อการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ดวยแบบประเมินความคิดเห็นของคณะผูเชี่ยวชาญกับ

ชุดสื่อการเรียนการสอน สรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงความคิดเห็นของคณะผูเชี่ยวชาญในดานความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนการสอนใน 

  ดานตาง ๆ 
 

    รายการประเมิน                                           x�             S.D.      แปลความหมาย 
 

คูมือผูสอน/คูมือผูเรียน 

ดานเนื้อหา 

1. เนื้อหาวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค 4.6 0.50 ดีมาก 

2. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.8 0.40 ดีมาก 

3. การเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสม 4.4 0.50    ดี 

4. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผูเรียนรู 4.2 0.40    ดี 

5. ภาษาท่ีใชอานเขาใจงาย 4.8 0.40 ดีมาก 

6. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.2 0.40    ดี 

7. รูปภาพประกอบชัดเจน 4.8 0.40 ดีมาก 

8. รูปภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหาคําศัพท 4.6 0.50 ดีมาก 

9. การจัดรูปแบบการพิมพ 4.6 0.50 ดีมาก 

10. ความสะอาดเรียบรอยของเอกสาร 4.8 0.40 ดีมาก 

11. มีความสะดวกในการนําไปใชเพ่ือการเรียนการสอน 4.8  0.40 ดีมาก 

12. มีความสะดวกในการเก็บและบํารุงรักษา 4.8  0.40 ดีมาก 

13. ตนทุนการผลิตคุมคากับประโยชนท่ีไดรับ 4.8  0.40 ดีมาก 

ดานใบแบบฝกหัด 

14. คําถามและโจทย สอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 4.8 0.40 ดีมาก 

 เชิงพฤติกรรม 

15. จํานวนขอสอบเหมาะสมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 4.8 0.40 ดีมาก  

16. คําถามและคําตอบมีเปาหมายท่ีชัดเจน 4.8 0.40 ดีมาก 

17. คําถามมีความยากงายเหมาะสม 4.2 0.40    ดี 

18. ภาษาท่ีใชอานเขาใจงาย 4.4 0.50    ดี 

19. รูปภาพประกอบชัดเจน 4.8 0.40 ดีมาก 
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ตารางท่ี 3 (ตอ)  
 

    รายการประเมิน                                          x�          S.D.       แปลความหมาย 
 

ส่ือ Powerpoint Presentation 

20. ความเหมาะสมและสัมพันธกับเนื้อหา 4.4 0.50    ดี 

21. ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.8 0.40 ดีมาก 

22. ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร 4.4 0.50    ดี 

23. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีเลือกใช 4.8 0.40 ดีมาก 

24. ความเหมาะสมของสีตัวอักษรกับพ้ืนจอภาพ 4.4 0.50    ดี 

25. ภาพท่ีใชประกอบสื่อความหมายไดชัดเจน 4.8 0.40 ดีมาก 

26. ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 4.6 0.50 ดีมาก 

27. เหมาะสมกับระดับผูเรียนรู 4.4 0.50    ดี 

28. มีความสะดวกในการนําไปใชเพ่ือการเรียนการสอน 4.8 0.40 ดีมาก 

29. มีความสะดวกในการเก็บและบํารุงรักษา 4.6 0.50 ดีมาก 

30. ตนทุนการผลิตคุมคากับประโยชนท่ีไดรับ 4.6 0.50 ดีมาก 

ส่ือการดคําศัพท 

31. ความเหมาะสมของวัสดุท่ีใชในการผลิต 4.6 0.50 ดีมาก 

32. ความเหมาะสมของขนาดสื่อการดคําศัพท 4.6 0.50 ดีมาก 

33. ความเหมาะสมของจํานวนคําศัพท 4.8 0.40 ดีมาก 

34. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.8 0.40 ดีมาก 

35. ความเหมาะสมของสีตัวอักษรกับพ้ืนภาพ 4.8 0.40 ดีมาก 

36. มีความสะดวกในการใชสื่อ 4.8 0.40 ดีมาก 

37. มีความสะดวกในการเก็บและบํารุงรักษา 4.8 0.40 ดีมาก 

38. ตนทุนการผลิตคุมคากับประโยชนท่ีไดรับ 4.8 0.40 ดีมาก 

ส่ือเสียง MP3 

39. ความเหมาะสมและสัมพันธกับเนื้อหา 5.0 0.00 ดีมาก 

40. มีความสะดวกในการใชสื่อ 5.0 0.00 ดีมาก 

41. เสียงในสื่อ MP3 มีความชัดเจน 5.0 0.00 ดีมาก 

42. เสียงในสื่อ MP3 มีความเหมาะสม 5.0 0.00 ดีมาก 

43. มีความสะดวกในการเก็บและบํารุงรักษา 5.0 0.00 ดีมาก 

44. ตนทุนการผลิตคุมคากับประโยชนท่ีไดรับ 5.0 0.00 ดีมาก 

ความเหมาะสมของชุดส่ือการเรียนการสอนในภาพรวม 4.7 0.46 ดีมาก 



80 

จากตารางท่ี 3 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับชุดสื่อการเรียนการสอนสอดคลองกันวา

อยูในระดับดีมาก 35 รายการ จําแนกตามประเภทสื่อการเรียนการสอนดังนี้ ดานเนื้อหาของคูมือผูสอน/

คูมือผูเรียน ไดแก เนื้อหาวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค (x�=4.6) เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

(x� = 4.8)  ภาษาท่ีใชอานเขาใจงาย (x� = 4.8) รูปภาพประกอบชัดเจน (x� = 4.8) รูปภาพประกอบสัมพันธ

กับเนื้อหาคําศัพท (x�=4.6) การจัดรูปแบบการพิมพ (x�=4.6) ความสะอาดเรียบรอยของเอกสาร (x� = 4.8) 

มีความสะดวกในการนําไปใชเพ่ือการเรียนการสอน (x� = 4.8) มีความสะดวกในการเก็บและบํารุงรักษา (x� 

= 4.8) ตนทุนการผลิตคุมคากับประโยชนท่ีไดรับ  (x� = 4.8) ดานใบแบบฝกหัดของคูมือผูสอน/คูมือผูเรียน 

ไดแก คําถามและโจทยสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (x� = 4.8) จํานวนขอสอบเหมาะสม

กับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (x� = 4.8) คําถามและคําตอบมีเปาหมายท่ีชัดเจน (x� = 4.8) รูปภาพ

ประกอบชัดเจน (x� = 4.8) ในสวนของสื่อ Powerpoint Presentation ไดแก ความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค (x� = 4.8) ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีเลือกใช (x� = 4.8) ภาพท่ีใชประกอบสื่อ

ความหมายไดชัดเจน (x� = 4.8) ขนาดของภาพมีความเหมาะสม (x� = 4.6) มีความสะดวกในการนําไปใช

เพ่ือการเรียนการสอน (x� = 4.8) มีความสะดวกในการเก็บและบํารุงรักษา (x� = 4.6) ตนทุนการผลิตคุมคา

กับประโยชนท่ีไดรับ (x� = 4.6) ในสวนของสื่อการดคําศัพท ไดแก ความเหมาะสมของวัสดุท่ีใชในการผลิต  

(x� = 4.6) ความเหมาะสมของขนาดสื่อการดคําศัพท (x� = 4.6) ความเหมาะสมของจํานวนคําศัพท (x� = 

4.8) ความชัดเจนของตัวอักษร  (x� = 4.8) ความเหมาะสมของสีตัวอักษรกับพ้ืนภาพ (x� = 4.8) มีความ

สะดวกในการใชสื่อ (x� = 4.8) มีความสะดวกในการเก็บและบํารุงรักษา  (x� = 4.8) ตนทุนการผลิตคุมคา

กับประโยชนท่ีไดรับ (x� = 4.8) และในสวนของสื่อเสียง MP3 ไดแก ความเหมาะสมและสัมพันธกับเนื้อหา 

(x� = 5.0) มีความสะดวกในการใชสื่อ (x� = 5.0) เสียงในสื่อ MP3 มีความชัดเจน (x� = 5.0) เสียงในสื่อ 

MP3 มีความเหมาะสม (x� = 5.0) มีความสะดวกในการเก็บและบํารุงรักษา (x� = 5.0) และตนทุนการผลิต

คุมคากับประโยชนท่ีไดรับ (x� = 5.0) 

สวนอีก 9 รายการท่ีคณะผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาอยูในระดับดี จําแนกตาม

ประเภทสื่อการเรียนการสอนดังนี้ ดานเนื้อหาของคูมือผูสอน/คูมือผูเรียน ไดแก การเรียงลําดับเนื้อหา

เหมาะสม (x� = 4.4) เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผูเรียนรู (x� = 4.2) ความชัดเจนของตัวอักษร (x� = 4.2) 

ดานใบแบบฝกหัดของคูมือผูสอน/คูมือผูเรียน ไดแก คําถามมีความยากงายเหมาะสม (x� = 4.2) ภาษาท่ีใช

อานเขาใจงาย (x� = 4.2) ในสวนของสื่อ Powerpoint Presentation ไดแก ความเหมาะสมและสัมพันธกับ

เนื้อหา (x� = 4.4) ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร (x� = 4.4) ความเหมาะสมของสีตัวอักษรกับพ้ืนจอภาพ 

(x� = 4.4) และเหมาะสมกับระดับผูเรียนรู (x� = 4.4) เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนการ

สอนในภาพรวมพบวา อยูในระดับดีมาก (x� = 4.7) จึงสรุปไดวาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ มีคุณภาพสําหรับนําไปใชสอนนักเรียนหลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล โรงเรียน 

พระดาบส 
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3. ชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีไดออกแบบและพัฒนาข้ึน 

ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ สําหรับนักเรียนหลักสูตร

สาขาวิชาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบสท่ีไดออกแบบและพัฒนาข้ึน ประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

1. คูมือผูสอน จํานวน 1 เลม ประกอบดวย 

- วัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม 

- ขอแนะนําการใชคูมือผูสอน รวมกับการใชชุดสื่อการเรียนการสอน 

- ประเภทหัวขอคําศัพท และเนื้อหาคําศัพท จําแนกดังนี้ 

1. คําศัพทประเภทหนวย/แผนก และสถานท่ีตาง ๆ จํานวน 21 คํา  

2. คําศัพทประเภทชุดอุปกรณตาง ๆ จํานวน 20 คํา  

3. คําศัพทประเภทวัสดุ-อุปกรณ จํานวน 28 คํา   

4. คําศัพทประเภทท่ัวไป จํานวน 77 คํา  และ  

5. คําศัพทประเภทหมวดชื่อโรค และอาการท่ีพบท่ัวไป จํานวน 77 คํา 

- แบบฝกหัดทบทวนคําศัพทพรอมเฉลย ท้ัง 5 ประเภท 

- แบบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี จํานวน 100 ขอ และภาคปฏิบัติ จํานวน 30 

ขอ พรอมเฉลย 

2. คูมือผูเรียน จํานวน 1 เลมประกอบดวย 

- วัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม 

- ขอแนะนําการใชคูมือเรียน รวมกับการใชชุดสื่อการเรียนการสอน 

- ประเภทหัวขอคําศัพท และเนื้อหาคําศัพท จําแนกดังนี้ 

1. คําศัพทประเภทหนวย/แผนก และสถานท่ีตาง ๆ จํานวน 21 คํา  

2. คําศัพทประเภทชุดอุปกรณตาง ๆ จํานวน 20 คํา  

3. คําศัพทประเภทวัสดุ-อุปกรณ จํานวน 28 คํา   

4. คําศัพทประเภทท่ัวไป จํานวน 77 คํา  และ  

5. คําศัพทประเภทหมวดชื่อโรค และอาการท่ีพบท่ัวไป จํานวน 77 คํา 

- แบบฝกหัดทบทวนคําศัพทพรอมเฉลย ท้ัง 5 ประเภท 

3. สื่อ Powerpoint Presentation จํานวน 1 แผน  

ไฟลนําเสนอในแผนดีวีดี มีจํานวน 6 ไฟล ประกอบดวย  

- ไฟลคําแนะนําการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ รวมกับชุดสื่อการเรียนการ

สอน 

- ไฟลคําศัพทประเภทหนวย/แผนก และสถานท่ีตาง ๆ จํานวน 21 คํา  

- ไฟลคําศัพทประเภทประเภทชุดอุปกรณตาง ๆ จํานวน 20 คํา  

- ไฟลคําศัพทประเภทวัสดุ-อุปกรณ จํานวน 28 คํา   
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- ไฟลคําศัพทประเภทท่ัวไป จํานวน 77 คํา  และ  

- ไฟลคําศัพทประเภทหมวดชื่อโรค และอาการท่ีพบท่ัวไป จํานวน 77 คํา 

4. สื่อการดคําศัพท ประกอบดวยแผนคําศัพท จํานวน 75 คํา พรอมเฉลย 

5. สื่อเสียง MP3 ประกอบดวยอุปกรณ MP3 พรอมเมมโมรี่ ขนาด 4 GB บันทึกไฟลเสียง

คําศัพทท้ัง 5 ประเภท จํานวน 223 คํา มีเสียงอานคําศัพททบทวนท้ังภาษาอังกฤษ

ชาวตางชาติ และเสียงแปลภาษาไทยควบคูกัน  
 

4. ผลการประเมินจากคณะผูเช่ียวชาญในดานความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับวัตถุประสงครายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

คณะผูวิจัย ทําการประเมินความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ เพ่ือหาความสอดคลอง

ระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับวัตถุประสงครายวิชา  โดย

นําเสนอใหคณะผูเชี่ยวชาญในการประชุมระดมสมอง ดวยแบบประเมินความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเพ่ือการวิจัย

ดานความเท่ียงตรงตามเนื้อหาเก่ียวกับแบบทดสอบ  ผลการประเมินพบวา  คณะผูเชี่ยวชาญ มีความเห็นวา

ทุกขอมีคาเฉลี่ยสูงกวา 0.5 (อยูระหวาง 0.80 – 1.00) แสดงวาแบบทดสอบมีความเท่ียงตรงตามเนื้อหาใน

ดานความสอดคลองของแบบทดสอบกับวัตถุประสงครายวิชา (ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ของแนวความคิดเห็นของคณะผูเชี่ยวชาญในการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค

รายวิชา แสดงไวในภาคผนวก ข) 
 

5. ผลการประเมินจากนักเรียนในดานชุดส่ือการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอน 

ในการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนกับ

นักเรียนกลุมท่ี 2 ท่ีจัดข้ึน ณ หองเรียนสาขาวิชาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบสนั้น คณะผูวิจัยใหนักเรียน

สาขาวิชาเคหบริบาล รุนท่ี 39 ปการศึกษา 2558 ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใชชุดสื่อการเรียน

การสอนและการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ ดังมีรายละเอียดสรุปผลการ

ประเมินดังนี้ 

ผลการประเมินจากนักเรียนในดานชุดส่ือการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอน 

ฉบับ ปรับปรุง กลุมท่ี 2 

การจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ กลุมท่ี 2 จัดข้ึนระหวางวันท่ี 

21, 28 สิงหาคม 2558 และ วันท่ี 9, 10 กันยายน 2558 วันละ 7 ชั่วโมง 4 วัน รวม 28 ชั่วโมง 

ณ หองเรียนสาขาวิชาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส มีนักเรียนสาขาวิชาเคหบริบาล รุนท่ี 39 จํานวน 26 

คน เปนนักเรียนหญิงท้ังหมด การประเมินชุดสื่อการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอน 

ไดใหนักเรียนตอบแบบประเมินผลการใชชุดสื่อการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนในวันสุดทาย

ของการเรียน แบบประเมินผลเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ และเปนคําถามปลายเปดเพ่ือประเมินความ 

พึงพอใจในดานกระบวนการ/ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานอาจารยผูสอน  ดานสถานท่ี
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เรียนและความสะดวกในการเรียน ดานองคความรูท่ีไดรับ ความพึงพอใจในภาพรวมของวิชาท่ีเรียน รวมท้ัง

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ไดแบบประเมินผลมาใชในการวิเคราะหขอมูล 26 ฉบับ คิดเปนรอยเปอรเซ็นต ทําการ

วิเคราะหขอมูลดวยการคํานวณคามัชฌิมเลขคณิตของผลการประเมินท่ีเปนมาตราสวนประเมินคา และ

วิเคราะหเนื้อหาคําถามปลายเปด โดยมีเกณฑในการแปลความหมายคามัชฌิมเลขคณิต (x�) ดังนี้ 

คามัชฌิมเลขคณิต (x�)  ระหวาง 1.00 - 1.49   หมายถึง นอยท่ีสุด 

คามัชฌิมเลขคณิต (x�)  ระหวาง 1.50 - 2.49   หมายถึง นอย 

คามัชฌิมเลขคณิต (x�)  ระหวาง 2.50 - 3.49   หมายถึง ปานกลาง 

คามัชฌิมเลขคณิต (x�)  ระหวาง 3.50 - 4.49   หมายถึง มาก 

คามัชฌิมเลขคณิต (x�)  ระหวาง 4.50 - 5.00   หมายถึง มากท่ีสุด 
 

ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 

1. การประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ ของการใชชุดสื่อการเรียนการสอนและการจัดการ

เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

จากการใหนักเรียนประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ ของการใชชุดสื่อการเรียนการสอน

และการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ ภายหลังการเรียน โดยการประเมินคา 5 

ระดับ จากนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของวิชาท่ีเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 

4.69) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความเหมาะสมอยูระหวางมากถึงมากท่ีสุด โดยมีคามัชฌิมเลข

คณิตของการประเมินอยูระหวาง 4.19 - 4.88 ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 คามัชฌิมเลขคณิต (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของการ 

 ประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ ในการนําชุดสื่อการเรียนการสอนมาใชจัดการเรียนการ 

  สอนกับกลุมตัวอยางท่ี 2 
 

    รายการประเมิน                                  x�  S.D. แปลความหมาย 
 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. มีการอธิบายและแนะนําบทเรียนกอนเรียน 4.73 0.45 มากท่ีสุด 

2. มีการอธิบายและแนะนําการใชชุดสื่อการเรียนการสอน 4.61 0.57 มากท่ีสุด 

3. กําหนดระยะเวลาเรียนรูในชั้นเรียน 4  วัน (28 ชั่วโมง) 4.19 1.02 มาก 

4. กําหนดระยะเวลาการทําแบบฝกหัดทบทวนหลังเรียน 4.30 0.62 มาก 

จํานวน 5 ครั้ง 

5. การกําหนดระยะเวลาการทดสอบหลังจบบทเรียน 4.38 0.64 มาก 

ภาคทฤษฎี (1 ชั่วโมง) 

 



84 

ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 

    รายการประเมิน                                  x�  S.D.  แปลความหมาย 
 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ตอ) 

6. การกําหนดระยะเวลาการทดสอบหลังจบบทเรียน  4.42 0.58 มาก 

ภาคปฏิบัติ (1 ชั่วโมง)  

ดานอาจารยผูสอน 

7. บุคลิกภาพของอาจารยผูสอน 4.88 0.32       มากท่ีสุด 

8. การเตรียมตัวและความพรอมของอาจารยผูสอน 4.85 0.37         มากท่ีสุด 

9. การถายทอดความรูของอาจารยผูสอน 4.77 0.43      มากท่ีสุด 

10. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหา 4.62 0.64      มากท่ีสุด 

ดานสถานท่ีเรียนและความสะดวกในการเรียน 

11. ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 4.35 0.98 มาก 

12. หองเรียนมีความสะอาด  4.46  0.65 มาก 

13. หองเรียนมีอากาศถายเทเหมาะสม  4.42  0.64  มาก 

14. ความพรอมของอุปกรณในหองเรียน  4.58  0.86    มากท่ีสุด 

(คอมพิวเตอร/เครื่องฉาย LCD/ลําโพง) 

ดานองคความรูท่ีไดรับ 

15. ชุดสื่อการเรียนการสอน (คูมือผูเรียน/การดคําศัพท/MP3) 4.88 0.33        มากท่ีสุด 

เหมาะสม 

16. เนื้อหาในคูมือผูเรียน (223 คํา) มีความเหมาะสมกับ 4.81  0.40        มากท่ีสุด 

วิชาชีพท่ีเรียน 

17. แบบฝกหัดทบทวนหลังเรียน จํานวน 5 ครั้ง 4.65  0.56        มากท่ีสุด 

มีความเหมาะสม 

18. การทบทวนบทเรียนดวยพาวเวอรพอยต (223 คํา) 4.50  0.86        มากท่ีสุด 

มีความเหมาะสม 

19. การทบทวนบทเรียนดวยการดคําศัพท (75 คํา) 4.73  0.45        มากท่ีสุด 

มีความเหมาะสม 

20. การทบทวนบทเรียนดวย MP 3 (223 คํา) 4.73  0.45        มากท่ีสุด 

มีความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 

    รายการประเมิน                                  x�  S.D.  แปลความหมาย 
 

ดานองคความรูท่ีไดรับ (ตอ) 

21. แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน มีความเหมาะสม 4.73  0.45        มากท่ีสุด 

22. การนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 4.62  0.57        มากท่ีสุด 

23. การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางกัน 4.35  0.56 มาก 
 

ความพึงพอใจในภาพรวมของวิชาท่ีเรียน 4.69 0.47       มากท่ีสุด 

 

2. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน มีดังนี้ 

2.1 สิ่งท่ีนักเรียนประทับใจเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1.1 ชอบการดคําศัพทและเครื่องเลน MP3 ไวสําหรับทบทวนบทเรียน ใชงาน 

สะดวก คูมือและการดคําศัพทมีรูปแบบสวยงามนาใชมาก (3 คน) 

2.1.2 สื่อการเรียนการสอนดีมาก มีเนื้อหาครบถวน มีสื่อหลากหลาย มีความ

พรอมในการสอน (4 คน) 

2.1.3 ชอบคูมือผูเรียน และพาวเวอรพอยตท่ีมีภาพประกอบ ทําใหจําและเขาใจ

คําศัพทมากข้ึน (3 คน) 

2.1.4 ชอบฟง MP3 ในการทบทวน สําเนียงภาษาอังกฤษฟงชัดเจนดี (2 คน) 

2.1.5 ชอบทําแบบฝกหัดทายบทเรียนทุกหนวย (2 คน) 

2.1.6 ประทับใจอาจารยผูสอนมาก พยายามสอนและอธิบายใหเขาใจเนื้อหา 

และคําศัพทท่ีตองเรียนรูแตละบทเรียนอยางละเอียด เปดโอกาสใหซักถาม อาจารยผูสอนใจดี (12 คน) 

2.1.7 ไดฝกสะกดคํา ฝกพูดออกเสียง ฝกเขียนสําศัพทภาษาอังกฤษ และศัพท

ทางการแพทย ทําใหสามารถทองคําศัพทไดมากข้ึน จากท่ีไมเคยทองไดเลย (4 คน) 

2.1.8 สนุกกับรูปแบบการสอนมาก ไมเครียด (3 คน) 

2.1.9 ไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งใหม ๆ (1 คน) 

2.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

2.2.1 อยากใหลดจํานวนคําศัพทหนวยท่ี 4 และหนวยท่ี 5 ลงอีก เพราะมี

จํานวนคําศัพทมาก เนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียนเพียง 4 วัน (1 คน) 

2.2.2 อยากใหเพ่ิมชั่วโมงเรียนใหมากกวานี้ เพ่ือท่ีจะไดมีเวลาอานคําศัพทมาก

ข้ึน (6 คน) 

2.2.3 อยากใหเพ่ิมคําศัพทท่ีงายกวานี้ (1 คน) 
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2.3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

2.3.1 สามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริง และสามารถนําเอาความรูท่ีไดไปใช

ศึกษาตอไดอีก (2 คน) 

2.3.2 อยากใหเพ่ิมอุปกรณลําโพงดานหลังหองอีก (1 คน) 
 

6. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดส่ือการเรียนการสอน 

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในการทดลองหลักสูตรและชุด

สื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนท้ัง 2 กลุม ดังกลาวแลวขางตนนั้น มีรายละเอียดสรุปผลการหา

ประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอนแตละกลุมตามลําดับดังนี้คือ 

สรุปผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดส่ือการเรียนการสอน ฉบับราง กลุมตัวอยางท่ี 1 

คณะผูวิจัยนําชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ี 1 ระหวางวันท่ี 

27 - 28 สิงหาคม 2557 และ วันท่ี 3 - 4 กันยายน 2557 จากนั้นคณะผูวิจัยไดทําการหาประสิทธิภาพของ

ชุดสื่อการเรียนการสอน ฉบับราง โดยใชเกณฑกําหนด 80/80 

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอน ฉบับราง ภาคทฤษฎี ปรากฏผลดังตาราง

ท่ี 5 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอน ฉบับราง ภาคทฤษฎีในการทดลอง  

กลุมตัวอยางท่ี 1 ปการศึกษา 2557 
 

            รายการประเมิน      N             ∑X               x�          รอยละ 
 

คะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 27 4087 151.37 84.01 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบ 27 1894   70.15       70.15 
 

 

จากตารางท่ี 5 พบวานักเรียนในการทดลองหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนการสอน ฉบับราง กลุม

ตัวอยางท่ี 1 เรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตร

สาขาวิชาเคหบริบาล  ท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึน จํานวน 27 คน ทําแบบฝกหัดระหวางเรียน ในการประเมินผล

ระหวางการเรียนไดถูกตองคิดเปนรอยละ 84.01 ของคะแนนรวมท้ังหมดของแบบฝกหัดทุกฉบับ ซ่ึงสูงกวา

เกณฑ 80 ตัวแรกท่ีกําหนดไว และนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีภายหลังการ

เรียนไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 70.15 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑ 80 ตัวหลังท่ีกําหนดไว  แสดงวาชุดสื่อการเรียนการ

สอน เรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชา 

เคหบริบาล ฉบับราง ท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพภาคทฤษฎีต่ํากวาเกณฑ 80/80 ตามท่ีตั้งไว 

จําเปนตองปรับปรุงแกไขและทําการทดลองในกลุมท่ี 2 อีกครั้งหนึ่ง (ตารางแสดงการวิเคราะหหาคา

ประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนการสอนภาคทฤษฎีแสดงไวในภาคผนวก ข) 
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สรุปผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดส่ือการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง กลุมตัวอยางท่ี 2 

คณะผูวิจัยนําชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ี 2 

จากนั้น คณะผูวิจัยไดทําการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ภาคทฤษฎี โดยใช

เกณฑกําหนด 80/80  

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอน ปรากฏผลดังตารางท่ี 6 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ในการทดลองกลุม 

  ตัวอยางท่ี 2 ปการศึกษา 2558 
 

            รายการประเมิน      N             ∑X               x�          รอยละ 
 

คะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 26 3821 146.96 81.65 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบ 26 2096   80.62       80.62 
 

 

จากตารางท่ี 6 พบวานักเรียนในการทดลองหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง กลุม

ตัวอยางท่ี 2 เรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตร

สาขาวิชาเคหบริบาล ท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึน จํานวน 26 คน ทําแบบฝกหัดระหวางเรียน ในการประเมินผล

ระหวางการเรียนไดถูกตองคิดเปนรอยละ 81.65 ของคะแนนรวมท้ังหมดของแบบฝกหัดทุกฉบับ ซ่ึงสูงกวา

เกณฑ 80 ตัวแรกท่ีกําหนดไว และนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีภายหลังการ

เรียนไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 80.62 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลังท่ีกําหนดไว แสดงวาชุดสื่อการเรียนการ

สอน เรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชา 

เคหบริบาล ฉบับปรับปรุง ท่ีคณะผูวิจัยทําการปรับปรุงแลวมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ตามท่ีตั้งไว 

 

7. ผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียน 

ผลจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนการสอน 

ท้ัง 2 กลุมดังกลาวแลวขางตน คณะผูวิจัยไดวิเคราะหหาความแตกตางระหวางคะแนนของแบบทดสอบ

ภาคทฤษฎีกอนกอนเรียนและหลังเรียน ในการทดลองใชหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนการสอนฉบับรางของ 

กลุมตัวอยางท่ี 1 และฉบับปรับปรุงของกลุมตัวอยางท่ี 2 ปรากฏผลดังตารางท่ี 7 และตารางท่ี 8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะหหาความกาวหนาทางการเรียนภาคทฤษฎขีองกลุมตัวอยางท่ี 1  

   ปการศึกษา 2557 
 

    การทดสอบ        N               ∑D          ∑D2             t  
 

กอนเรียน 27  

 หลังเรียน 27             1054     42250       31.145 
 

 

 จากตารางท่ี 7 คา t ท่ี df = 26  α= .01 เทากับ 2.779 แตคา t ท่ีคํานวณไดเทากับ 31.145 

มากกวาคา t จากตาราง (31.145 > 2.779) ดังนั้น คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคทฤษฎีกอนเรียนและ

หลังเรียน จึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงวาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะ

อาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล ภาคทฤษฎ ีท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนทําใหนักเรียนมีความรูสูงข้ึน 

 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะหหาความกาวหนาทางการเรียนภาคปฏิบัติของกลุมตัวอยางท่ี 1  

   ปการศึกษา 2557 
 

    การทดสอบ        N               ∑D         ∑D2             t  
 

กอนเรียน 27  

 หลังเรียน 27              928   33242       24.819 
 

 

 จากตารางท่ี 8 คา t ท่ี df = 26  α= .01 เทากับ 2.779 แตคา t ท่ีคํานวณไดเทากับ 24.819 

มากกวาคา t จากตาราง (24.819 > 2.779) ดังนั้น คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติกอนเรียนและ

หลังเรียน จึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงวาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะ

อาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล ภาคปฏิบัติ ท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนทําใหนักเรียนมีความรูสูงข้ึน 

 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการวิเคราะหหาความกาวหนาทางการเรียนภาคทฤษฎขีองกลุมตัวอยางท่ี 2  

   ปการศึกษา 2558 
 

    การทดสอบ        N               ∑D          ∑D2             t  
 

กอนเรียน 26  

 หลังเรียน 26             1052     45838       18.033 
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 จากตารางท่ี 9 คา t ท่ี df = 25  α = .01 เทากับ 2.787 แตคา t ท่ีคํานวณไดเทากับ 18.033 

มากกวาคา t จากตาราง (18.033 > 2.787) ดังนั้น คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคทฤษฎีกอนเรียนและ

หลังเรียน จึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงวาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะ

อาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล ภาคทฤษฎ ีท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนทําใหนักเรียนมีความรูสูงข้ึน 

 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะหหาความกาวหนาทางการเรียนภาคปฏิบัติของกลุมตัวอยางท่ี 2  

   ปการศึกษา 2558 
 

    การทดสอบ        N               ∑D         ∑D2             t  
 

กอนเรียน 26  

 หลังเรียน 26             861   30389       19.489 
 

 

 จากตารางท่ี 10 คา t ท่ี df = 25  α = .01 เทากับ 2.787 แตคา t ท่ีคํานวณไดเทากับ 19.489 

มากกวาคา t จากตาราง (19.489 > 2.787) ดังนั้น คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติกอนเรียนและ

หลังเรียน จึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงวาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะ

อาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล ภาคปฏิบัติ ท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนทําใหนักเรียนมีความรูสูงข้ึน 



บทท่ี 5 

 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชา

เคหบริบาล ครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยซ่ึงครอบคลุมสาระสําคัญดังนี้คือ วัตถุประสงคของ

การวิจัย สมมติฐานของการวิจัย กลุมตัวอยางในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย วิธีการดําเนินการ

วิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล ซ่ึงประกอบดวยองคความรูท่ีเปนเนื้อหาวิชา คูมือผูสอน คูมือผูเรียน 

สื่อการเรียนการสอน การทดลองและการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอน 

 2. เพ่ือถายทอดองคความรูเรื่อง ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชา 

เคหบริบาล ใหแกนักเรียนโรงเรียนพระดาบส สาขาเคหบริบาล จํานวน 2 รุน ดวยชุดสื่อการเรียนการ

สอน (นํารอง) อยางมีประสิทธิภาพ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคห

บริบาล สามารถใชศึกษาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. นักเรียนโรงเรียนพระดาบส สาขาเคหบริบาล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงข้ึนหลัง

การศึกษาเรียนรูดวยชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีสรางข้ึน 

 

กําหนดกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนโรงเรียนพระดาบส สาขาเคหบริบาล มีความรูอยาง

ต่ําชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ข้ึนไป สามารถเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางเสริม

ความรู ทักษะ และประสบการณ ตลอดจนผานการประเมินผลตามหลักสูตรไดครบถวนตามเกณฑท่ี

กําหนดไว กลุมตัวอยางท่ี 1 จํานวน 27 คน เปนนักเรียนสาขาเคหบริบาล รุนท่ี 38 ปการศึกษา 2557 

เปนกลุมทดลองเพ่ือปรับปรุง (Try out) ชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยคณะผูวิจัย

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหมีสภาพท่ีใกลเคียงกับการจัดการเรียนการสอนจริงมากท่ีสุด เพ่ือนํา

ขอมูลท่ีไดมาแกไขปรับปรุงชุดสื่อการเรียนการสอน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ตลอดจนกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนสําหรับกลุมตัวอยางในการทดลองจริงกลุมตัวอยางท่ี 2 จํานวน 26 คน เปน

นักเรียนสาขาเคหบริบาล รุนท่ี 39 ปการศึกษา 2558 จากโรงเรียนพระดาบส สาขาเคหบริบาล การ

เลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติผูเรียนท่ี

กําหนดไวในหลักสูตรสาขาเคหบริบาล 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะผูเชี่ยวชาญ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 คณะผูวิจัยทําการแกไขปรับปรุงชุดสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียน

การสอน หลังจากการทดลองเพ่ือปรับปรุง (Try out) ครั้งท่ี 1 ในกลุมตัวอยางท่ี 1 จํานวน 27 คน 

แลวจึงทําการทดลองครั้งท่ี 2 กับกลุมตัวอยางรุนท่ี 2 จํานวน 26 คน ตามลําดับ กอนเรียนไดให

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวจึงทํา

การเรียนการสอนดวยชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตร

สาขาวิชาเคหบริบาล ฉบับปรับปรุง ระหวางเรียนใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เม่ือสิ้นสุดการเรียนให

นักเรียนรูทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Posttest) เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งท่ี 2 กลุมตัวอยางท่ี 2 

1. ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชา 

เคหบริบาลมีประสิทธิภาพเทากับ 81.65/80.62 ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ 80/80 ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

2. การทดสอบผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีความแตกตาง

กันท่ีระดับ .01 แสดงวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนหลังการเรียนดวยชุดสื่อการเรียนการ

สอนท่ีพัฒนาข้ึน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล ใชจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และชุดสื่อการเรียนการ
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สอนท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน

ของการวิจัย โดยมีคาประสิทธิภาพตัวแรกท่ีไดจากคะแนนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของนักเรียน 

เฉลี่ยรอยละ 81.65 สูงกวาเกณฑ 80 ตัวแรกท่ีกําหนดไวและมีประสิทธิภาพตัวหลังท่ีไดจากคะแนน

แบบทดสอบภายหลังการเรียนเฉลี่ยรอยละ 80.62 สูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลังท่ีกําหนดไว  จึงอาจกลาว

ไดวาชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึน สามารถนําไปใชศึกษาเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี 

 ผลท่ีไดจากการนําชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตร

สาขาวิชาเคหบริบาล ทดลองจัดการเรียนการสอนใหกับกลุมตัวอยางท่ี 1 ในการทดลองเพ่ือปรับปรุง 

(Try out) และกลุมตัวอยางรุนท่ี 2 ในการทดลองจริง ปรากฏวานักเรียนท้ังสองกลุมมีความพึงพอใจ 

และมีความเห็นสอดคลองกันวา ชุดสื่อการเรียนการสอนสามารถพัฒนาตนเองใหมีความรู ความเขาใจ 

และความสามารถ ตลอดจนทักษะในการประกอบอาชีพเคหบริบาลไดจริง เหมาะสมตามสถานการณ

ในการทําหนาท่ีผูชวยเหลือผูปวย ผูดูแลผูสูงอายุและเด็กไดอยางเต็มภาคภูมิ โดยมีคาความกาวหนา

ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดจากการทดลองอยูในเกณฑท่ีนาพึงพอใจ (18.033 > 

2.787) และ (19.489 > 2.787) ท้ังนี้เนื่องจากองคประกอบหลายประการ กลาวคือ ประการท่ีหนึ่ง 

ชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนเปนชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีบูรณาการความรู ทักษะ และ

ประสบการณหลายดานท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพเคหบริบาล ประกอบดวย

เนื้อหาท่ีเปนองคความรูท่ีจําเปน การฝกฝนทักษะ วิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในสายวิชาชีพ

เคหบริบาลดวยตนเองจากชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีมอบให เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจ และการนําไปใชกับงานภาษาอังกฤษเฉพาะทางของนักเรียนอยางตอเนื่องโดยไม

หยุดชะงัก หรือยกเลิกไปเม่ือจบการศึกษาเรียนรูแลว 

 ประการท่ีสอง การพิจารณาความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพในงาน 

เคหบริบาลท่ีควรรู และสามารถฝกทักษะและประสบการณเหลานี้ไดดวยการวางระบบการจัดการ

ความรูและการพัฒนาตนใหมีอุปนิสัยเชิงรุก (นุชรัตน, 2547) สามารถนําการจัดการความรู (วิจารณ, 

2546) มาใชใหเกิดประโยชนได โดยแบงเนื้อหาท้ังหมด 5 ประเภท ไดแก หนึ่ง ประเภทหนวย/แผนก

และสถานท่ีตาง ๆ (21 คํา)  สอง ประเภทชุดอุปกรณตาง ๆ (20 คํา)  สาม ประเภทวัสดุ-อุปกรณ (28 

คํา)  สี่ ประเภทท่ัวไป (77 คํา)  และ หา ประเภทหมวดชื่อโรคและอาการท่ีพบท่ัวไป (77 คํา)  

รวมท้ังสื่อดีวีดีจํานวน 1 แผน ซ่ึงประกอบดวยไฟลนําเสนอดวยโปรแกรมพาวเวอรพอยต จํานวน 6 

ไฟล ซ่ึงเปนคําแนะนํากอนเขาสูบทเรียน และเนื้อหาหลักสําหรับทบทวนคําศัพทตาง ๆ ประกอบการ

อานออกเสียงภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ โดยชาวตางประเทศ ชวยฝกการออกเสียงไดสะดวก

ยิ่งข้ึน รวมท้ังมีภาพประกอบคําศัพทแตละคําพรอมคําแปล ท้ังหมด 5 ประเภท สื่อการดคําศัพท 1 

ชุด จํานวน 75 คํา สําหรับฝกการทองจําและเรียนรูคําศัพทท่ีจําเปน และสื่อชุดเครื่องเลน MP3 
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ประกอบไฟลเสียง MP3 ท่ีมีเสียงภาษาอังกฤษจากเจาของภาษาชาวอังกฤษ ตลอดจนเสียงแปล

คําศัพทเปนภาษาไทย จํานวน 223 คํา สําหรับใหนักเรียนไวศึกษาทบทวนและเรียนรูดวยตนเองใน

ยามวาง หลังเลิกเรียน หรือการออกไปฝกงานไดตลอดเวลา ซ่ึงนักเรียนสามารถโหลดไฟลเสียง MP3 

เก็บไวในอุปกรณมือถือสวนตัว เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการทบทวนและเรียนรูดวยตนเองไดอีกทาง

หนึ่ง 

เนื่องมาจากคณะผูวิจัย และคณะผูเชี่ยวชาญรวมกันพิจารณาเห็นวา การจัดหลักสูตรเชิง

ปฏิบัติการนั้น จําเปนตองมุงประโยชนสูงสุด เพ่ือการนําไปใชงานจริงไดตามควรแกความจําเปนของ

สถานการณในงานอาชีพเคหบริบาลเปนหลัก มุงเนนการพัฒนาใหนักเรียนรูมีความรู ความจํา ความ

เขาใจ และการนําองคความรูใหมท่ีเปนภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพไปใชในการประกอบอาชีพไดดวย

ความม่ันใจและภาคภูมิใจดวยความถูกตองเหมาะสม จึงอาจกลาวไดวาการจัดการเรียนการสอนใน

ลักษณะนี้เปนการเรียนการสอนรูปแบบใหม ท่ีเนนการเรียนรูและทํากิจกรรมเพ่ือฝกการนํา 

องคความรูภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพไปใชในการประกอบอาชีพในสถานการณจริงมากท่ีสุด 

 ประการท่ีสาม บทบาทของวิทยากรหรือครูผูสอน คณะผูวิจัยพบวา มีสวนสําคัญตอการ

พัฒนานักเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจ ชวนติดตาม แมวาจะมีเนื้อหาท่ี

คอนขางมากในหนวยเรียนทาย ๆ ภายในระยะเวลาการเรียนรูท่ีคอนขางจํากัดก็ตาม การอธิบายเพ่ือ

เชื่อมโยงประสบการณรวมกันระหวางวิทยากรหรือครูผูสอนกับผูเรียนในเรื่องงานเคหบริบาลแงมุม

ตาง ๆ เชน ชุดอุปกรณตาง ๆ ชื่อโรคและอาการท่ีพบ ฯลฯ   สงผลใหเกิดความประทับใจและความ

ทรงจําท่ีดีเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหัวขอท่ีมีความชัดเจนท้ังภาพและการออกเสียง

ท่ีถูกตอง โดยอาจารยชาวตางชาติซ่ึงเปนเจาของภาษา 

 ประการท่ีสี่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะผูวิจัยพบวา ในการทดลองเพ่ือ

ปรับปรุง (Try out) ในกลุมท่ี 1 นักเรียนคอนขางมีความเครียดในการเรียนรู ทําความเขาใจ และ

จดจําคําศัพทท่ีเปนเนื้อหาองคความรู เปนผลใหมีคาประสิทธิภาพตัวแรกท่ีไดจากการทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียนไดถูกตองคิดเปนรอยละ 84.01  ของคะแนนรวมท้ังหมดซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80 ตัวแรกท่ี

กําหนดไว แตมีคาประสิทธิภาพตัวหลังท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได

ถูกตองคิดเปนรอยละ 70.15 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑ 80 ท่ีกําหนดไว คณะผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยตอคณะ

ผูเชี่ยวชาญเพ่ือปรับปรุงชุดสื่อการเรียนการสอนใหมีการจัดแยกหมวดหมูคําศัพทประเภทตาง ๆ 

พรอมคําแปลใหมใหเปนกลุม ๆ แยกออกจากกันเพ่ือชวยในการจดจํา พรอมท้ังปรับปรุงคูมือผูสอน

และคูมือผูเรียน รวมท้ังสื่อพาวเวอรพอยตพรอมรูปภาพประกอบ การดคําศัพทพรอมรูปภาพสี่สีท่ี

ชัดเจน แข็งแรง ทนทาน เพ่ือใหมีความสอดคลอง เหมาะสม สําหรับผูเรียนในการเรียนรู ทําความ

เขาใจและจดจําตอไป เปนผลทําใหการทดลองจริงในกลุมท่ี 2 มีคาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการ

สอนฉบับปรับปรุง ตัวแรกรอยละ 81.65 และตัวหลัง 80.62 ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ 80/80 ในระดับ
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ท่ีนาพอใจ ซ่ึงสอดคลองกับสายพิน รุงวัฒนะกิจ (2554) ไดศึกษาเรื่อง การสรางชุดกิจกรรมการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง Moment in Life โดยใชทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนนารีรัตน จังหวัดแพร ผลการวิจัยพบวา 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเรื่อง Moment in Life โดยใช

ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเทากับ 84.38/86.56 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  

นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับชัยพรรณ ชํานาญณรงค (2556) ไดพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง 

Present Simple Tense สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามคําแหง ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present Simple Tense มี

ประสิทธิภาพเทากับ 81.32/80.83 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด นอกจากนี้ ชานนท ภาคภูมิพงศ และ

คณะ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางชุดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวันเรื่อง “Everyday Activities” โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึนใน

แตละหนวยการเรียนรูมีประสิทธิภาพเทากับ 82.24/81.45 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1.1 ในการนําชุดสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนนี้ไปใช สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลา

ชั่วโมงการเรียนรู รูปแบบการสอน สื่อการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนเวลาตามกิจกรรมการเรียนรู

คําศัพทแตละประเภทท้ัง 5 ประเภท หรือจะจัดทําสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมเติม หรือการจัดทํา

แบบฝกหัด ใบงาน แบบทดสอบเพ่ิมเติม เปนตน ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับวิทยากรหรือครูผูสอนจะแนะนํา 

ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน และเพ่ิมเติมในดานเนื้อหา เวลาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางภาษาท่ี

เหมาะสมกับความจําเปนในการใชงานของนักเรียนสาขาเคหบริบาลในแตละปการศึกษาไดตามความ

เหมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการมอบหมายใหนักเรียนไดศึกษาทบทวนเนื้อหาคําศัพทท้ังกอนเรียน

หรือทบทวนหลังเรียนดวยชุดสื่อเสียง MP3 รวมกับสื่อการดคําศัพท ท่ีมีการอานออกเสียงของ

ชาวตางชาติพรอมคําแปลภาษาไทยในแตละประเภทท้ัง 5 ประเภ มีสวนสําคัญท่ีชวยใหนักเรียน

สามารถทําความเขาใจและจดจําคําศัพทไดงายและรวดเร็วข้ึน จนสามารถทําแบบฝกหัดทายบทและ

แบบทดสอบไดถูกตองมากข้ึน 

 1.2   ชุดสื่อการเรียนการสอนนี้เหมาะสมกับครูผูสอน และดาบสอาสาท่ีเก่ียวของ สามารถ

นําไปเปนแนวทางในการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนในหลักสูตรสาขา 

อ่ืน ๆ ของโรงเรียนพระดาบส หรือใชเปนแนวทางในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอ่ืน ๆ 

ตอไป  
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 1.3 ครูผูสอน และดาบสอาสาท่ีเก่ียวของ ควรศึกษาและทําความเขาใจชุดสื่อการเรียนการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาลใหละเอียด และทําความ

เขาใจข้ันตอนและวิธีการนําชุดสื่อการเรียนการสอนไปใช เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังดานการ

จัดการเรียนการสอน กิจกรรมตาง ๆ และอุปกรณโสตทัศน 

 1.4 ครูผูสอน และดาบสอาสาท่ีเก่ียวของควรจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน

นําชุดสื่อการเรียนการสอน เชน สื่อเสียง MP3 และสื่อการดคําศัพทนําไปทบทวนหลังเรียน หรือใน

เวลาวาง เพ่ือใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนดวยตนเองเพ่ิมเติม หรือจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกทอง

คําศัพทในทุก ๆ วัน ๆ ละ 5 คํา และมีการจดบันทึกชั่วโมงกิจกรรมดังกลาวไวเปนการกระตุนให

นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

 

รายช่ือคณะผูเช่ียวชาญ 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

การวิเคราะหเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

- แสดงคาเฉลี่ยของแนวความคิดเห็นของคณะผู เชี่ยวชาญในดานความสอดคลองของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับวัตถุประสงครายวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

- แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในการทดลอง

กลุมตัวอยางท่ี 1 ปการศึกษา 2557 

- แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในการทดลอง

กลุมตัวอยางท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

- แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคทฤษฎีกอนเรียน

และหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ี 1 ปการศึกษา 2557 

- แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติกอนเรียน

และหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ี 1 ปการศึกษา 2557 

- แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคทฤษฎีกอนเรียน

และหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

- แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติกอนเรียน

และหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ี 2 ปการศึกษา 2558 
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ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉลี่ยของแนวความคิดเห็นของคณะผูเชี่ยวชาญในดานความสอดคลองของ 

   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับวัตถุประสงค 

   รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

 

   ขอท่ี      แนวความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ         ER         IOC = ER / N      แปลความหมาย 

         1       2       3       4       5 
 

 1  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 2  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 3  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 4  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 5  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 6  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 7  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 8  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 9  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  10  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  11  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  12  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  13  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  14  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  15  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  16  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  17  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  18  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  19  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  20  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  21  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  22  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  23  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  24  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  25  +1   0 +1 +1 +1 4   1.00 ผาน 
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ตารางท่ี 11 (ตอ) 
 

  ขอท่ี      แนวความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ         ER       IOC = ER / N        แปลความหมาย 

         1       2        3       4       5                                                                                
 

  26  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  27   0  +1 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  28  +1   0 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  29  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  30  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  31  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  32  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  33  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  34  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  35  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  36  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  37  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  38  +1   0 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  39  +1  +1  0 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  40  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  41  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  42  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  43  0  +1 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  44  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  45  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  46  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  47  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  48  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  49  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  50  +1   0 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 
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ตารางท่ี 11 (ตอ) 
 

  ขอท่ี      แนวความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ         ER       IOC = ER / N        แปลความหมาย 

         1       2        3       4       5                                                                                
 

  51  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  52  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  53  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  54  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  55  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  56  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

   57  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

   58  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

   59  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  60  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  61  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  62  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  63  0  +1 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  64  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  65  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  66  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  67  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  68  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  69  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  70  +1   0 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  71  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  72  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  73  0  +1 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  74  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  75  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 
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รายช่ือคณะผูเช่ียวชาญ 

การพัฒนาชุดส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ 

หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 

 

 

ดานเนื้อหา 

1. ผศ.บุปผา  เสโตบล อาจารยประจําภาคภาษา คณะศิลปศาสตรประยุกต  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2. อาจารยปยธิดา  คนเกง ครู คศ.2 อาจารยประจําวิชาเอกภาษาอังกฤษ  

    โรงเรียนวังเหนือวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ 

3. อาจารยจินตนา  กูลวิริยะ หัวหนาหลักสูตรเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส 

4. อาจารยโสภาพรรณ สุวรรณรัตน อาจารยดาบสอาสาและอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

   เฉพาะอาชีพหลักสูตรเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส 

5. อาจารยสมชาติ  เลิกบางพลัด วิศวกร 7 หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

    สํานักบริการคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยี 

   พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

 

ดานส่ือการเรียนการสอน 

1. ดร.สมยศ  เจตนเจริญรักษ ผูอํานวยการโรงเรียนพระดาบส 

2. รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

   และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  

3. ดร.ชนิดา  จันทรตรี ผูอํานวยการสํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

4. ดร.นาตยา  แกวใส นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการพิเศษ) 

   สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

5. อาจารยอดิศักดิ์  แกวใส นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชํานาญการพิเศษ) 

  และรองผูอํานวยการฝายสื่อการเรียนการสอน 

  สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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ตารางท่ี 11 (ตอ) 
 

  ขอท่ี      แนวความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ         ER       IOC = ER / N        แปลความหมาย 

         1       2        3       4       5                                                                                
 

  76  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  77  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  78  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  79  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  80  +1   0 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  81  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  82  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  83  0  +1 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  84  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  85  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  86  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  87  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  88  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  89  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  90  +1   0 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  91  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  92  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  93  +1   0 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  94  0  +1 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  95  +1   0 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  96  0  +1 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  97  +1  +1 +1  0 +1 4   0.80 ผาน 

  98  +1  +1 +1  0 +1 4   0.80 ผาน 

  99  +1  +1 +1  0 +1 4   0.80 ผาน 

 100  0  +1 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 
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ตารางท่ี 12 แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในการ 
   ทดลองกลุมตัวอยางท่ี 1 ปการศึกษา 2557 
 

คนที่ 

คะแนนแบบฝกหัด 
คะแนนรวม 

(180) 

คะแนน
แบบทดสอบ
ภาคทฤษฎี 

(100) 
30 30 30 45 45 

1 30 25 21 38 44 158 69 
2 28 30 22 35 39 154 76 
3 26 24 29 33 42 154 74 
4 14 23 28 30 43 138 68 
5 30 30 28 42 45 175 78 
6 18 22 21 32 43 136 59 
7 10 28 29 30 38 135 74 
8 22 22 23 35 40 142 69 
9 24 29 23 35 39 150 68 
10 22 24 26 39 43 154 62 
11 28 24 20 42 45 159 61 
12 30 20 20 43 45 158 54 
13 22 26 24 36 44 152 62 
14 16 21 20 38 42 137 60 
15 24 26 23 36 41 150 69 
16 22 25 26 40 44 157 68 
17 11 25 17 32 40 125 69 
18 18 26 22 32 41 139 64 
19 26 30 29 36 43 164 91 
20 18 27 24 33 40 142 70 
21 12 23 19 35 41 130 66 
22 26 29 23 40 44 162 63 
23 30 26 23 42 45 166 80 
24 26 28 27 38 42 161 83 
25 18 26 24 35 43 146 81 
26 30 24 27 43 45 169 75 
27 30 26 29 44 45 174 81 

คะแนนรวม 611 689 647 994 1146 4087 1894 
คะแนนเฉลีย่ 22.63 25.52 23.96 36.81 42.44 151.37 70.15 
เฉลี่ยรอยละ 75.43 85.06 79.88 81.81 94.32 84.09 70.15 
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ตารางท่ี 13 แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในการ 
   ทดลองกลุมตัวอยางท่ี 2 ปการศึกษา 2558 
 

คนที่ 

คะแนนแบบฝกหัด 
คะแนนรวม 

(180) 

คะแนน
แบบทดสอบ
ภาคทฤษฎี 

(100) 
30 30 30 45 45 

1 30 30 29 45 44 178 92 
2 29 25 22 39 38 153 86 
3 27 26 24 37 33 147 67 
4 29 24 22 43 36 154 80 
5 22 22 19 42 34 139 82 
6 21 13 19 38 40 131 58 
7 29 24 19 36 36 144 88 
8 24 24 24 38 36 146 84 
9 29 24 22 40 34 149 97 
10 22 18 18 18 16 92 76 
11 26 18 17 29 38 128 58 
12 27 23 19 37 32 138 70 
13 27 28 28 45 40 168 86 
14 28 28 29 44 45 174 89 
15 24 11 20 32 30 117 75 
16 28 30 30 45 45 178 96 
17 25 20 20 35 29 129 68 
18 28 20 20 35 27 130 78 
19 24 27 26 44 41 162 91 
20 26 23 18 36 30 133 64 
21 27 24 25 43 31 150 89 
22 16 12 16 28 29 101 68 
23 30 30 30 45 45 180 100 
24 25 25 25 39 33 147 64 
25 30 29 30 45 44 178 97 
26 29 28 28 45 45 175 93 

คะแนนรวม 682 606 599 1003 931 3821 2096 
คะแนนเฉลีย่ 26.23 23.31 23.04 38.58 35.81 146.96 80.62 
เฉลี่ยรอยละ 87.44 77.69 76.79 85.73 79.57 81.65 80.62 
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ตารางท่ี 14 แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคทฤษฎี 

กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ี 1 ปการศึกษา 2557 
 

คนท่ี 
คะแนนสอบกอนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน ผลตาง 

D2 
(X) (Y) (Y - X) = D 

1 30 69 39 1521 
2 28 76 48 2304 
3 25 74 49 2401 
4 29 68 39 1521 
5 29 78 49 2401 
6 27 59 32 1024 
7 35 74 39 1521 
8 30 69 39 1521 
9 20 68 48 2304 
10 30 62 32 1024 
11 26 61 35 1225 
12 25 54 29 841 
13 32 62 30 900 
14 32 60 28 784 
15 34 69 35 1225 
16 29 68 39 1521 
17 32 69 37 1369 
18 28 64 36 1296 
19 47 91 44 1936 
20 30 70 40 1600 
21 28 66 38 1444 
22 35 63 28 784 
23 36 80 44 1936 
24 36 83 47 2209 
25 36 81 45 2025 
26 33 75 42 1764 
27 38 81 43 1849 

   
 ∑𝐃  = 1054 ∑𝐃𝟐 = 42250 
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จากตารางท่ี 14 คา t ท่ี df = 26  α = .01 เทากับ 2.779 แตคา t ท่ีคํานวณไดเทากับ 

31.145  มากกวาคา t จากตาราง (31.145 > 2.779)  ดังนั้น คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคทฤษฎี

กอนเรียนและหลังเรียน จึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงวาชุดสื่อการเรียนการสอน

และการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 

ภาคทฤษฎ ีท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนทําใหนักเรียนมีความรูสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 15 แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติ 

กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ี 1 ปการศึกษา 2557 

 

คนท่ี 
คะแนนสอบกอนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน ผลตาง 

D2 
(X) (Y) (Y - X) = D 

1 18 50 32 1024 
2 16 55 39 1521 
3 11 54 43 1849 
4 12 58 46 2116 
5 11 55 44 1936 
6 16 50 34 1156 
7 15 58 43 1849 
8 14 56 42 1764 
9 10 52 42 1764 
10 16 42 26 676 
11 22 43 21 441 
12 21 40 19 361 
13 16 44 28 784 
14 14 46 32 1024 
15 25 49 24 576 
16 15 50 35 1225 
17 21 52 31 961 
18 18 48 30 900 
19 30 60 30 900 
20 14 57 43 1849 
21 15 53 38 1444 
22 20 50 30 900 
23 22 58 36 1296 
24 25 60 35 1225 
25 23 59 36 1296 
26 17 55 38 1444 
27 29 60 31 961 

   
 ∑𝐃  = 928 ∑𝐃𝟐 = 33242 
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จากตารางท่ี 15 คา t ท่ี df = 26  α= .01 เทากับ 2.779 แตคา t ท่ีคํานวณไดเทากับ 

24.819 มากกวาคา t จากตาราง (24.819 > 2.779) ดังนั้น คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติ

กอนเรียนและหลังเรียน จึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงวาชุดสื่อการเรียนการสอน

และการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 

ภาคปฏิบัติ ท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนทําใหนักเรียนมีความรูสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 16 แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคทฤษฎี 

กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

 

คนท่ี 
คะแนนสอบกอนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน ผลตาง 

D2 
(X) (Y) (Y - X) = D 

1 46 92 46 2116 
2 34 86 52 2704 
3 27 67 40 1600 
4 31 80 49 2401 
5 25 82 57 3249 
6 32 58 26 676 
7 44 88 44 1936 
8 34 84 50 2500 
9 68 97 29 841 
10 32 76 44 1936 
11 28 58 30 900 
12 44 70 26 676 
13 49 86 37 1369 
14 48 89 41 1681 
15 36 75 39 1521 
16 73 96 23 529 
17 20 68 48 2304 
18 38 78 40 1600 
19 49 91 42 1764 
20 21 64 43 1849 
21 32 89 57 3249 
22 46 68 22 484 
23 68 100 32 1024 
24 22 64 42 1764 
25 71 97 26 676 
26 26 93 67 4489 

   
 ∑𝐃  = 1052 ∑𝐃𝟐 = 45838 
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จากตารางท่ี 16 คา t ท่ี df = 25  α = .01 เทากับ 2.787 แตคา t ท่ีคํานวณไดเทากับ 

18.033 มากกวาคา t จากตาราง (18.033 > 2.787) ดังนั้น คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคทฤษฎี

กอนเรียนและหลังเรียน จึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงวาชุดสื่อการเรียนการสอน

และการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 

ภาคทฤษฎ ีท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนทําใหนักเรียนมีความรูสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 17 แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติ 

กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

 

คนท่ี 
คะแนนสอบกอนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน ผลตาง 

D2 
(X) (Y) (Y - X) = D 

1 28 59 31 961 
2 25 60 35 1225 
3 17 56 39 1521 
4 21 53 32 1024 
5 14 51 37 1369 
6 15 54 39 1521 
7 30 56 26 676 
8 16 51 35 1225 
9 32 57 25 625 
10 17 58 41 1681 
11 14 57 43 1849 
12 32 53 21 441 
13 35 56 21 441 
14 36 56 20 400 
15 14 48 34 1156 
16 39 58 19 361 
17 12 56 44 1936 
18 18 55 37 1369 
19 29 59 30 900 
20 13 54 41 1681 
21 16 59 43 1849 
22 22 53 31 961 
23 33 59 26 676 
24 10 56 46 2116 
25 38 58 20 400 
26 15 60 45 2025 

   
 ∑𝐃  = 861 ∑𝐃𝟐 = 30389 
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จากตารางท่ี 17 คา t ท่ี df = 25  α = .01 เทากับ 2.787 แตคา t ท่ีคํานวณไดเทากับ 

19.489 มากกวาคา t จากตาราง (19.489 > 2.787) ดังนั้น คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติ

กอนเรียนและหลังเรียน จึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงวาชุดสื่อการเรียนการสอน

และการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 

ภาคปฏิบัติ ท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนทําใหนักเรียนมีความรูสูงข้ึน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

รายช่ือนักเรียนกลุมตัวอยางท่ี 1 และ กลุมตัวอยางท่ี 2 
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รายช่ือนักเรียน กลุมตัวอยางท่ี 1 
 

รายช่ือนักเรียน กลุมตัวอยางท่ี 2 

สาขาวิชาเคหบริบาล รุนท่ี 38  ปการศึกษา 2557 
 

สาขาวิชาเคหบริบาล รุนท่ี 39 ปการศึกษา 2558 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล   ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นางสาวจันทรศรี  แซยาง   1 นางสาวกนกวรรณ  หวันเหล็ม 

2 นางสาวจิราภรณ  กันทิยะ   2 นางสาวกัญญา  วังสุจินต 

3 นางสาวชะตะเก -   3 นางสาวกาญจนา  ปูทอง 

4 นางสาวแดนไทย -   4 นางสาวกานดา  ยาง 

5 นางสาวทิพวรรณ  เนื่องกัลยา   5 นางสาวจันทิมา  ปาโส 

6 นางสาวธิดา  ศรีสุข   6 นางสาวจารุวรรณ  บริบทคุณธรรม 

7 นางสาวนฤพร  คงเมือง   7 นางสาวชลธิชา  ยิ้มพังเทียม 

8 นางสาวพรรณปพร  ชูลี   8 นางสาวชุติกาญจน  ลาแกว 

9 นางสาวพัชรี  ทองออน   9 นางสาวนภาพรรณ  มีแกว 

10 นางสาวพิมพใจ  จรูญสวรรค   10 นางสาวนิภาพร  ปทุมคีรี 

11 นางสาวภักดีพร  นุชาย   11 นางสาววนิดา  ฉลองชัยกานต 

12 นางสาวมณีรัตน  สุดฉลวยวนา   12 นางสาววารีพรรณ  พันธุกวาง 

13 นางสาวมัลลิกา  พิมพารุงโรจน   13 นางสาวศิราวรรณ  ยวนเกิด 

14 นางสาวศรีลา  หลาบุตร   14 นางสาวศิรินภา  ศิริวารินทร 

15 นางสาวสมหวัง  ศรีพา   15 นางสาวศิริวรรณ  ปะการะโต 

16 นางสาวสําเนียง  อังคะเวย   16 นางสาวสรอยสุณี  คงเจริญ 

17 นางสาวสินีนาถ  มีพันธ   17 นางสาวสิเรียม  เวียงวนาวรรณ 

18 นางสาวสุดารัตน  จรัสชายชาญศรี   18 นางสาวสุกัญญา  จองผอ 

19 นางสาวสุดารัตน  สังสมานันท   19 นางสาวสุดารัตน  พ่ึงพุด 

20 นางสาวสุนันทา  วงศเมือง   20 นางสาวสุธิดา  ปดทัง 

21 นางสาวสุพัตรา  จรูญสวรรค   21 นางสาวสุนิตรา  ปานเหลือง 

22 นางสาวสุภาพร  ภาวิชา   22 นางสาวอภิญญา  บุบผารักษ 

23 นางสาวสุภาพร พ่ึงสําเภา   23 นางสาวอมรรัตน   นามไพร 

24 นางสาวสุภาพร  แพงประโคน   24 นางสาวอมรรัตน  ยุงรัมย 

25 นางสาวแสงเดือน  เตะแชะและ   25 นางสาวอรปรียา  องอาจ 

26 นางสาวอังคณา  เลิศบุญวนา   26 นางสาวอรพินท  เกษแกว 

27 นางสาวอาภาพร  อินตะนํา 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาวิชาเคหบริบาล 
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ภาคผนวก จ 

 
ภาพชุดสื่อการเรียนการสอน 

และการนําไปใชจัดการเรียนการสอน 



127 
 

ภาพชุดสื่อการเรียนการสอนและการนําไปใชจัดการเรียนการสอน 
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 
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ภาพชุดสื่อการเรียนการสอนและการนําไปใชจัดการเรียนการสอน 
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 
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ภาพชุดสื่อการเรียนการสอนและการนําไปใชจัดการเรียนการสอน 
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 
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ภาพชุดสื่อการเรียนการสอนและการนําไปใชจัดการเรียนการสอน 
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 
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ภาพชุดสื่อการเรียนการสอนและการนําไปใชจัดการเรียนการสอน 
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 
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ภาพชุดสื่อการเรียนการสอนและการนําไปใชจัดการเรียนการสอน 
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเฉพาะอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาเคหบริบาล 

(ส่ือ Powerpoint) 
 

  
 

      
 

    
 
 

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

 
แนะนําชุดส่ือการเรียนการสอน 

โดยอาจารยโสภาพรรณ สุวรรณรตัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

แบบฝกหัดทบทวนบทเรียนและ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พรอมเฉลย 
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ประวัติผูวิจัย 
 

หัวหนาโครงการ 
ช่ือ - สกุล  นางสาวปนรัตน  นวชาตธํารง 
คุณวุฒิ   การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

สถานท่ีทํางาน  ศูนยการเรียนการสอนผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

โทรศัพท 0-2555-2000 ตอ 2315 

อีเมล pinratn.n@ited.kmutnb.ac.th 

คณะทํางาน โครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน 

  เพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศลแกมูลนิธิพระดาบส (สาขาวิชาเคหบริบาล) 

 

 

ผูรวมโครงการ 
ช่ือ - สกุล  นางสาวผะอบ  พวงนอย 
คุณวุฒิ   พัฒนศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 

สถานท่ีทํางาน  ฝายวิจัยและพัฒนา สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

โทรศัพท 0-2555-2000 ตอ 2307 

อีเมล pa-ob.p@ited.kmutnb.ac.th 

คณะทํางาน โครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน 

  เพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศลแกมูลนิธิพระดาบส (สาขาวิชาเคหบริบาล) 
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