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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัปวช.1/3 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปวช.1 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 

2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการณ์ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 48 คน ซ่ึง

ได้มาโดย ใช้หน่วยสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั เร่ือง Welcome to 

English for Communication, Life and work, Customer แบบทดสอบวดัผลทางการเรียนทั้งก่อน

เรียนและหลงัเรียน จาํนวน 20 ขอ้ และแบบฝึกทกัษะการพูด จาํนวน 6 แบบฝึก เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ 

ร้อยละ และผลการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวจัิยพบว่า 

นกัศึกษามีผลทางการเรียนดีข้ึน ภายหลงัการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการพูดก่อนเรียน

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ( X =8.78) และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  ( X =16.70) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีทกัษะการพดูดีข้ึน 

คาํสาํคญั: แบบฝึกทกัษะ, แบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ 
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บทที1่ 

บทนํา 

1.1ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา 

        ปัจจุบนัภาษาองักฤษถือเป็นภาษาท่ีสําคญัอยา่งยิ่งในการติดต่อส่ือสารกบัคนทัว่โลก(เปรมจิต 

บีท 2551: 3) การเรียนรู้ภาษาองักฤษจึงเป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อติดต่อส่ือสารให้เขา้ใจในแนวทางเดียวกนั

ให้ชดัเจนและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัทัว่โลกและผูเ้รียนสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะโลกปัจจุบันเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสารและสารสนเทศ การสอน

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารกาํลงัเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย หนงัสือ วารสาร นิตยสาร ตลอดจน

การประชุมเชิงวิชาการต่างๆเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ในปัจจุบนัน้ี ไดก้ล่าวถึงการ

สอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทั้งส้ิน (สุจิตรา สวสัด์ิวงษ ์2539:47) และตามท่ีหลกัสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กล่าวถึงว่าทาํไมตอ้งเรียนภาษาต่างประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนันั้นมีความสําคญั

และมีความจาํเป็นในชีวติประจาํวนั เน่ืองจากการติดต่อส่ือสาร การศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ส่ิง

ต่างๆ การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ซ่ึงไม่ได้แค่เพียงในประเทศเพียงอย่างเดียวแต่มีการ

ติดต่อส่ือสารกบัต่างชาติเพื่อการศึกษาหรือการติดต่อทางธุรกิจ การพฒันาดา้นเทคโนโลยีต่างๆท่ีใช้

ในการพัฒนาประเทศชาติเพราะฉะนั้ นบุคลากรจึงต้องมีความเช่ียวชาญด้านภาษาเพื่อการ

ติดต่อส่ือสารและภาษาในโลกน้ีก็มีอยู่มากมายหลายภาษาและเม่ือต้องเราต้องส่ือสารกันจึง

จาํเป็นต้องใช้ภาษาท่ีเข้าใจทั้ งสองฝ่ายซ่ึงนั้ นก็คือภาษาอังกฤษท่ีเราใช้กันทั่วโลกและใช้เป็น

ภาษากลางเพื่อติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างชาติ และรวมทั้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติเพื่อเขา้ใจใน

ความหลากหลายของวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นโลก(หลกัสูตรแกนกลาง 2551 : 190)  

      ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีมีความสําคัญและมีความจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวนั

โดยเฉพาะการส่ือสารภาษาองักฤษมีบทบาทในฐานะเป็นภาษาสากล การจดัการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นการพฒันาทั้ง 4 ทกัษะ คือ ทกัษะการฟัง 

ทกัษะการพูด ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน ซ่ึงทกัษะทั้ง 4 ท่ีกล่าวมานั้นทกัษะการพูดเป็น

ทกัษะท่ีสําคญัท่ีสุด เน่ืองจากเป็นทกัษะท่ีแสดงให้เห็นว่าผูพู้ดมีความรู้ทางภาษาอย่างชดัเจน และ

เน่ืองจากทกัษะการพูดเป็นการถ่ายทอดความคิดความเขา้ใจและความรู้สึกในการใชภ้าษาเพื่อการ

ส่ือสารในชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษ ผูเ้รียนจึงจาํเป็นตอ้งมี

ความรู้และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษให้เกิดความชาํนาญโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะดา้นการพูด การ

เรียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารให้ไดผ้ลนั้นผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีการฝึกฝนพูดเพื่อให้การส่ือสาร

ภาษาองักฤษสัมฤทธ์ิผลเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจและมีความตอ้งการพฒันาทกัษะการพูดของ



 

 

ตนเองตามสถานการณ์หรือตวักาํหนดท่ีไดรั้บมอบหมายได้ทกัษะการพูดนบัว่าเป็นทกัษะหน่ึงท่ี

จาํเป็นมากเน่ืองจากเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการส่ือสาร (กุณฑลีย ์ไวทยวณิช.2545:1) และเออร์

(Ur.1981:2) ไดก้ล่าววา่ทกัษะการพดูเป็นทกัษะท่ีสาํคญัท่ีสุดในการส่ือสาร 

         

         กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัดงักล่าว จึงจดัใหมี้หลกัสูตรภาษาต่างประเทศ 

(ภาษองักฤษ) ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาเพื่อมุ่งมัน่ให้เยาวชนนาํความรู้ในการใชภ้าษาองักฤษไป

พฒันาตนเอง แสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ:2545) นอกจากน้ีการจดั

กิจกรรมในชั้นเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนปฏิสัมพนัธ์ ฝึกให้ผูเ้รียนสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมการพูดในสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดความมัน่ใจใน

การพดูภาษาองักฤษ (Ellis; Johnson. 1944:39)  

        การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้

และการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารตลอดจนสามารถนาํความรู้ภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นประโยชน์

ในการแสวงหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากท่ีผูว้ิจ ัยได้

ปฏิบติัการสอนในรายวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง2รหสัวชิา 2000-1202 ระดบัชั้นปวช.1/3 วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ไดพ้บปัญหาและอุปสรรควา่นกัเรียนส่วนมากประสบกบัปัญหาใน

การพูดและการเรียบเรียงประโยคอีกทั้งขาดความเช่ือมัน่ในการพูดภาษาองักฤษ จึงทาํให้นกัศึกษา

ตอ้งปรับปรุงและปรับเปล่ียนการเรียนทกัษะการพูดภาษาองักฤษซ่ึงวดัไดจ้ากผลการสอบจากการ

เรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2 ในปี 2559  ผูว้ิจ ัยพบสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้ไม่ประสบ

ผลสําเร็จในการเรียนการสอนภาษาองักฤษนั้นคือนกัเรียนส่วนมากไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัการฝึก

พดูภาษาองักฤษเท่าท่ีควร เน่ืองจากจะตอ้งใชเ้วลาในการฝึกมาก ประกอบกบันกัเรียนเองขาดความ

เช่ือมัน่ในตนเองและไม่กลา้แสดงออกในการใชภ้าษาองักฤษส่ือสารดา้นการพดู  

     จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่การใชแ้บบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษจะเป็นแนวทาง

หน่ึงท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการพูดภาษาองักฤษและพฒันาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ

นกัศึกษา  ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะนาํแบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษมาใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ในรูปแบบ

ของแบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษมาทดลองกบันกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1 วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อพฒันาศกัยภาพด้านทกัษะการพูด



 

 

ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงใน

ชีวติประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.2วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

    เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วทิยพ์ณิชยการ 

โดยการใชแ้บบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ 

1.3สมมติฐานของการวจัิย  

    นกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษ

จากแบบฝึก 

บทสนทนาในดา้นการพูดภาษาองักฤษภายหลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

 

1.4ขอบเขตของการวจัิย 

    การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

             1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดบัชั้นปวช.1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ

จาํนวน462คน 

             2. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่นกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1/3 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ

จาํนวน48คน เป็นห้องท่ีมีนักเรียนคละความสามารถอยู่รวมกนั ซ่ึงใช้การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) 

     ตัวแปรทีศึ่กษา  

              1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การสอนโดยใชแ้บบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ  

              2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะในการพดูภาษาองักฤษ 

     ระยะเวลาทีด่ําเนินการ   

                 ระยะเวลาในการทดลอง ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2560  

      เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 

                สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเร่ือง Describing People, Taiking about Jobs, Shopping 

for Clothes  ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 สาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 



 

 

1.5ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

         1. นกัเรียนมีความสามารถในการพดูส่ือสารภาษาองักฤษไดค้ล่องแคล่วยิง่ข้ึน  

         2. ไดแ้นวทางในการสร้างแบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษเพื่อพฒันาความสามารถในทกัษะ

ดา้นการพดูภาษาองักฤษ    

 1.6นิยามศัพท์เฉพาะ  

         1.แบบฝึกบทสนทนา หมายถึง แบบฝึกในหนงัสือเรียนท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสริมสร้างทกัษะให้แก่

นกัเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนใหดี้ข้ึน 

         2.ความสามารถดา้นทกัษะการพดูภาษาองักฤษ หมายถึง ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ

โตต้อบกบัคู่สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยวดัจากแบบฝึก

บทสนทนา และเกณฑก์ารประเมินดา้นการพดูภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

         3.นกัศึกษา หมายถึงนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1/3 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ี

กาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

                  4.วทิยาลยั หมายถึง วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

 

1.7กรอบแนวคิดในการวจัิย   

     จากกรอบแนวคิดในการทาํวิจยั เร่ืองการพฒันาทกัษะการพูดของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการโดยใชแ้บบฝึกบทสนทนา  ปรากฏดงัแผนภาพท่ี1 

                                                            

               ตวัแปรตน้                                                        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
แบบฝกบทสนทนา
ภาษาอังกฤษ  

 

 
ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ 

 
 



 

 

 

                                        ภาพท่ี1กรอบแนวคิดในการวจิยั 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

        ในการวจิยัเร่ืองเร่ืองการพฒันาทกัษะการพดูของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.1 วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการ โดยใช้แบบฝึกบทสนทนา ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะดา้นการพูดภาษาองักฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดาํเนินการวิจยัโดย

การใชเ้อกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  

          2.1 ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ  

                  2.1.1 ความหมายของทกัษะการพดูภาษาองักฤษ    

                  2.1.2 ความสาํคญัของทกัษะการพดูภาษาองักฤษ  

                  2.1.3 ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 

                  2.1.4 การวดัและประเมินผลการพดู  

          2.2 แบบฝึกทกัษะ 

                  2.2.1 ความหมายของแบบฝึกทกัษะ 

                  2.2.2 ความสาํคญัของแบบฝึกทกัษะ 

                  2.2.3 การสร้างแบบฝึกทกัษะ 

                  2.2.4 ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี 

                  2.2.5 ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ 

         2. 3.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

                 2.3.1 งานวจิยัในประเทศ  

                 2.3.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.1 ทกัษะการพูดภาษาองักฤษ  

           2.1.1 ความหมายของทกัษะการพูดภาษาองักฤษ   

           ทกัษะการพูดนับว่าเป็นทกัษะหน่ึงท่ีจาํเป็นมาก เน่ืองจากเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีใช้ในการ

ส่ือสาร (กุณฑลีย ์ไวทยวณิช.2545:1) และเออร์(Ur.1981:2) ไดก้ล่าววา่ทกัษะการพูดเป็นทกัษะท่ี

สําคญัท่ีสุดในการส่ือสารทกัษะการพูดเป็นทกัษะท่ีสําคญัสําหรับการดาํเนินชีวิตประจาํวนัดงันั้น

การเรียนการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัจึงไดมุ้่งเนน้การพูดเพื่อการส่ือสารเป็นสําคญัโดยผูส้อน

พยายามสอนให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่วและมี

ประสิทธิภาพ 

           สุมิตรา องัวฒันกุล(2540: 167) ท่ีกล่าววา่ ทกัษะการพดูเป็นทกัษะท่ีสาํคญัและจาํเป็นท่ีสุดใน

การเรียนภาษาต่างประเทศ เน่ืองจากการพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจและความรู้สึกให้

ผูฟั้งไดรั้บรู้และเขา้ใจจุดหมายของผูพู้ดเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั ทกัษะการพูดถือว่าเป็น

ทกัษะท่ีสําคญัในการประกอบอาชีพธุรกิจต่างๆ ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทกัษะการ

พดูนบัไดว้า่เป็นทกัษะท่ีสาํคญัและจาํเป็นมากเพราะผูพ้ดูไดย้อ่มสามารถฟังผูอ่ื้นพูดเขา้ใจไดแ้ละจะ

ช่วยให้อ่านออกและเขียนง่ายข้ึนดว้ย อย่างไรก็ตามทกัษะการพูดเป็นทกัษะทางภาท่ีซับซ้อนและ

เกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานานไม่ไดเ้กิดจากความเขา้ใจและจดจาํดงันั้นการจดัการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในปัจจุบนัจึงควรใหค้วามสาํคญักบัทกัษะการพดูใหม้ากข้ึน   

           อจัฉรา วงศโ์สธร (2539 : 316) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ทกัษะพูดเป็นทกัษะทางสังคม (Social 

Skill) การพูดอย่างมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่กบัความรู้องค์ประกอบทางภาษา และความตระหนกัถึง

ลีลาภาษา ตลอดจนการส่ือความหมายโดยส่ือท่ีไม่ไดเ้ป็นตวัภาษา (Non-Verbal Medium) ภาษาพูด

มีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง ซ่ึงประกอบดว้ยการใชล้กัษณะภาษาต่อไปน้ีบ่อยคร้ังกวา่ภาษาเขียน คือ 

การรวมคาํให้สั้น (Contractions) บุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) คาํถาม (Questions) คาํท่ีเป็น

รูปธรรม (Concrete Words) คาํท่ีมีพยางค์สั้ น ๆ (Fewer Syllables) การทวนคาํ ทวนความ 

(Restatement) การซํ้ าคาํ ซํ้ าความ (Repetition) การออกอุทาน(Interjection) นอกจากน้ี โครงสร้าง

ทางภาษามกัไม่เป็นระเบียบแบบแผนเหมือนภาษาพูด เพราะมีการกล่าวด้วยความลงัเล การพูด

กลบัไปกลบัมา การเปล่ียนตวัประธานในขอ้ความ 

          อวยชยั ผกามาศ (2542 หนา้ 1-2) กล่าวถึง ความหมายของการพูดไวว้า่ การพูดคือการส่ือสาร

ทางความคิด ประสบการณ์ และความตอ้งการของผูพู้ดไปสู่ผูฟั้ง เพื่อส่ือความหมายให้ผูฟั้งเกิด



 

 

ความเขา้ใจ โดยใชน้า้เสียง ภาษา และกริยาท่าทาง ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามจรรยามารยาท และประเพณี

นิยมของสังคมใหผู้ฟั้งรับรู้และไดรั้บการตอบสนอง 

         สุมิตรา องัวฒันกุล (2540 : 16) กล่าวว่า การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจและ

เขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูพู้ด ดงันั้น ทกัษะการพูดจึงเป็นทกัษะท่ีสําคญัต่อบุคคลในการส่ือสารใน

ชีวิตประจาํวนั สําหรับการเรียนภาษาต่างประเทศทกัษะการพูดเป็นทกัษะท่ีสําคญัและจาํเป็นที

อย่างไรก็ตามทกัษะการพูดเป็นทกัษะท่ีซับซ้อนและตอ้งเกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานานไม่ใช่เกิด

จากความเขา้ใจหรือจดจาํ 

           เบญจลกัษณ์ อ๊ึงสืบเช้ือ (2540 : 20) อธิบายวา่ การพูด หมายถึง การแลกเปล่ียนข่าวสารต่างๆ 

ซ่ึงแต่ละคร้ังจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป การพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบ

ผลสําเร็จได้นั้ น ผู ้พูดจะต้องสามารถใช้สําเนียงและถ้อยคาํท่ีมีความถูกต้องและสามารถใช้

พฤติกรรมท่ีไม่ใช่คาํพดูใหส้อดคลอ้งเหมาะสมดว้ย 

          เตือนใจ เฉลิมกิจ (2545 : 57) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การพูดเป็นทกัษะท่ีสอนยากเพราะผูเ้รียน

จะตอ้งมีความรู้ในเร่ืององคป์ระกอบต่าง ๆ ของภาษาเป็นอยา่งดี เพื่อท่ีจะพูดในส่ิงท่ีตอ้งการส่ือได ้

เช่น คาํศพัท ์การออกเสียง โครงสร้างทางไวยากรณ์ หวัขอ้ทางภาษาเป็นตน้ 

 พรสวรรค์ สีป้อ (2550 : 163) ไดใ้ห้ความหมายว่า การพูด คือ การปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลในสังคม เป็นการส่ือสารทางวาจาของคนตั้งแต่สองคนข้ึนไป ต่างฝ่ายต่างมีจุดประสงคท่ี์จะ

ส่ือความหมายของตวัอง และต่างฝ่ายก็ตอ้งตีความส่ิงท่ีตนเองไดฟั้ง ดงันั้น จุดประสงคข์องทกัษะ

การพูด คือ สามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งสามารถพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ หลีกเล่ียงการทาํ

ใหผู้ฟั้งสับสนเน่ืองจากการออกเสียงผดิ ไวยากรณ์ผดิ ใชค้าํผดิหรือไม่เหมาะสม นอกจากนั้นยงัตอ้ง

พดูใหเ้หมาะสมกบัสังคมและวฒันธรรมดว้ย 

        กล่าวโดยสรุปไดว้่า การพูดเป็นการส่ือสารระหว่างมนุษยด์ว้ยการใช้เสียง ภาษา และท่าทาง

เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความเขา้ใจ และข่าวสาร ให้ผูฟั้งไดรั้บรู้จุดประสงคข์องผูพู้ดเพื่อ

การส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยเฉพาะในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทกัษะการพูดนบัได้

ว่าเป็นทกัษะท่ีสําคญัและจาํเป็นมาก การพูดท่ีมีประสิทธิภาพนั้นผูพู้ดจะตอ้งสามารถใช้นํ้ าเสียง

ถอ้ยคาํและมีความรู้เก่ียวกบัคาํศพัท์ ไวยากรณ์และวฒันธรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากนั้นยงัตอ้ง

สามารถใชพ้ฤติกรรมการแสดงออกท่ีไม่ใชค้าํพูดไดส้อดคลอ้งเหมาะสมอีกดว้ย ดงันั้น ทกัษะการ

พดูจึงตอ้งอาศยัการฝึกฝนเป็นเวลานาน จึงจะทาํใหก้ารพดูนั้นมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 ความสําคัญของทกัษะการพูดภาษาองักฤษ 



 

 

            กุศยา แสงเดช (2548 : 136) ไดก้ล่าววา่ การพูดเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการส่ือสาร ในการ

สอนทกัษะการพูดเบ้ืองตน้ มุ่งเน้นให้ใช้ทกัษะการพูดเพื่อการส่ือสารได้ในสถานการณ์จริง ส่ิง

สาํคญั คือ ตวัครูผูส้อนจะตอ้งให้ความถูกตอ้ง รูปแบบ เสียง ดงันั้น กิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นกิจกรรม

ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัตามแบบหรือตวัอยา่งท่ีกาํหนดเพื่อนาํไปสู่ขั้นการสอนพูดให้มีประสิทธิภาพ

และไดผ้ลสัมฤทธ์ิสูงสุด การเตรียมกิจกรรมท่ีจะนาํไปสู่กิจกรรมการสอนพดู ครูผูส้อนตอ้งคาํนึงถึง

ความถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์ และระดบัภาษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  

           

          สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532 : 55-56) ไดก้ล่าวถึง การสอนทกัษะการพูดโดยเนน้การพูด

ภาษาองักฤษเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถนาํภาษาองักฤษท่ีเรียนมาแล้วมาใช้ในการส่ือสารได ้และฝึก

ความเขา้ใจในการฟังภาษาองักฤษของชาวต่างประเทศ โดยท่ีผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งออกเสียงชัด

เหมือนชาวต่างประเทศ ทั้งน้ี ในการสนทนา ครูมีหน้าท่ีช่วยเหลือแนะนาํ และควรคาํนึงว่าผูพู้ด

สามารถพูดให้ผูฟั้งเขา้ใจส่ิงท่ีตนเองตอ้งการจะส่ือความหมายหรือไม่ ถา้ผูฟั้งเขา้ใจดีก็ถือวา่ผูเ้รียน

สามารถใช้ภาษาองักฤษส่ือสารได้ ถึงแม้ว่าจะพูดผิดไวยากรณ์หรือใช้ศัพท์ผิดก็ตาม ตวัอย่าง

จุดประสงคข์องทกัษะพดูมีดงัน้ีคือ ฟังการสนทนาแลว้พดูออกความคิดเห็น พูดต่อหรือถามเก่ียวกบั

ส่ิงท่ีสนทนา พูดออกคาํสั่งไดต้ามท่ีตอ้งการ ตั้งคาํถามหรืออภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่าน พูดหรืออ่าน

รายงานให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ พูดและสนทนาไดต้ามความตอ้งการในชีวิตประจาํวนั เช่น ให้เชิญเพื่อนไป

งานเล้ียงวนัเกิด ให้สนทนาเก่ียวกบัการทาํงานในระหว่างปิดเทอม ให้สัมภาษณ์เพื่อรับสมคัรเขา้

ทาํงาน ใหแ้สดงความคิดเห็นและขอความคิดเห็น    

          พรสวรรค์ สีป้อ (2550: 166) กล่าวว่า การสอนทกัษะการพูดมกัจะสอนควบคู่ไปกบัทกัษะ

การฟัง การสอนแบบเดิมมกัจะเป็นการฝึก โดยให้คนหน่ึงถามอีกคนตอบ ทั้งคาํถามและคาํตอบจะ

ถูกกาํหนดไว ้สามารถเดาคาํตอบได ้มกัจะมีคาํตอบท่ีถูกเพียงคาํตอบเดียว ซ่ึงไดก้าํหนดไวก่้อนแลว้ 

ดงันั้น จุดประสงคข์องการพูดคือ การแสดงความสามารถในการถามและตอบคาํถาม ไม่ใช่การพูด

ท่ีแทจ้ริง  

          สรุปไดว้า่ การพูดเป็นทกัษะท่ีจาํเป็น เพราะเป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนัมากกว่า

ทกัษะอ่ืน ๆ การพูดไดแ้ละพูดเป็นทาํให้การใชท้กัษะอ่ืน ๆ ง่ายข้ึน และการพูดนาํไปสู่ปฏิสัมพนัธ์

อนัดีระหวา่งกนัและกนั การสอนทกัษะการพดู ควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดล้งมือ

ปฏิบติักิจกรรมในการฝึกการพดูท่ีใชส่ื้อสารกนัในชีวิตประจาํวนั การฝึกพูดควรเร่ิมจากง่ายไปหา

ยากและใหโ้อกาสผูเ้รียนทุกคนไดฝึ้ก 

 2.1.3 ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ 



 

 

          จุดมุ่งหมายของการสอนภาษาในการพดูภาษาองักฤษ คือ ให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถใน

การใชภ้าษาเพื่อการส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมกบักาลเทศะ ดงัเช่น  

          Bartz (1989: 18-82) กล่าวถึงองคป์ระกอบของความสามารถในการพดูเพื่อการส่ือสารคือ  

                  1. ความคล่องแคล่ว (Fluency) และมีความเขา้ใจธรรมชาติในการพดู  

                  2. ความเขา้ใจ (Comprehensibility) คือ ความสามารถท่ีจะพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจในส่ิงท่ีผูพู้ด

ส่ือสารออกมา  

          Canale และ Swain (1980: 147) กล่าวว่า ความสามารถในการออกเสียง (Pronunciation) 

คาํศพัท์ (Vocabulary) และหลกัภาษาและไวยากรณ์ (Grammar) เป็นส่ิงสําคญั ท่ีจะทาํให้ผูฟั้ง

สามารถเข้าใจข้อความท่ีใช้ในการส่ือสารได้อย่างมีคุณภาพ (Quality of communication) 

องค์ประกอบเหล่าน้ีจะทาให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างประโยคท่ีเช่ือมโยงกนั ซ่ึงจะทาํให้การ

สนทนาเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองจะตอ้งมีความสามารถดงัต่อไปน้ี  

                  1. ความสามารถดา้นไวยากรณ์ (Grammatical Competence) ความสามารถในดา้นน้ีมิได้

เพียงแต่ความสามารถในการเขา้ใจและใชไ้วยากรณ์เท่านั้น จะตอ้งมีความสามารถในองคป์ระกอบ

ทั้งหมดทางดา้นภาษา คือ เสียง คาํศพัท ์และไวยากรณ์ เน่ืองจากผูพู้ดจะสามารถเลือกใชถ้อ้ยคาํใน

การพดูเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงกบัความตอ้งการ  

                 2. ความสามารถดา้นภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistic Competence) ผูพู้ดสามารถ

เลือกแบบของภาษาให้สัมพนัธ์กบัสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถพูดสนทนาเพื่อ

สร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมตลอดจนจุดประสงคใ์นการส่งสาร ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นน้ีจะ

สามารถใช้ภาษาท่ีแตกต่างไปตามประเภทของการพูด เช่น การอภิปราย การเสนอความคิด หรือ 

การโตว้าที เป็นตน้  

                 3.ความสามารถในการใช้ความสัมพนัธ์ของขอ้ความหรือการเช่ือมประโยค (Discourse 

Competence) ตามหลกัภาษา หากผูพู้ดมีความสามารถทางดา้นน้ี จะทาให้ผูพู้ดสามารถใชภ้าษาใน

การสนทนา ลาํดบัก่อน-หลงั และสํานวนท่ีผูพู้ดใชเ้พื่อแสดงความคิดเห็นมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์

กนั จึงทาใหก้ารสนทนาดาเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน  

                 4. ความสามารถดา้นกลวิธีในการส่ือสาร (Strategic Competence) ในการพูดไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพนั้น ผูพู้ดจะตอ้งมีกลวิธีในการส่ือสาร จึงจะทาํให้ผูพู้ดเพิ่มศกัยภาพทางการพูดเพื่อ

การส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถึงแมว้า่ผูพ้ดูมีความรู้ทางดา้นไวยากรณ์ไม่ดีพอ หากใชก้ลวิธีใน

การแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ก็จะทาใหผู้พ้ดูสามารถดาเนินการสนทนาส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  

          Carrall (1982: 135) ไดจ้ดัลาดบัความสามารถของทกัษะทางการพดูไว ้9 ระดบั ดงัน้ีคือ  

           ระดบัท่ี 1 หมายถึง ระดบัท่ีผูพ้ดูไม่สามารถเขา้ใจหรือพดูไม่ไดเ้ลย (Non-User)  



 

 

           ระดบัท่ี 2 หมายถึง ระดบัท่ีผูใ้ชภ้าษาไดเ้ล็กนอ้ย (Intermittent User)  

           ระดบัท่ี 3 หมายถึง ระดบัท่ีผูใ้ชภ้าษาไดใ้นวงจากดั ผูพู้ดเกิดความผิดพลาดบ่อยๆ เขา้ใจบท

สนทนาและรู้รายละเอียดบางส่วน ไม่สามารถจบัรายละเอียดได้ จบัได้แต่ใจความสําคญัเท่านั้น 

(Extremely Limited User)  

           ระดบัท่ี 4 หมายถึง ระดบัท่ีผูพ้ดูใชภ้าษาเกือบดี สามารถสนทนาโตต้อบได ้แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ไม่สามารถนาการสนทนา หรือ อภิปรายได้อย่างรวดเร็ว จึงทาให้การสนทนาขาดความต่อเน่ือง 

(Marginal User)  

          ระดบัท่ี 5 หมายถึง ระดบัท่ีผูพ้ดูใชภ้าษาไดป้านกลาง สามารถส่ือความหมายใจความหลกั แต่

ยงัมีขอ้ผิดพลาดในการใชไ้วยากรณ์ จึงทาให้การส่ือสารไม่ชดัเจน ขาดความคล่องแคล่วในการใช้

ภาษา และท่าทางประกอบการพดู (Modest User)  

          ระดบัท่ี 6 หมายถึง ระดบัท่ีผูพู้ดใชภ้าษาได ้สามารถคุยในหวัขอ้ท่ีตอ้งการ และปะติดปะต่อ

เร่ืองราวท่ีพูดได ้หรือ เปล่ียนหัวขอ้ท่ีพูดได ้มีการหยุดพูด หรือ พูดไม่ต่อเน่ืองในการสนทนาเป็น

บางคร้ัง แต่ก็สามารถเร่ิมตน้การสนทนาใหม่ได ้(Competence User)      

      ระดบัท่ี 7 หมายถึง ระดบัท่ีผูพู้ดใชภ้าษาไดดี้ สามารถเล่าเร่ืองราวต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน มีการ

เก็บรายละเอียด มีเหตุผล สามารถสนทนาได้เป็นเร่ืองราว แต่ย ังขาดความคล่องแคล่ว มี

ความสามารถ ในการติดตามการสนทนาเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงอารมณ์ ส่วนนํ้ าเสียงยงัขาดความ

มัน่ใจ มีการพดูซํ้ าขอ้ความ แต่สามารถโตต้อบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Good User)  

        ระดบัท่ี 8 หมายถึง ผูพู้ดใช้ภาษาได้ดีมาก สามารถพูดหรืออภิปรายอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถนาการสนทนาและดาํเนินการสนทนาได้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีอารมณ์ร่วมในการ

โตต้อบ และใชก้ริยาท่าทางไดอ้ยา่งเหมาะสม (Excellent User)  

         ระดบัท่ี 9 หมายถึง ผูพู้ดใช้ภาษาได้อย่างเช่ียวชาญ สามารถพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถดาํเนินการสนทนาไดอ้ย่างต่อเน่ือง ขยายความได ้ตลอดจนสามารถพูดไดใ้จความสําคญั 

(Expert User)  

         สรุปวา่ ความสามารถในการพดูประกอบดว้ย การเลือกใชค้าํ ประโยค ใหเ้หมาะสมกบัสถานะ

ทางสังคมของผูพู้ดและผูฟั้ง มีความคล่องแคล่ว มีความตั้งใจในการส่ือสารตลอดจนมีกลวิธีการ

เลือก กลวิธีในการส่ือสารเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องทางการส่ือสาร ซ่ึงนบัวา่เป็นส่วนสําคญัในการพูด

เพื่อการส่ือสารท่ีผูพู้ดสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารให้ผูฟั้งเกิดความเข้าใจตรงกับส่ิงท่ีผูพู้ด

ตอ้งการส่ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

          2.1.4 การวดัและประเมินผลในการพูด  



 

 

          การประเมินความสามารถในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบ

ความสามารถดา้นการพูด เพื่อวดัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนในหลายๆ ดา้น เช่น การพูด การ

ออกเสียง ไวยากรณ์ คาํศพัท์ ความเขา้ใจและความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ซ่ึงสามารถทาํได้

หลายวิธี โดยสามารถดําเนินการได้ตั้ งแต่ขั้นก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยให้

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนมาแลว้ ดงันั้น ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดใ้ชอ้งคป์ระกอบ

ดงักล่าวขา้งตน้ มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินวดัความสามารถ โดยแบ่งเป็นระดบั ดงัเช่น Clark 

(1972) กล่าวถึง ระบบการให้คะแนนวดัความสามารถ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั เร่ิมจากระดบัท่ี 1 

จนถึงระดบัท่ี 4 โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

การออกเสียง (Pronunciation)  

     ระดบัท่ี 1 ยงัพดูและโตต้อบการสนทนาไม่ได ้ 

     ระดบัท่ี 2 ออกเสียงผดิบ่อยมาก และฟังไม่เขา้ใจ  

     ระดบัท่ี 3 ออกเสียงผดิเป็นบางคร้ัง  

     ระดบัท่ี 4 ออกเสียงถูกตอ้งพดูได ้ 

คาํศพัท ์(Vocabulary)  

    ระดบัท่ี 1 ใชค้าํศพัทผ์ดิและโตต้อบการสนทนาไม่ได ้ 

    ระดบัท่ี 2 ใชค้าํศพัทผ์ดิบ่อยมาก แต่ใชถู้กตอ้งในสถานการณ์ต่างๆได ้ 

    ระดบัท่ี 3 ส่ือความหมายไดเ้ป็นส่วนใหญ่ เลือกใชค้าํศพัทไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  

    ระดบัท่ี 4 ส่ือความหมายได ้และใชค้าํศพัทไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์  

ไวยากรณ์ (Grammar)  

     ระดบัท่ี 1 ใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ผดิ ไม่สามารถส่ือสารได ้ 

     ระดบัท่ี 2 ใชไ้วยากรณ์เบ้ืองตน้ผดิ วลีถูกตอ้งบา้ง  

     ระดบัท่ี 3 ใชโ้ครงสร้างทางไวยากรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีขอ้ผดิพลาดเล็กนอ้ย  

     ระดบัที 4 ไม่มีขอ้ผดิพลาดทั้งในการเลือกใชค้าํศพัท ์และโครงสร้างทางภาษา  

ความคล่องแคล่ว (Fluency)  

    ระดบัท่ี 1 พดูแลว้หยดุคิดนาน พดูไม่ต่อเน่ือง โตต้อบการสนทนาไม่ได ้      

    ระดบัท่ี 2 โตต้อบสนทนาไม่ได ้แต่พยายามพดูต่อ โดยการเร่ิมตน้ใหม่  

    ระดบัท่ี 3 พดูต่อเน่ือง ราบร่ืนเป็นธรรมชาติ แต่ก็มีสะดุดเป็นบางคร้ัง  

    ระดบัท่ี 4 พูดต่อเน่ือง ราบร่ืนเป็นธรรมชาติ มีความคล่องแคล่วต่อเน่ืองในการสนทนา หยุดได้

ถูกจงัหวะเช่นเดียวกบัเจา้ของภาษา Harris (1990:84) กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินผลความสามารถ



 

 

ในการพูด โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน 5 อย่างคือ การออกเสียง ไวยากรณ์ คาํศพัท์ ความ

คล่องแคล่วในการใชภ้าษา และความเขา้ใจ โดยแต่ละเกณฑมี์การประเมินผล 5 ระดบั ดงัน้ี  

1. การออกเสียง (Pronunciation)  

         ระดบัท่ี 1 มีปัญหาทางการออกเสียงมาก จึงทาใหไ้ม่สามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีพดู ไดเ้ลย  

         ระดบัท่ี 2 มีปัญหาในการออกเสียงมากยากแก่การทาํความเขา้ใจในคาํพดูไดผู้ฟั้งจะ 

ตอ้งถามซํ้ า  

         ระดบัท่ี 3 มีปัญหาในการออกเสียงนอ้ย ผูฟั้งจะตอ้งตั้งใจฟังจึงจะสามารถเขา้ใจได ้มีการออก

เสียงผดิทาใหผู้ฟั้งสับสนในบางคร้ัง  

         ระดบัท่ี 4 ผูพ้ดูออกเสียงไดดี้ แต่ก็มีปัญหาในการออกเสียงอยูบ่า้ง แต่ผูฟั้งสามารถฟังเขา้ใจใน

ส่ิงท่ีผูพ้ดูตอ้งการส่ือสาร  

         ระดบัท่ี 5 ผูพ้ดูสามารถออกเสียงไดดี้เทียบเท่ากบัเจา้ของภาษา  

2. ไวยากรณ์ (Grammar)  

       ระดบัท่ี 1 ผูพู้ดไม่สามารถส่ือความหมายให้เขา้ใจได ้เน่ืองจากใชไ้วยากรณ์ผิด และเรียงลาํดบั

คาํไม่ถูกตอ้ง  

       ระดบัท่ี 2 ผูพู้ดใชไ้วยากรณ์ง่ายๆ ได ้แต่มกัจะใชไ้วยากรณ์และการเรียงลาํดบัคาผิดบ่อยๆ ทาํ

ใหฟั้งเขา้ใจยาก  

       ระดบัท่ี 3 ผูพ้ดูใชไ้วยากรณ์ผดิบ่อยคร้ัง จนทาํใหเ้ขา้ใจความหมายของประโยคท่ีพดูผดิไป  

       ระดบัท่ี 4 ผูพ้ดูใชไ้วยากรณ์ผดิอยูบ่า้ง แต่ส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง  

       ระดบัท่ี 5 ผูพ้ดูใชไ้วยากรณ์ตลอดจนเรียงลาํดบัคาโดยมีขอ้ผดิพลาดนอ้ยมากและสามารถแกไ้ข

ขอ้บกพร่องใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

3. คาํศพัท ์(Vocabulary)  

         ระดบัท่ี 1 ผูพ้ดูไม่สามารถส่ือความหมายไดเ้พราะไม่มีความรู้ดา้นคาํศพัท ์ 

         ระดบัท่ี 2 ผูพ้ดูใชค้าํศพัทผ์ดิ เน่ืองจากมีความรู้ดา้นคาศพัทอ์ยา่งจาํกดั ทาํใหย้ากแก่การทาํ

ความเขา้ใจความหมายของประโยคท่ีพดู  

         ระยะท่ี 3 ผูพ้ดูใชค้าํศพัทผ์ดิ ในประโยคท่ีใชใ้นการสนทนา เน่ืองจากผูพ้ดูมีปัญหาในการคิด

หาคาํศพัทม์าใชใ้นการส่ือสาร  

         ระยะท่ี 4 ผูพ้ดูใชค้าํศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง และไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์เป็นบางคร้ัง  

         ระยะท่ี 5 ผูพ้ดูมีความสามารถในการใชค้าํศพัท ์วลี และสาํนวนไดอ้ยา่งคล่องแคล่วเทียบเท่า

เจา้ของภาษา  

4. ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Fluency)  



 

 

       ระดบัท่ี 1 ผูพู้ดมีการหยุดเวน้ช่องในการสนทนาเป็นเวลานานมาก จึงทาํให้การสนทนาไม่รู้

เร่ือง  

       ระดบัท่ี 2 ผูพ้ดูมีการหยดุเวน้ช่องในการสนทนา บ่อยคร้ังเพราะมีความรู้จาํกดัในการใชภ้าษา  

       ระดบัท่ี 3 ผูพ้ดูมีความคล่องแคล่วในการพดูไม่มากนกั เน่ืองจากติดขดัเร่ืองการใชภ้าษา  

       ระดบัท่ี 4 ผูพ้ดูมีความเร็วและความคล่องแคล่วในการพดู แต่มีการสะดุดเป็นบางคร้ัง  

       ระดบัท่ี 5 ผูพ้ดูมีความสามารถในการพดูอยา่งคล่องแคล่วเทียบเท่าเจา้ของภาษา  

5. ความเขา้ใจ (Comprehension)  

        ระดบัท่ี 1 ผูฟั้งไม่สามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีผูพู้ดส่ือสาร ผูพู้ดไม่สามารถพูดภาษาองักฤษเพื่อส่ือ

ความหมายใหเ้ขา้ใจได ้ 

        ระดบัท่ี 2 ผูพ้ดูติดขดัในการพดู มกัจะพดูซํ้ าๆ เน่ืองจากใชเ้วลาในการหาคาํพดู  

        ระดบัท่ี 3 ผูพ้ดูเขา้ใจในส่ิงท่ีตนพดู และพดูสนทนาไดเ้ป็นส่วนมาก แต่ค่อนขา้งชา้  

        ระดบัท่ี 4 ผูพ้ดูสามารถพดูใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดค้รบถว้น แต่มีการพดูขอ้ความซํ้ าเป็นบางคร้ัง  

        ระดบัท่ี 5 ผูพ้ดูสามารถส่ือสารใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดท้ั้งหมด โดยไม่มีปัญหา  

        สรุปได้ว่า จากข้อมูลดงักล่าวส่ิงท่ีใช้ในการประเมินระดับภาษาท่ีใช้ทกัษะการพูดเพื่อการ

ส่ือสาร สามารถประเมินได้จาก การออกเสียงได้อย่างเหมาะสม การเลือกใช้คาํศพัท์ได้อย่าง

เหมาะสม กบัสถานการณ์ การใชไ้วยากรณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีความคล่องแคล่วในการพูด และเกิด

ความเข้าใจในการส่ือสาร ระหว่างผูพู้ดและผู ้ฟัง ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาเกณฑ์การ

ประเมินผลความสามารถในการพูดของ Harris มาปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับการพฒันา

ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ โดยการใชแ้บบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ 

2.2 แบบฝึกทกัษะ 

             2.2.1 ความหมายแบบฝึกทกัษะ 

                    จากการศึกษาเอกสารต่างๆไดก้ล่าววา่แบบฝึกจดัเป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึง

แบบฝึกมีความจาํเป็นต่อการเรียนการสอนวชิาทกัษะ การใชแ้บบฝึกพฒันาการเรียนการสอนจะช่วย

ให้ครูและนักเรียนพบข้อบกพร่องทางการเรียนการสอนและแก้ไขขอ้บกพร่องนั้น มีผูก้ล่าวถึง

ความหมายของแบบฝึกไว ้ดงัน้ี     

           แบบฝึก ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ แบบฝึกบา้ง แบบฝึกเสริมทกัษะบา้ง แบบฝึก หมายถึง ส่ือการเรียน

การสอนท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา ไดฝึ้กทกัษะจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถตาม

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียนนั้น 



 

 

 อจัฉรา ชีวพนัธ์ และคณะ กล่าวถึงแบบฝึกทางภาษาสรุปไดว้า่ แบบฝึกทางภาษาหมายถึง 

ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเสริมสร้างความเขา้ใจทางภาษาตามแนวหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเสริม

เพิ่มเติมเน้ือหาบางส่วนท่ีช่วยใหน้กัเรียนนาความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ออ้มน้อม เจริญธรรม (2533:45) ให้ความหมายแบบฝึกว่า เป็นแบบฝึกท่ีช่วยให้การสอน

ของครู และการเรียนของนกัเรียนประสบผลสําเร็จเม่ือผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกหดัจนเกิดความเขา้ใจ

และเกิดความชาํนาญ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525 ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกไวว้่า “แบบฝึก

หมายถึง แบบตวัอยา่ง ปัญหา หรือคาสั่งท่ีตั้งข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนฝึกตอบ” 

ส่วน ชยัยงค์ พรหมวงศ์ กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกสรุปไดว้่า แบบฝึกหมายถึง ส่ิงท่ี

นักเรียนต้องใช้ควบคู่กับการเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีนักเรียนพึง

กระทาํจะแยกกนัเป็นหน่วยหรือจะรวมเล่มก็ได ้

จากความหมายของแบบฝึกดงักล่าว สรุปไดว้่า แบบฝึก หมายถึงส่ือท่ีใช้ประกอบการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสริมสร้างทกัษะให้แก่นักเรียน และช่วยให้

นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะเพิ่มจนเกิดความชาํนาญ และส่งผลให้นกัเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน 

โดยมีลักษณะเป็นแบบฝึกหัด ให้นักเรียนได้กระทํากิจกรรมโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนา

ความสามารถของนกัเรียนใหดี้ข้ึน 

              2.2.2 ความสําคัญแบบฝึกทกัษะ 

            Petty (อา้งถึงใน เพียงจิต. 2529: 18 – 20) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกเป็นส่วนเพิ่มหรือ

เสริมจากหนงัสือเรียนในการเรียนทกัษะ แบบฝึกเป็นส่ิงท่ีทาํข้ึนอย่างเป็นระเบียบ ระบบ ช่วยให้

นักเรียนฝึกทกัษะการใช้ภาษาดีข้ึน และช่วยเสริมทกัษะทางภาษาให้คงทน แบบฝึกเป็นส่ือท่ี

สามารถพฒันาการเรียนของนักเรียนได้ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน คือ เป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการเรียนในแต่ละคร้ัง ช่วยให้

ครูทราบความกา้วหน้าหรือขอ้บกพร่องของนกัเรียน และช่วยให้นกัเรียนประสบผลสําเร็จในการ

เรียน 

          วีระ ไทยพานิช (2528 : 11) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของแบบฝึกสรุปไดว้่า แบบฝึก

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการกระทาํจริง เป็นประสบการณ์ตรงท่ีผูเ้รียนมี

จุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน ทาํใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียน สามารถเรียนรู้ และจดจาํส่ิงท่ีเรียนได้

ดีและนาํไปใชใ้นสถานการณ์เช่นเดียวกนัได ้



 

 

                  เชาวนี เกิดเพทางค์ (2524 : 23) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของแบบฝึกไวว้่า “แบบฝึกเป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ ทาํใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ และช่วยให้ครูทราบผลการเรียนของ

นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด” 

       ความสําคญัของแบบฝึกสรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมจากหนังสือเรียน 

แบบฝึกเป็นส่ิงท่ีทาํข้ึนอยา่งเป็นระเบียบ ระบบ ช่วยให้นกัเรียนฝึกทกัษะการใชภ้าษาดีข้ึน และช่วย

เสริมทกัษะทางภาษาใหค้งทน แบบฝึกเป็นส่ือท่ีสามารถพฒันาการเรียนของนกัเรียนได ้

                 2.2.3 การสร้างแบบฝึกทกัษะ 

                         ฮาเรส (Haress อา้งถึงใน องัศุมาลิน เพิ่มผล, 2542 : 14) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสร้าง

แบบฝึกวา่ แบบฝึกจะตอ้งใช้ภาษาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน และควรสร้างโดยอาศยัหลกัจิตวิทยาใน

การแกปั้ญหา  และการตอบสนองไวด้งัน้ี 

1. สร้างแบบฝึกหลายๆ ชนิด เพื่อเร้าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ 

2. แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนนั้นจะตอ้งให้ผูเ้รียนสามารถพิจารณาไดว้่าตอ้งการให้ผูเ้รียนทาํ

อะไร 

3. ใหผู้เ้รียนไดน้าํส่ิงท่ีเรียนรู้จากการเรียนมาตอบในแบบฝึกใหต้รงตามเป้าหมาย 

4. ใหผู้เ้รียนตอบสนองส่ิงเร้าดว้ยการแสดงความสามารถและความเขา้ใจในการฝึก 

5. กาํหนดให้ชดัเจนว่าจะให้ผูเ้รียนตอบแบบฝึกแต่ละชนิด แต่ละรูปแบบดว้ยวิธีการ

ตอบอยา่งไร 

       ถวลัย ์ มาศจรัส (2546 : 20) ไดก้ล่าวถึงการสร้างและจดัทาํแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ

ไวด้งัน้ี 

1. ศึกษาเน้ือหาสาระสาํหรับการจดัทาํแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ 

2. วเิคราะห์เน้ือหาสาระโดยละเอียด เพื่อกาํหนดจุดประสงคใ์นการจดัทาํ 

3. ออกแบบการจดัทาํแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะตามจุดประสงค ์

4. สร้างแบบฝึกหัด แบบฝึกทกัษะ และส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น แบบทดสอบก่อนฝึก    

บตัรคาํสั่ง ขั้นตอนกิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งปฏิบติั แบบทดสอบหลงัเรียน 

5. นาํแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ปรับปรุง พฒันา ให้

สมบูรณ์ 

          วรนาถ  พว่งสุวรรณ  (2518 : 34 – 37)  ไดใ้หห้ลกัการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะไวด้งัน้ี 

1.       ตั้งจุดประสงค ์

2.       ศึกษาเก่ียวกบัเน้ือหา 



 

 

3.       ขั้นต่าง ๆ ในการสร้าง 

3.1    ศึกษาปัญหาในการเรียนการสอน 

3.2    ศึกษาหลกัจิตวทิยาของเด็กและจิตวทิยาการเรียนการสอน 

3.3    ศึกษาเน้ือหาวชิา 

3.4    ศึกษาลกัษณะของแบบฝึกเสริมทกัษะ 

3.5    วางโครงเร่ืองและกาํหนดรูปแบบใหส้ัมพนัธ์กบัโครงเร่ือง 

3.6    เลือกเน้ือหาต่างๆท่ีเหมาะสมมาบรรจุในแบบฝึกเสริมทกัษะให้ครบตามท่ี

กาํหนด 

       เกสร  รองเดช  (2522 : 36 – 37)  ไดเ้สนอแนะแนวทางในการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะดงัน้ี 

              1.  สร้างแบบฝึกเสริมทกัษะใหเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรียน คือ ไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไป 

              2.  เรียงลําดับแบบฝึกเสริมทักษะจากง่ายไปหายาก โดยเร่ิมจากการฝึกออกเสียงเป็น

พยางค ์คาํ วลี ประโยค และคาํประพนัธ์ 

              3.  แบบฝึกเสริมทกัษะบางแบบควรใชภ้าพประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนกัเรียน ซ่ึง

จะช่วยให้นกัเรียนประสบความสําเร็จในการฝึก และจะช่วยย ัว่ยุให้ติดตามต่อไปตามหลกัของการ

จูงใจ 

              4.  แบบฝึกเสริมทกัษะท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบฝึกสั้นๆง่ายๆใชเ้วลาในการฝึกประมาณ  

30-45นาที                  

              5.  เพื่อป้องกนัความเบ่ือหน่าย แบบฝึกตอ้งมีลกัษณะต่าง ๆ เช่น ประสมคาํจากภาพ เล่น

กบับตัรภาพ เติมคาํลงในช่องวา่ง อ่านคาํประพนัธ์ ฝึกร้องเพลง และใชเ้กมต่าง ๆ ประกอบ 

          บอ็ค  (Bock  1993 : 3)  ไดใ้หข้อ้พิจารณาในการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ  ดงัน้ี 

              1.  กาํหนดจุดประสงคใ์ห้ชดัเจน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนไดท้ราบจุดมุ่งหมายของแบบฝึกเสริม

ทกัษะ 

              2.  ใหร้ายละเอียดต่างๆเช่น คาํแนะนาํในการทาํแบบฝึกเสริมทกัษะหรือขั้นตอนในการทาํ

อยา่งละเอียด 

             3.  สร้างแบบฝึกเสริมทกัษะให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบันกัเรียน

มากท่ีสุด เช่น แบบฝึกเสริมทกัษะอาจใช้รูปแบบง่ายๆโดยเร่ิมจากการให้นกัเรียน ตอบคาํถามใน

ลกัษณะถูกผดิจนถึงการใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 

             4.  แบบฝึกเสริมทกัษะควรสร้างความเข้าใจให้กบันักเรียน เช่น การให้นักเรียนเขียน

เรียงลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนลงในตารางหรือแผนภูมิท่ีกาํหนดให ้



 

 

          จากแนวคิดขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่  การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะควรมีหลกัใน  การสร้าง

ดงัน้ี 

              1.  ต้องยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และพฒันาการของผูเ้รียนในแต่ละวยั ต้องคาํนึงถึง

ความสามารถ ความสนใจ แรงจูงใจของนกัเรียน 

              2.  ตอ้งตั้งจุดประสงค์ในการฝึกว่าตอ้งการฝึกเสริมทกัษะใด เน้ือหาใด ตอ้งการให้ผูเ้รียน

เกิดการเรียนรู้อะไร 

              3.  แบบฝึกเสริมทกัษะตอ้งไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป คาํนึงถึงความสามารถของเด็กและตอ้ง

เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก 

              4.  ตอ้งศึกษาขั้นตอนต่างๆในการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ ปัญหาแลขอ้บกพร่องของ

นกัเรียน 

              5.  แบบฝึกเสริมทกัษะตอ้งมีคาํช้ีแจง และควรมีตวัอยา่งเพื่อให้นกัเรียนมีความเขา้ใจมาก

ข้ึน และสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง 

              6.  แบบฝึกเสริมทกัษะควรมีหลายรูปแบบ หลายลกัษณะ เพื่อจูงใจในการทาํ ทาํใหน้กัเรียน

มีความรู้สึกวา่มีจาํนวนไม่มาก 

              7.  ควรมีรูปภาพประกอบท่ีสวยงามเหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

              8.  ควรใชภ้าษาสั้น ๆ ง่าย ๆ ไม่วา่จะเป็นเน้ือหาหรือคาํสั่ง 

              9.  ควรมีการทดลองใชเ้พื่อหาขอ้บกพร่องต่าง ๆ ก่อนนาํไปใชจ้ริง 

             10.  ควรจดัทาํเป็นรูปเล่ม ซ่ึงสามารถเก็บรักษาไดง่้าย นกัเรียนสามารถนาํมาทบทวนก่อน

สอบได ้

            จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ หลกัในการสร้างแบบฝึกควรสร้างให้ตรงกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ

ฝึกมีความเหมาะสมต่อพฒันาการของผูเ้รียน สนองความสนใจและคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลจดัทาํใหจ้บเป็นเร่ืองๆ การประเมินผลแจง้ผลความกา้วหนา้ในการฝึกใหผู้เ้รียนทราบทนัทีทุก

คร้ัง 

           

                2.2.4 ลกัษณะแบบฝึกทีด่ี 

                        การสร้างแบบฝึกทกัษะให้ไดคุ้ณภาพนั้น ตอ้งอาศยัการศึกษาคน้ควา้ลกัษณะของ

แบบฝึกท่ีดีท่ีมีนกัการศึกษาไดส้ร้างไว ้เพื่อนามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบฝึกทกัษะ 

              สมชยั ไชยกุล ( 2526: 14 – 15) สรุปถึงลกัษณะแบบฝึกทกัษะท่ีดีจะตอ้งสร้างข้ึน

เพื่อฝึกส่ิงท่ีจะสอน ไม่ใช่ทดสอบวา่นกัเรียนเรียนรู้อะไรบา้ง ควรเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างเฉพาะของ

ส่ิงท่ีสอนเร่ืองเดียว เป็นส่ิงท่ีนกัเรียนพบเห็นอยูแ่ลว้ ขอ้ความท่ีนามาฝึกควรสั้น กระตุน้ให้เกิดการ



 

 

ตอบสนองท่ีพึงปรารถนาและในแบบฝึกท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างของหลกัภาษา ไม่ควรใชค้าํศพัทม์าก

นกัหรืออาจระบุลกัษณะของแบบฝึกทกัษะท่ีดีเป็นขอ้ๆดงัน้ี 

1. ควรมีความชัดเจนทั้งคาํสั่งและวิธีทาํ คาํสั่ง หรือตวัอย่างแสดงวิธีทาํท่ีใช้ไม่ควรยาว

เกินไป เพราะจะทาํใหเ้ขา้ใจยาก 

2. ตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก 

3. ภาษาและภาพควรเหมาะสมกบัวยั และพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน 

4. ควรฝึกเป็นเร่ือง ๆ แต่ละเร่ืองไม่ควรยาวเกินไป มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อเร้าความ

สนใจ 

5. แบบฝึกตอ้งมีความถูกตอ้ง อยา่ใหมี้ขอ้ผดิพลาด 

6. การฝึกแต่ละคร้ังตอ้งใหเ้หมาะสมกบัเวลา และเร้าความสนใจของผูเ้รียน 

7. การสร้างแบบฝึกควรมีหลาย ๆ แบบเพื่อเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจไดก้วา้งขวาง และ

ส่งเสริมใหเ้กิดความคิด 

8. ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาไดด้ว้ยตนเอง ใหรู้้จกัคน้ควา้ รวบรวมส่ิงท่ีพบเห็นบ่อย 

ๆ หรือส่ิงท่ีตวัเองเคยใช ้จะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ืองนั้น ๆ มากยิง่ข้ึน และสามารถนาความรู้ไปใช ้

         9. ควรจะเป็นแบบฝึกสาหรับเด็กเก่ง และในขณะเดียวกนั ก็เป็นแบบซ่อมเสริมสําหรับเด็ก

อ่อน     

                    นิตยา  ฤทธ์ิโยธี  (2520 : 1)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกเสริมทกัษะไวว้า่แบบ

ฝึกเสริมทกัษะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรียนมาแลว้  เหมาะสมกบัระดบั  วยั  หรือความสามารถของ

เด็ก  มีคาํช้ีแจงสั้น ๆ ท่ีทาํให้เด็กเขา้ใจวิธีทาํไดง่้าย  ใชเ้วลาเหมาะสมหรือใชเ้วลาไม่นาน  และเป็น

ส่ิงท่ีน่าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 

                         สามารถ  มีศรี  (2530 : 28)  กล่าวว่า  แบบฝึกเสริมทกัษะท่ีดีตอ้งเก่ียวกบับทเรียนท่ีเรียน

มาแลว้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  มีคาํสั่งและคาํอธิบาย  มีคาํแนะนาํการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ  มี

รูปแบบท่ีน่าสนใจและมีกิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ 

               โรจนา  แสงรุ่งระวี  (2531 : 22)  กล่าวว่า  แบบฝึกเสริมทกัษะท่ีดีนอกจากมีคาํอธิบาย

ชดัเจนแลว้ควรเป็นแบบฝึกสั้น ๆ ใชเ้วลาในการฝึกไม่นานเกินไปและมีหลายรูปแบบ 

                        สรุปไดว้า่ แบบฝึกทกัษะท่ีดีนั้นมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัจะตอ้งสร้างข้ึนเพื่อฝึกส่ิงท่ีจะสอน 

ไม่ใช่ทดสอบวา่นกัเรียนเรียนรู้อะไรบา้ง ควรเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างเฉพาะของส่ิงท่ีสอนเร่ืองเดียว 



 

 

เป็นส่ิงท่ีนกัเรียนพบเห็นอยูแ่ลว้  ซ่ึงครูตอ้งศึกษาและนาํมาใชใ้นการสร้าง เพื่อให้ไดแ้บบฝึกทกัษะ

ท่ีดีเม่ือนาํไปใชก้บัผูเ้รียนแลว้จะก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี  

              2.2.5 ประโยชน์แบบฝึกทกัษะ 

                      Green และ Petty (1971: 80) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว ้ดงัน้ี 

    1. ใชเ้สริมหนงัสือแบบเรียนในการเรียนทกัษะ 

    2. เป็นส่ือการสอนท่ีช่วยแบ่งเบาภาระของครู 

    3. เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยฝึกฝนและส่งเสริมทกัษะการใชภ้าษาให้ดีข้ึน แต่จะตอ้งไดรั้บการ

ดูแลและ เอาใจใส่จากครูดว้ย 

    4. แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจะเป็นการช่วยให้เด็ก

ประสบความสาํเร็จ ตามระดบัความสามารถของเด็ก 

    5. จะช่วยเสริมทกัษะใหค้งอยูไ่ดน้าน 

    6. เป็นเคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจบบทเรียนแต่ละคร้ัง 

    7. แบบฝึกท่ีจดัทาํเป็นรูปเล่มจะอาํนวยความสะดวกแก่นกัเรียนในการเก็บรักษาไวเ้พื่อ

ทบทวนดว้ยตนเองได ้

    8. ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาและข้อบกพร่องในการสอน ตลอดจนทราบปัญหาและ

ขอ้บกพร่องและจุดอ่อนของนกัเรียน ช่วยใหค้รูสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที 

    9. ช่วยใหเ้ด็กมีโอกาสฝึกทกัษะไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

    10. แบบฝึกทกัษะท่ีจดัพิมพไ์วเ้รียบร้อยแลว้จะช่วยครูประหยดัเวลา และแรงงานในการ

สอนการเตรียมการสอน การสร้างแบบฝึกทกัษะ และช่วยใหน้กัเรียนประหยดัเวลาในการลอกโจทย์

แบบฝึกหดั 

        จากความสาํคญัของแบบฝึกดงักล่าว สรุปไดว้า่ แบบฝึกนั้นช่วยใหน้กัเรียนไดท้บทวน

และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ และยงัช่วยให้ครูทราบถึงสภาพปัญหาและขอ้บกพร่องในการสอน และ

ตวันักเรียน ทาํให้ครูสามารถแก้ไขได้ทนัท่วงที และยงัช่วยประหยดัแรงงาน และเวลาในการ

เตรียมการสอนของครูอีกดว้ย 

 

2.3งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

          2. 3.1 งานวจัิยในประเทศ  



 

 

                   อุไรวรรณ อินทยารัตน�(2548) ทาํวิจยัเร่ือง “ผลของการสอนวิธีบทบาทสมมติและ

กระบวนการกลุ่ม สัมพนัธ�ท่ีมีต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาผูใ้หญ่ ระดบัมธัยมศึกษา” 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดัศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัภูเก็ต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

ทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช�้ในการทดลอง คือ แบบวดัพฤติกรรม แผนการจดักิจกรรมด�วยบทบาท

สมมติผลการทดลองพบว่า  นักศึกษาท่ีได้รับการสอนด้วยการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ 

กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์และการสอนตามปกติ มีพฤติกรรมเชิง จริยธรรมดา้นความซ่ือสัตย�์ 

ความเสียสละ และความสามคัคี หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมี 20 นยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 และนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนดว้ย การจดักิจกรรมบทบาทสมมติกระบวนการกลุ่ม

สัมพนัธ์� มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเชิงจริยธรรมดา้นนความซ่ือสัตย�์ ความเสียสละ และความ

สามคัคี สูงกวา่ก่อนเรียน ตามปกติ อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 

                 กุศยา แสงเดช (2548 : 136) ไดก้ล่าววา่ การพูดเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการส่ือสาร ใน

การสอนทกัษะการพูดเบ้ืองตน้ มุ่งเนน้ให้ใชท้กัษะการพูดเพื่อการส่ือสารไดใ้นสถานการณ์จริง ส่ิง

สาํคญั คือ ตวัครูผูส้อนจะตอ้งให้ความถูกตอ้ง รูปแบบ เสียง ดงันั้น กิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นกิจกรรม

ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัตามแบบหรือตวัอยา่งท่ีกาํหนดเพื่อนาํไปสู่ขั้นการสอนพูดให้มีประสิทธิภาพ

และไดผ้ลสัมฤทธ์ิสูงสุด การเตรียมกิจกรรมท่ีจะนาํไปสู่กิจกรรมการสอนพดู ครูผูส้อนตอ้งคาํนึงถึง

ความถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์ และระดบัภาษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

                พรสวรรค์ สีป้อ (2550: 166) กล่าวว่า การสอนทกัษะการพูดมกัจะสอนควบคู่ไปกบั

ทกัษะการฟัง การสอนแบบเดิมมกัจะเป็นการฝึก โดยให้คนหน่ึงถามอีกคนตอบ ทั้งคาํถามและ

คาํตอบจะถูกกาํหนดไว ้สามารถเดาคาํตอบได ้มกัจะมีคาํตอบท่ีถูกเพียงคาํตอบเดียว ซ่ึงไดก้าํหนด

ไวก่้อนแลว้ ดงันั้น จุดประสงค์ของการพูดคือ การแสดงความสามารถในการถามและตอบคาํถาม 

ไม่ใช่การพดูท่ีแทจ้ริง 

               จีราพร ทยากรณ์นนท ์(บทคดัยอ่:2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ผลการพฒันาทกัษะการพูด

ภาษาองักฤษเร่ืองการบอกทิศทางการท่องเท่ียวในเมืองยะลาโดยใช้ชุดฝึกทกัษะและวิธีการเรียนรู้

โดยใช้สถานการณ์จาํลองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 โรงเรียนเทศบาล 5 (บา้นตลาดเก่า)

เทศบาลนครยะลา จังหวดัยะลา” เป็นการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีมุ่งเน้นการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยการใช้สถานการณ์จําลองเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้

ภาษาองักฤษท่ีน่าสนใจและมุ่งใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาในชีวติประจาํวนั  

                       

     2.3.2 งานวจัิยในต่างประเทศ  



 

 

                  หวาง เซง จุน (Wang Cheng-Jun, 2006 :56-80) ไดศึ้กษาผลการออกแบบกิจกรรมเพื่อ

การส่ือสารในวิชาภาษาองักฤษ โดยทาการศึกษาปัญหา พบวา่มี 2 สาเหตุหลกัคือ การใชภ้าษาของ

นกัศึกษาอยู่ในระดบัตํ่ากว่าเกณฑ์และเกิดความลม้เหลวในการส่ือสารขั้นพื้นฐานโดยเปรียบเทียบ

ผลการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาชาวจีน ระดบัชั้นปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลยัชองกิง นอร์มอล 

จานวน 2 กลุ่มๆ ละ 38 และ 36 คน โดยกลุ่มทดลองไดรั้บการสอนกิจกรรมเพื่อการส่ือสาร และ

กลุ่มควบคุมสอนแบบเดิม ผลการทดสอบพบวา่นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มมีพฒันาการแตกต่างกนั กลุ่ม

ท่ีสอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อการส่ือสารทาให้นกัศึกษามีพฒันาการดา้นการส่ือสารสูงข้ึนอย่างมีนยั

ทางสถิติ  

                Fahmongkolchai (2011) และ Sursattayawong (2006) ไดก้ล่าวไวว้่า สาเหตุท่ีผูพู้ดไม่

สามารถส่ือสารเป็ น ภาษาองักฤษไดน้ั้น เน่ืองจาก ผูพู้ดมีความรู้ดา้นคาํศพัท ์ไม่เพียงพอ ทาํให้เม่ือ

ต้องพูดภาษาองักฤษ ผูพู้ดนึก คาํศัพท์ไม่ออก ไม่สามารถเลือกใช้คาํศพัท์ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมถึงการใช ้ไวยากรณ์ท่ีไม่ถูกตอ้ง ทาํให้ผูพู้ดเกิดความกลวัเม่ือตอ้ง พูด

กบัชาวต่างชาติ 

                         Soureshijani and Riahipour (2012) พบวา่ ในชั้นเรียนท่ีมีนกัเรียนเยอะ เกิดไป อาจารย์

ผูส้อนมกัจะใหค้วามสนใจกบันกัเรียนท่ี เก่งกวา่ขณะเดียวกนัจะไม่สนใจนกัเรียนท่ีมีความสามารถ

อ่อนกวา่ ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนขาดโอกาส ◌่ ในการฝึกฝนทกัษะในชั้นเรียน 

               สรุปไดว้่าทั้งงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศช้ีให้เห็นวา่ การสอนโดยการใชแ้บบฝึก

บทสนทนาภาษาองักฤษ  เพื่อพฒันาทกัษะทางการพูดภาษาองักฤษของนกัศึกษา ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนสูงกวา่การสอนโดยไม่ใชโ้ดยไม่ใชแ้บบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ 

บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

         การวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการพฒันาทกัษะดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษา

ระดบัชั้น ปวช.1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกบทสนทนา ซ่ึงผูว้ิจยั

ไดด้าํเนินและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ โดยมีขั้นตอนดาํเนินงานดงัน้ี 

3.1ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

          3.3การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 

3.4การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5การวเิคราะห์ขอ้มูล 



 

 

3.6สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่นกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.1 วทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ  

ภาคเรียนท่ีเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 10 หอ้ง รวม 462 คน  

         2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1/3 วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการจาํนวน48คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบเป็นห้องเรียนท่ีคละความสามารถ เก่ง 

ปานกลาง อ่อน โดยใชห้น่วยสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  

2. แบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษในหนงัสือเรียน  

 3. แบบทดสอบทกัษะการพดูภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียน  

3.3การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย  

ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดด้าํเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคน้ควา้ตามลาํดบัขั้นตอน 

ดงัน้ี 

1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะการพูดภาษาองักฤษ สําหรับนกัษา

ระดบัชั้นปวช.1 ซ่ึงไดด้าํเนินการสอนตามแนวทางการส่ือสารโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

      1.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

จุดประสงคร์ายวชิา, มาตรฐานรายวชิา, คาํอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ 

      1.2 กาํหนดโครงสร้างของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ชุดแบบฝึกทกัษะการพูด

ภาษาองักฤษ และเวลาเรียน 

      1.3 จดัทาํรายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ แต่ละแผนประกอบดว้ยช่ือแผน หน่วย

การเรียนรู้ เวลา ช่ือผูส้อน ชั้นเรียน มาตรฐานรายวิชา สาระสําคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้สมรรถนะ

สําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ การวดัผลและ

ประเมินผล และบนัทึกหลงัการสอน 

     1.4 นาํเสนอ แผนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบและแกไ้ขตามคาํแนะนาํ

ของผูเ้ช่ียวชาญ 

     1.5 จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 



 

 

2. การสร้างแบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ มีขั้นตอนในการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

     2.1 ศึกษาหลกัสูตรและเน้ือหาการเรียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 

     2.2 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ตลอดจนคู่มือการใช้หลกัสูตร และหนงัสือแบบเรียนท่ีเก่ียวกบัทกัษะการพูดภาษาองักฤษโดยใช้

แบบฝึกบทสนทนา 

               2.3 ศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ และเลือกแบบฝึกบทสนทนา

ภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมและสามารถนาํมาใชจ้ริงได ้

               2.4 สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่แบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ 

               2.5 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพดา้นความถูกตอ้ง

และแก้ไขตามคาํแนะนําก่อนนําไปปรับใช้จริงหากมีข้อผิดพลาด ทางผูว้ิจยัก็จะปรับปรุงก่อน

นาํไปใชใ้นการทดลอง โดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั >0.5 

3.การสร้างแบบทดสอบบทสนทนาภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียน 

    3.1 ศึกษาหลกัสูตรและเน้ือหาการเรียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 

    3.2 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ตลอดจนคู่มือการใช้หลกัสูตร และหนงัสือแบบเรียนท่ีเก่ียวกบัทกัษะการพูดภาษาองักฤษโดยใช้

แบบฝึกบทสนทนา 

    3.3 ศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษ และเลือกแบบทดสอบก่อนเรียน

หลงัเรียนของบทสนทนาภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมในการทดสอบและสามารถนาํมาใชจ้ริงได ้

              3.4 สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของบท

สนทนาภาษาองักฤษ  

    3.5 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพดา้นความ

ถูกตอ้งและแกไ้ขตามคาํแนะนาํก่อนนาํไปปรับใช้จริงหากมีขอ้ผิดพลาด ทางผูว้ิจยัก็จะปรับปรุง

ก่อนนาํไปใชใ้นการทดลอง โดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั >0.5 

3.4การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        ผูท้าํวจิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

      2. ก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูล 

     2.1 แจง้นกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1/3 เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการเพื่อท่ีผูว้ิจยัใช้เป็น

สถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 



 

 

      3.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

     3.1 ผู ้วิจ ัยได้ให้นักเรียนทําแบบทดสอบทักษะการพูดจากแบบฝึกบทสนทนา

ภาษาองักฤษก่อนเรียน 

     3.2 ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

     3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการจดัการเรียนรู้และจากแบบฝึกบทสนทนา

ภาษาองักฤษ 

     3.4 นกัเรียนทาํการทดสอบหลงัเรียนจากแบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ จากนั้นนาํผล

ท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

 

3.5การวเิคราะห์ข้อมูล 

       ผูศึ้กษาคน้ควา้ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1.หาค่าความเท่ียงตรงของความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  

 2.คาํนวณค่าสถิติพื้นฐานได้แก่คะแนนเฉล่ียและค่าร้อยละในการหาประสิทธิภาพของ

แผนการจดัการเรียนรู้ 

          3.วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ โดยใชส้ถิติt - test  

(Dependent Samples) 

 

 3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

          1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบทดสอบทกัษะการพดู 

    1.1 หาค่าความเท่ียงตรงของความสอดคล้องระหว่างคาํถามกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(IOC) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือคา. 2551: 107) 

N

R
IOC

∑=
 

เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

∑R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

N  แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

              



 

 

          2. สถิติพื้นฐาน 

2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 104)  

𝑃 =  
𝑓
𝑛

× 100 

   เม่ือ  P แทน ร้อยละ 

          f แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 

          n แทน ความถ่ีทั้งหมด 

 

2.2 ค่าเฉล่ีย ใชสู้ตรดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือคา. 2551 : 124) 

N

X
X

∑=
 

      =      X  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของกลุ่มตวัอยา่ง 

     =∑ X ผลรวมของขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งหรือประชากร 

     =      N  จาํนวน 

 

                 

                     2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสู้ตรดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือคา. 2551 :140) 

( )
( )1

S.D.
22

−

−
= ∑ ∑

NN
xxN

 
เม่ือ S.D.  = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

=∑ )X-(X  ผลรวมของคะแนนลบดว้ยคะแนนเฉล่ีย 

n = จาํนวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 

f = ค่าความถ่ีของขอ้มูล 

                3.วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ โดยใชส้ถิติ t – test  

(Dependent Samples) 
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  เม่ือ    t  แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต 

    n  แทน  จาํนวนคู่คะแนน  

   ΣD  แทน  ผลรวมของผลต่างคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

   D2   แทน  ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนยกกาํลงัสอง 

   ΣD2  แทน  ผลรวมของกาํลงัสองของผลต่างคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

     (ΣD2)  แทน  กาํลงัสองของผลรวมของผลต่างคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

   df   แทน  ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากบั  N-1   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 



 

 

           การศึกษาวิจยั เร่ืองการพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกบทสนทนา ผูว้ิจยัได้เสนอผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.2 ลาํดบัขั้นตอนของการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1. สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัใชส้ัญลกัษณ์ในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 N แทน นกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

X  แทน ค่าเฉล่ีย 

S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

∑D แทน ผลรวมต่างของคะแนนก่อนการทดสอบและหลงัทดสอบ 

∑𝐷2 แทน ผลรวมต่างของคะแนนก่อนการทดสอบและหลงัการทดสอบยกกาํลงั

สอง 

t แทน  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบค่าท่ี (t – Distribution) 

*p แทน นยัสาํคญัทางสถิติ 

 

4.2. ลาํดับข้ันตอนของการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิจัยเร่ืองการพฒันาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้ น ปวช.3 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยการใชแ้บบฝึกบทสนทนา โดยผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบ

วดัความสามารถทกัษะดา้นการพดูภาษาองักฤษ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

แลว้นาํคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

  การเปรียบเทียบผลการทดสอบนยัสําคญัทางสถิติจากค่าเฉล่ียของผลคะแนนการทดสอบ

การพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ โดยการใช้แบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ ของนักศึกษา

ระดบัชั้นปวช..3 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

   การเปรียบเทียบผลการทดสอบดา้นการพูดภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงั

เรียน 



 

 

  ตารางที ่4.1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบดา้นทกัษะการพูดภาษาองักฤษ ของนกัศึกษา

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คะแนนวดัความสามารถการเขียน

(Past simple tense) 
n   S.D. t *p 

คะแนนก่อนเรียน 48 8.78 1.80 
22.45 .05 

คะแนนหลงัเรียน 48 16.70 1.29 

*ค่า p มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

  จากตารางท่ี 4.1  พบว่า ผลการเปรียบเทียบทกัษะดา้นการพูดภาษาองักฤษของนกัศึกษา

ในกลุ่มตวัอย่างจาํนวน48คน โดยมีคะแนนเฉล่ียดา้นการพูดภาษาองักฤษ ก่อนเรียน เท่ากบั 8.78 

และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 16.70 พบว่ามีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพิ่มข้ึน 

12.74 คะแนน และมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าคะแนนทดสอบ

หลงัเรียนสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

 

 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

ตารางที ่4.2  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาราย 

บุคลระดบัชั้น ปวช.1/3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกบทสนทนา  

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง (D) ผลต่าง2(D2) 

X



 

 

(20 คะแนน) (20คะแนน) 

1 4 15 11 121 

2 6 16 10 100 

3 6 16 10 100 

4 7 15 8 64 

5 7 17 10 100 

6 7 17 10 100 

7 7 18 11 121 

8 7 18 11 121 

9 7 19 12 144 

10 8 14 6 36 

11 8 16 8 64 

12 8 16 8 64 

13 8 17 9 81 

14 8 17 9 81 

15 8 17 9 81 

16 8 17 9 81 

17 8 18 10 100 

18 8 18 10 100 

19 9 15 6 36 

20 9 16 7 49 

21 9 16 7 49 

22 9 16 7 49 

23 9 17 8 64 

          ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

คนท่ี 
ก่อนเรียน 

(20 คะแนน) 

หลงัเรียน 

(20คะแนน) 
ผลต่าง (D) ผลต่าง2(D2) 

24 9 17 8 64 

25 9 18 9 81 



 

 

26 9 18 9 81 

27 9 19 10 100 

28 10 16 6 36 

29 10 16 6 36 

30 10 17 7 49 

31 10 17 7 49 

32 10 17 7 49 

33 10 18 8 64 

34 10 18 8 64 

35 11 14 3 9 

36 11 15 4 16 

37 11 16 5 25 

38 12 15 3 9 

39 12 19 7 49 

40 13 17 4 16 

41 14 17 3 9 

42 10 15 5 25 

43 11 15 4 16 

44 12 16 4 16 

45 10 16 6 36 

46 12 19 7 49 

47 10 

 15 

5 

25 

48 12 16 4 8 

รวม 351 688 ∑D =317 ∑ 2D = 2703 

ค่าเฉล่ีย 8.78 16.7 

   S.D.  1.80 1.29 

 



 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า หลงัการทดลองนกัศึกษาทุกคนมีคะแนนเพิ่มข้ึนคะแนนเฉล่ียก่อน

การทดลองอยู่ท่ี 8.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.80 และส่วนหลงัการทดลองคะแนนเฉล่ีย

เพิ่มข้ึนเป็น 16.7 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.29โดยนกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน7.92 เม่ือ

พิจารณาคะแนนจะเห็นไดว้่า ทกัษะการการพูดภาษาองักฤษของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างระดบัชั้น 

ปวช.3/7 ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการนกัศึกษาจะมีคะแนนหลงัเรียนสูงสุดคือ13 

ส่วนคะแนนเพิ่มข้ึนนอ้ยสุดคือ5 ทาํใหน้กัศึกษาทุกคนมีทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

        งานวจิยัเร่ือง การพฒันาทกัษะดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.3 วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยการใชแ้บบฝึกบทสนทนา ผูว้จิยัขอสรุปและอภิปรายผลดงัน้ี 

 

5.1วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

       เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้ น ปวช .3 วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยการใชแ้บบฝึกบทสนทนา 

  

5.2สมมติฐานของการวจัิย 

       ความสามารถทกัษะดา้นการพูดภาษาองักฤษของนกันกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.3 วิทยาลยัอรรถ

วทิยพ์ณิชยการ โดยการใชแ้บบฝึกบทสนทนา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

          ขอบเขตของการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

    1.1 ประชากร ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่นกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.3 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ภาคเรียนท่ีเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 10 หอ้ง รวม

374 คน  

        1.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้น

ปวช.3/7 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํนวน40คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบเป็น

ห้องเรียนท่ีคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยใช้หน่วยสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) 

 2. ตัวแปรทีศึ่กษา 



 

 

   2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การสอนโดยใชแ้บบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ 

   2.2 ตวัแปรตาม   ไดแ้ก่ ทกัษะในการพดูภาษาองักฤษ 

         3. ระยะเวลาทีด่ําเนินการ   

   ระยะเวลาในการทดลอง ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2559  

เป็นเวลา1ปีการศึกษา 

4. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 

    สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง Welcome to English for Communication, Life 

and work, Customer ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2556  

5.3เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

          1.แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  

2. แบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ  

 3. แบบทดสอบทกัษะการพดูภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียน  

5.4การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาคน้ควา้ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.หาค่าความเท่ียงตรงของความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  

2.คาํนวณค่าสถิติพื้นฐานได้แก่คะแนนเฉล่ียและค่าร้อยละในการหาประสิทธิภาพของ

แผนการจดัการเรียนรู้ 

3.วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษ โดยใช้สถิติ t - test 

(Dependent Samples) 

5.5สรุปผลการวจัิย 

         ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 



 

 

         การเปรียบเทียบผลการทดสอบนยัสําคญัทางสถิติจากค่าเฉล่ียของผลคะแนนการทดสอบการ

พฒันาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยการใช้แบบฝึกบทสนทนา ของนักศึกษาระดับชั้ น 

ปวช.3/7ก่อนเรียนและหลงัเรียนพบว่า ผลการเปรียบเทียบทกัษะด้านการพูดภาษาองักฤษ โดยมี

คะแนนเฉล่ียดา้นการพูดภาษาองักฤษ ก่อนเรียน เท่ากบั 8.78 และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 

16.70 พบว่ามีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพิ่มข้ึน 12.74 คะแนน และมีความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่คะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อน

เรียน 

5.6อภิปรายผล 

        ผลจากการทาํวิจยั เร่ือง การพฒันาทกัษะด้านการพูดภาษาองักฤษของนักศึกษาระดับชั้น 

ปวช.3 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ โรงเรียน  วดัอินทาราม  โดยการใช้แบบฝึกบท

สนทนาภาษาองักฤษ สามารถนาํมาอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

        การเปรียบเทียบผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติจากค่าเฉล่ียของผล

คะแนนการทดสอบการพฒันาทกัษะดา้นการพดูภาษาองักฤษ โดยการใชแ้บบฝึกบทสนทนา 

ของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.3/7 ก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่ ผลการเปรียบเทียบทกัษะดา้น

การพดูภาษาองักฤษ โดยมีคะแนนเฉล่ียดา้นการพูดภาษาองักฤษ ก่อนเรียน เท่ากบั 8.78 และ

หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 16.70 พบวา่มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนเพิ่มข้ึน 

12.74 คะแนน และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าคะแนน

ทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กุศยา แสง

เดช (2548 : 136) ไดก้ล่าววา่ การพูดเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการส่ือสาร ในการสอนทกัษะ

การพูดเบ้ืองตน้ มุ่งเน้นให้ใช้ทกัษะการพูดเพื่อการส่ือสารไดใ้นสถานการณ์จริง ส่ิงสําคญั 

คือ ตวัครูผูส้อนจะตอ้งใหค้วามถูกตอ้ง รูปแบบ เสียง ดงันั้น กิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นกิจกรรมท่ี

ผู ้เรียนจะต้องปฏิบัติตามแบบหรือตัวอย่างท่ีกําหนดเพื่อนําไปสู่ขั้ นการสอนพูดให้มี

ประสิทธิภาพและไดผ้ลสัมฤทธ์ิสูงสุด การเตรียมกิจกรรมท่ีจะนาํไปสู่กิจกรรมการสอนพูด 

ครูผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์ และระดบัภาษาท่ีเหมาะสมกบั

ผูเ้รียน สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532 :55-56) ไดก้ล่าวถึง การสอนทกัษะการพูดโดยเน้น

การพูดภาษาองักฤษเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถนาํภาษาองักฤษท่ีเรียนมาแลว้มาใชใ้นการส่ือสาร

ได ้และฝึกความเขา้ใจในการฟังภาษาองักฤษของชาวต่างประเทศ โดยท่ีผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้ง

ออกเสียงชดัเหมือนชาวต่างประเทศ ทั้งน้ี ในการสนทนา ครูมีหนา้ท่ีช่วยเหลือแนะนาํ และ



 

 

ควรคาํนึงว่าผูพู้ดสามารถพูดให้ผูฟั้งเขา้ใจส่ิงท่ีตนเองตอ้งการจะส่ือความหมายหรือไม่ ถา้

ผูฟั้งเขา้ใจดีก็ถือวา่ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารได ้ถึงแมว้า่จะพูดผิดไวยากรณ์หรือ

ใช้ศพัท์ผิดก็ตาม ตวัอย่างจุดประสงค์ของทกัษะพูดมีดงัน้ีคือ ฟังการสนทนาแล้วพูดออก

ความคิดเห็น พูดต่อหรือถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีสนทนา พูดออกคาํสั่งไดต้ามท่ีตอ้งการ ตั้งคาํถาม

หรืออภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่าน พูดหรืออ่านรายงานให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ พูดและสนทนาได้ตาม

ความตอ้งการในชีวิตประจาํวนัพรสวรรค ์สีป้อ (2550: 166) กล่าววา่ การสอนทกัษะการพูด

มกัจะสอนควบคู่ไปกบัทกัษะการฟัง การสอนแบบเดิมมกัจะเป็นการฝึก โดยให้คนหน่ึงถาม

อีกคนตอบ ทั้งคาํถามและคาํตอบจะถูกกาํหนดไว ้สามารถเดาคาํตอบได ้มกัจะมีคาํตอบท่ีถูก

เพียงคาํตอบเดียว ซ่ึงได้กาํหนดไวก่้อนแล้ว ดงันั้น จุดประสงค์ของการพูดคือ การแสดง

ความสามารถในการถามและตอบคาํถาม ไม่ใช่การพดูท่ีแทจ้ริง 

        จากการอภิปรายผล สรุปไดว้่า การพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษโดย

ใชแ้บบฝึกบทสนทนานั้นทาํให้นกัศึกษามีความสามารถดา้นทกัษะการพูดภาษาองักฤษมาก

ข้ึนและยงัทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ให้ความสําคัญกับการพูด

ภาษาอังกฤษ กล้าพูดและกล้าแสดงออกมากข้ึน จึงส่งผลให้การวิจัยในคร้ังน้ีประสบ

ผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคไ์ปไดด้ว้ยดี 

5.7ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัเร่ือ เพื่อการพฒันาทกัษะด้านการพูดภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.3

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกบทสนทนา ผูว้ิจยัไดค้น้พบส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

         1. ขอ้เสนอแนะสาหรับการใชชุ้ดฝึกสาหรับชุดฝึกท่ีสร้างข้ึนนั้น ครูผูส้อนหรือผูท้าํวิจยัควร

ศึกษาขั้นตอนการทาํแบบฝึกให้ครบถว้น เตรียมตวัให้พร้อม และแบ่งเวลาในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนและการทาํแบบฝึกหดัใหเ้หมาะสม เพื่อใหท้าํกิจกรรมต่างๆ ไดเ้หมาะสมกบัเวลาและ

แผนการเรียนการสอนท่ีวางไว ้ 

         2. ข้อเสนอแนะสําหรับการสร้างชุดฝึกในการทาํแบบฝึกหัดควรมีคาํสั่งท่ีชัดเจนมากข้ึน 

เพราะนักเรียนบางคนยงัสับสนในคาํสั่งของชุดแบบฝึกทกัษะอยู่และในแบบฝึกท่ีใช้สาหรับการ

เขียนไม่ควรมากเกินไปเพราะนกัเรียนส่วนใหญ่เขียนชา้ อาจทาํให้นกัเรียนรู้สึกเบ่ือหน่ายในการทาํ

แบบฝึกได ้ 

         3. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป  



 

 

            3.1 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูส้อนควรจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้

นกัเรียนสนใจในเน้ือหาและบทเรียนท่ีจะสอน อีกประการหน่ึงผูส้อนควรเสริมเกมและกิจกรรมท่ี

สนุกสนาน โดยมีรางวลัดึงดูดความสนใจของนกัเรียนซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถเสริมทกัษะของนกัเรียน

ใหดี้ยิง่ข้ึน 

            3.2 ควรมีการผลิตและพฒันาแบบฝึกทกัษะต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนยงัอ่อนอยูเ่พื่อเป็น  

การเสริมทกัษะของนกัเรียนให้ดียิ่งขั้น ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารโรงเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจะ

ช่วยกนัสนับสนุนและพฒันาการใช้แบบฝึกทกัษะให้แก่นกัเรียน โดยเฉพาะครูผูส้อนท่ีจะทราบ

สภาพปัญหาของนกัเรียนเป็นอยา่งดี 

         4. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั 

            4.1 ควรศึกษาเทคนิควิธีการในการสอนท่ีแปลกใหม่ รวมไปถึงกิจกรรมท่ีหลากหลายมา

สอนให้สอดคลอ้งกบัชุดฝึก เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและกิจกรรมเหล่าน้ียงัช่วยให้ผูเ้รียน

เขา้ใจบทเรียนมากยิง่ข้ึน 

           4.2 ควรมีการสร้างแบบฝึกทกัษะในดา้นอ่ืน ๆ ต่อไปตามสภาพปัญหาท่ีผูว้จิยัคน้พบ ไม่วา่จะ

เป็นทกัษะการอ่าน การฟัง และการพูด ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นทกัษะท่ีสําคญัทั้งส้ิน และเม่ือทราบ

ปัญหาต่าง ๆ ของผูเ้รียนและจดัทาแบบฝึกทกัษะนั้น ๆ จนผูเ้รียนสามารถนาทกัษะนั้นไปใชไ้ดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

           4.3 ในการทางวิจยั ควรมีการศึกษาวิธีการสร้างแบบฝึกทกัษะต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัเน้ือหา

ของผูเ้รียน เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน เพื่อให้ชุดฝึกนั้นสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และ

ผูเ้รียนสามารถนาความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ดจ้ริง 
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