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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในรายวิชาภาอังกฤษ

ในชีวิตประจําวันโดยใชบทสนทนาในหนังสือเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป

ที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษา

ประกาศนียบัตรชั้นปที่1/7 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยี  

อรรถวิทยพณิชยการณ กรุงเทพมหานคร จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาโดย ใชหนวยสุมแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน เร่ือง I love traveling on a holiday  บทสนทนาภาษาอังกฤษใน

หนังสือเรียน และแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน เปนเคร่ืองมือที่

ใชในการเก็บขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และ รอยละ และ t - test (Dependent Samples) 

ผลการวิจัยพบวา 

ผลการเปรียบเทียบทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษานักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนน

ทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน แสดงวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษจากบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน มีทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

 

คําสําคัญ: แบบฝกทักษะ, แบบฝกการอานบทความ 



ข 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  

          วิจัยเร่ืองน้ีสําเร็จอยางสมบูรณ ไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่ง จากอาจารยกันตชาติ               

เมธาโชติมณีกุล หัวหนาศูนยวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการณ ที่ไดกรุณาให

คําแนะนําปรึกษา และขอมูลตางๆ ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรและสํานักวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยี           

อรรถวิทยพณิชยการณ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําตลอดจนตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชการวิจัย 

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาวิจัยน้ี ผูวิจัยขอนอมบูชาพระคุณบิดามารดาและ

บูรพาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนวิชาความรู และใหความเมตตาแกผู วิจัยมาโดยตลอด 

เปนกําลังใจสําคัญที่ทําใหการศึกษาวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

 

           

 

ภัทราภรณ  นิลนวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค 

 

สารบัญ 

หนา 

บทคัดยอ .................................................................................................................................  (ก) 

กิตติกรรมประกาศ ..................................................................................................................  (ข) 

สารบัญตาราง .........................................................................................................................  (ค) 

บทท่ี 1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา....................................................................   1 

ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย ..............................................................................   1

 วัตถุประสงคของการวิจัย ..........................................................................................   2     

ขอบเขตของการวิจัย .................................................................................................   3

 สมมติฐานการวิจัย .....................................................................................................   3 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ .......................................................................................   3 

นิยามศัพทเฉพาะ .......................................................................................................   4

บทท่ี 2 เอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ....................................................................................   5 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ........................................................................................   6 

 แบบฝกทักษะ ............................................................................................................  18 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ ....................................................................................................  18 

บทท่ี 3 วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา ..................................................................................  21 

ประชากรและกลุมตัวอยาง .......................................................................................  21

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ...........................................................................................  21

 การเก็บรวมรวมขอมูล ...............................................................................................  23

 การวิเคราะหขอมูล ....................................................................................................  24 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล ...............................................................................................  26 

 ผลการวิเคราะหขอมูล ...............................................................................................  26 

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ .......................................................................  27 

สรุปผล ......................................................................................................................  29 

อภิปรายผล ................................................................................................................  30 

ขอเสนอแนะ .............................................................................................................  31 



ง 

 

สารบัญ (ตอ) 

หนา 

ภาคผนวก  .............................................................................................................................  32

บรรณานุกรม ..........................................................................................................................  35 

ประวัติผูเขียน .........................................................................................................................  38 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที1่ 

บทนํา 

1.1ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

         ปจจุบันภาษาอังกฤษถือเปนภาษาที่สําคัญอยางยิ่งในการติดตอสื่อสารกับคนทั่วโลก(เปรมจิต บีท 

2551: 3) การเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อติดตอสื่อสารใหเขาใจในแนวทางเดียวกันใหชัดเจนและ

มีความสัมพันธที่ดีตอกันทั่วโลกและผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ

โลกปจจุบันเปนยุคแหงสังคมขาวสารและสารสนเทศ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกําลังเปนที่นิยม

กันอยางแพรหลาย หนังสือ วารสาร นิตยสาร ตลอดจนการประชุมเชิงวิชาการตางๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ในปจจุบันน้ี ไดกลาวถึงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งสิ้น (สุจิตรา สวัสด์ิวงษ 

2539:47) และตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลาวถึงวาทําไมตองเรียนภาษาตางประเทศ ซึ่ง

ในปจจุบันน้ันมีความสําคัญและมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากการติดตอสื่อสาร การศึกษาหา

ความรูและการเรียนรูสิ่งตางๆ การประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดซึ่งไมไดแคเพียงในประเทศเพียงอยางเดียว

แตมีการติดตอสื่อสารกับตางชาติเพื่อการศึกษาหรือการติดตอทางธุรกิจ การพัฒนาดานเทคโนโลยีตางๆที่ใช

ในการพัฒนาประเทศชาติเพราะฉะน้ันบุคลากรจึงตองมีความเชี่ยวชาญดานภาษาเพื่อการติดตอสื่อสารและ

ภาษาในโลกน้ีก็มีอยูมากมายหลายภาษาและเมื่อตองเราตองสื่อสารกันจึงจําเปนตองใชภาษาที่เขาใจทั้งสอง

ฝายซึ่งน้ันก็คือภาษาอังกฤษที่เราใชกันทั่วโลกและใชเปนภาษากลางเพื่อติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ และ

รวมทั้งการเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติเพื่อเขาใจในความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีอยูในโลก(หลักสูตร

แกนกลาง 2551 : 190)  

       ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่มีความสําคัญและมีความจําเปนตองใชในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษมีบทบาทในฐานะเปนภาษาสากล การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน 

และทักษะการเขียน ซึ่งทักษะทั้ง 4 ที่กลาวมาน้ันทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญที่สุด เน่ืองจากเปนทักษะที่

แสดงใหเห็นวาผูพูดมีความรูทางภาษาอยางชัดเจน และเน่ืองจากทักษะการพูดเปนการถายทอดความคิด

ความเขาใจและความรูสึกในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การเรียนรูทางดานภาษา

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผูเรียนจึงจําเปนตองมีความรูและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษใหเกิดความชํานาญ

โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานการพูด การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหไดผลน้ันผูเรียนจําเปนตองมี

การฝกฝนพูดเพื่อใหการสื่อสารภาษาอังกฤษสัมฤทธิ์ผลเพื่อใหผูเรียนเกิดความมั่นใจและมีความตองการ

พัฒนาทักษะการพูดของตนเองตามสถานการณหรือตัวกําหนดที่ไดรับมอบหมายไดทักษะการพูดนับวาเปน
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ทักษะหน่ึงที่จําเปนมากเน่ืองจากเปนทักษะเบื้องตนที่ใชในการสื่อสาร (กุณฑลีย ไวทยวณิช.2545:1) และ

เออร(Ur.1981:2) ไดกลาววาทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญที่สุดในการสื่อสาร 

               กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดใหมีหลักสูตรภาษาตางประเทศ 

(ภาษอังกฤษ) ต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อมุงมั่นใหเยาวชนนําความรูในการใชภาษาอังกฤษไปพัฒนา

ตนเอง แสวงหาความรูและประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ:2545) นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมในชั้น

เรียนเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนปฏิสัมพันธ ฝกใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปน

การเตรียมความพรอมการพูดในสถานการณจริง เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ (Ellis; 

Johnson. 1944:39)  

         การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและการ

ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตลอดจนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษไปใชเปนประโยชนในการแสวงหา

ความรูและวิทยาการใหมๆในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ จากที่ผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2รหัสวิชา 20000-1201ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ไดพบปญหาและอุปสรรควานักเรียนสวนมากประสบกับปญหาในการพูด

และการเรียบเรียงประโยคอีกทั้งขาดความเชื่อมั่นในการพูดภาษาอังกฤษ จึงทําใหนักศึกษาตองปรับปรุงและ

ปรับเปลี่ยนการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษซึ่งวัดไดจากผลการสอบจากการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ

ในชีวิตจริง ในป 2562  ผูวิจัยพบสาเหตุสําคัญที่ทําใหไมประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

น้ันคือนักเรียนสวนมากไมไดใหความสําคัญกับการฝกพูดภาษาอังกฤษเทาที่ควร เน่ืองจากจะตองใชเวลาใน

การฝกมาก ประกอบกับนักเรียนเองขาดความเชื่อมั่นในตนเองและไมกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ

สื่อสารดานการพูด  

      จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น แสดงใหเห็นวาการใชแบบฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษจะเปนแนวทาง

หน่ึงที่จะชวยแกไขปญหาดานการพูดภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา  ผูวิจัย

จึงสนใจที่จะนําแบบฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษมาใชแกปญหาที่เกิดขึ้น ในรูปแบบของแบบฝกบทสนทนา

ภาษาอังกฤษมาทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และเพื่อให

นักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 
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1.2วัตถุประสงคของการวิจัย 

     เพื่อพัฒนาทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการโดยการใชบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย  

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ไดรับ

การสอนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน มีทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษหลัง             

การเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการทําวิจัย ดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง   

1. ประชากรที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่เรียนที่1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 10 หอง รวม 484 คน  

             2. กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1/7 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบเปนหองเรียนที่คละ

ความสามารถ เกง ปานกลาง ออน โดยใชหนวยสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

ตัวแปรท่ีศึกษา  

    1. ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยใชแบบบทสนทนาภาษาอังกฤษ  

    2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   

                 ระยะเวลาในการทดลอง ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2562  

เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 

                สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เร่ือง Describing People, Taiking about Jobs, Shopping for 

Clothes  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ

ศึกษา 
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1.5ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

         1. นักเรียนมีความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษไดคลองแคลวยิ่งขึ้น  

         2. ไดแนวทางในการสรางแบบฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในทักษะดานการ

พูดภาษาอังกฤษ    

 

 1.6นิยามศัพทเฉพาะ  

          1.บทสนทนาภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน หมายถึง แบบฝกในหนังสือเรียนที่สรางขึ้นเพื่อ

เสริมสรางทักษะใหแกนักเรียนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนให          

ดีขึ้น 

          2. ความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

โตตอบกับคูสนทนาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยวัดจากแบบฝกบท

สนทนา และเกณฑการประเมินดานการพูดภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

          3.นักศึกษาหมายถึงนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่1 ปการศึกษา2562  

                   4.วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย   

      จากกรอบแนวคิดในการทําวิจัย เร่ืองการพัฒนาทักษะการพูดของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการโดยใชบทสนทนาในหนังสือเรียน  ปรากฏดัง

แผนภาพที่1                                 

                  ตัวแปรตน                                                                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

                                                            ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แบบฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษ 

ในหนังสือเรียน 
 

 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 
 



บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

      ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในรายวิชาภาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใช            

บทสนทนาในหนังสือเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ  ผู วิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะดานการอาน

ภาษาอังกฤษ เพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินการวิจัยโดยการใชเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี  

          2.1 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  

                  2.1.1 ความหมายของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ    

                  2.1.2 ความสําคัญของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  

                  2.1.3 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

                  2.1.4 การวัดและประเมินผลการพูด  

          2.2 แบบฝกทักษะ 

                  2.2.1 ความหมายของแบบฝกทักษะ 

                  2.2.2 ความสําคัญของแบบฝกทักษะ 

                  2.2.3 การสรางแบบฝกทักษะ 

                  2.2.4 ลักษณะของแบบฝกที่ดี 

                  2.2.5 ประโยชนของแบบฝกทักษะ 

         2. 3.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

                 2.3.1 งานวิจัยในประเทศ  

                 2.3.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
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2.1 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  

           2.1.1 ความหมายของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ   

           ทักษะการพูดนับวาเปนทักษะหน่ึงที่จําเปนมาก เน่ืองจากเปนทักษะเบื้องตนที่ใชในการสื่อสาร (กุณฑ

ลีย ไวทยวณิช.2545:1) และเออร(Ur.1981:2) ไดกลาววาทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญที่สุดในการสื่อสาร

ทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันดังน้ันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

ปจจุบันจึงไดมุงเนนการพูดเพื่อการสื่อสารเปนสําคัญโดยผูสอนพยายามสอนใหผูเรียนมีความสามารถใน

การใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางคลองแคลวและมีประสิทธิภาพ 

           สุมิตรา อังวัฒนกุล(2540: 167) ที่กลาววา ทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนที่สุดในการเรียน

ภาษาตางประเทศ เน่ืองจากการพูดเปนการถายทอดความคิด ความเขาใจและความรูสึกใหผูฟงไดรับรูและ

เขาใจจุดหมายของผูพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทักษะการพูดถือวาเปนทักษะที่สําคัญในการ

ประกอบอาชีพธุรกิจตางๆ ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศทักษะการพูดนับไดวาเปนทักษะที่สําคัญ

และจําเปนมากเพราะผูพูดไดยอมสามารถฟงผูอ่ืนพูดเขาใจไดและจะชวยใหอานออกและเขียนงายขึ้นดวย 

อยางไรก็ตามทักษะการพูดเปนทักษะทางภาที่ซับซอนและเกิดจากการฝกฝนเปนเวลานานไมไดเกิดจาก

ความเขาใจและจดจําดังน้ันการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในปจจุบันจึงควรให

ความสําคัญกับทักษะการพูดใหมากขึ้น   

           อัจฉรา วงศโสธร (2539 : 316) ไดใหความหมายวา ทักษะพูดเปนทักษะทางสังคม (Social Skill) การ

พูดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับความรูองคประกอบทางภาษา และความตระหนักถึงลีลาภาษา ตลอดจน

การสื่อความหมายโดยสื่อที่ไมไดเปนตัวภาษา (Non-Verbal Medium) ภาษาพูดมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง 

ซึ่งประกอบดวยการใชลักษณะภาษาตอไปน้ีบอยคร้ังกวาภาษาเขียน คือ การรวมคําใหสั้น (Contractions) 

บุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) คําถาม (Questions) คําที่เปนรูปธรรม (Concrete Words) คําที่มีพยางค

สั้น ๆ (Fewer Syllables) การทวนคํา ทวนความ (Restatement) การซ้ําคํา ซ้ําความ (Repetition) การออก

อุทาน(Interjection) นอกจากน้ี โครงสรางทางภาษามักไมเปนระเบียบแบบแผนเหมือนภาษาพูด เพราะมีการ

กลาวดวยความลังเล การพูดกลับไปกลับมา การเปลี่ยนตัวประธานในขอความ 

          อวยชัย ผกามาศ (2542 หนา 1-2) กลาวถึง ความหมายของการพูดไววา การพูดคือการสื่อสารทาง

ความคิด ประสบการณ และความตองการของผูพูดไปสูผูฟง เพื่อสื่อความหมายใหผูฟงเกิดความเขาใจ โดย

ใชนาเสียง ภาษา และกริยาทาทาง ไดอยางถูกตองตามจรรยามารยาท และประเพณีนิยมของสังคมใหผูฟง

รับรูและไดรับการตอบสนอง 

         สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 16) กลาววา การพูดเปนการถายทอดความคิด ความเขาใจและเขาใจ

จุดมุงหมายของผูพูด ดังน้ัน ทักษะการพูดจึงเปนทักษะที่สําคัญตอบุคคลในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
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สําหรับการเรียนภาษาตางประเทศทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนทีอยางไรก็ตามทักษะการพูด

เปนทักษะที่ซับซอนและตองเกิดจากการฝกฝนเปนเวลานานไมใชเกิดจากความเขาใจหรือจดจํา 

           เบญจลักษณ อ๊ึงสืบเชื้อ (2540 : 20) อธิบายวา การพูด หมายถึง การแลกเปลี่ยนขาวสารตางๆ ซึ่งแตละ

คร้ังจะตองประกอบดวยบุคคลต้ังแต 2 คนขึ้นไป การพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบผลสําเร็จไดน้ัน ผูพูด

จะตองสามารถใชสําเนียงและถอยคําที่มีความถูกตองและสามารถใชพฤติกรรมที่ไมใชคําพูดใหสอดคลอง

เหมาะสมดวย 

          เตือนใจ เฉลิมกิจ (2545 : 57) ไดใหความหมายวา การพูดเปนทักษะที่สอนยากเพราะผูเรียนจะตองมี

ความรูในเร่ืององคประกอบตาง ๆ ของภาษาเปนอยางดี เพื่อที่จะพูดในสิ่งที่ตองการสื่อได เชน คําศัพท การ

ออกเสียง โครงสรางทางไวยากรณ หัวขอทางภาษาเปนตน 

 พรสวรรค สีปอ (2550 : 163) ไดใหความหมายวา การพูด คือ การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลใน

สังคม เปนการสื่อสารทางวาจาของคนต้ังแตสองคนขึ้นไป ตางฝายตางมีจุดประสงคที่จะสื่อความหมายของ

ตัวอง และตางฝายก็ตองตีความสิ่งที่ตนเองไดฟง ดังน้ัน จุดประสงคของทักษะการพูด คือ สามารถสื่อสารได

อยางมีประสิทธิภาพ ตองสามารถพูดใหผูอ่ืนเขาใจ หลีกเลี่ยงการทําใหผูฟงสับสนเน่ืองจากการออกเสียงผิด 

ไวยากรณผิด ใชคําผิดหรือไมเหมาะสม นอกจากน้ันยังตองพูดใหเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมดวย 

         กลาวโดยสรุปไดวา การพูดเปนการสื่อสารระหวางมนุษยดวยการใชเสียง ภาษา และทาทางเปนการ

ถายทอดความรูสึกนึกคิด ความเขาใจ และขาวสาร ใหผูฟงไดรับรูจุดประสงคของผูพูดเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ทักษะการพูดนับไดวาเปนทักษะที่สําคัญ

และจําเปนมาก การพูดที่มีประสิทธิภาพน้ันผูพูดจะตองสามารถใชนํ้าเสียงถอยคําและมีความรูเกี่ยวกับ

คําศัพท ไวยากรณและวัฒนธรรมไดอยางถูกตอง นอกจากน้ันยังตองสามารถใชพฤติกรรมการแสดงออกที่

ไมใชคําพูดไดสอดคลองเหมาะสมอีกดวย ดังน้ัน ทักษะการพูดจึงตองอาศัยการฝกฝนเปนเวลานาน จึงจะทํา

ใหการพูดน้ันมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 ความสําคัญของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

            กุศยา แสงเดช (2548 : 136) ไดกลาววา การพูดเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการสื่อสาร ในการสอนทักษะ

การพูดเบื้องตน มุงเนนใหใชทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารไดในสถานการณจริง สิ่งสําคัญ คือ ตัวครูผูสอน

จะตองใหความถูกตอง รูปแบบ เสียง ดังน้ัน กิจกรรมตาง ๆ จึงเปนกิจกรรมที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติตามแบบ

หรือตัวอยางที่กําหนดเพื่อนําไปสูขั้นการสอนพูดใหมีประสิทธิภาพและไดผลสัมฤทธิ์สูงสุด การเตรียม
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กิจกรรมที่จะนําไปสูกิจกรรมการสอนพูด ครูผูสอนตองคํานึงถึงความถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณ และ

ระดับภาษาที่เหมาะสมกับผูเรียน  

          สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 55-56) ไดกลาวถึง การสอนทักษะการพูดโดยเนนการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อใหผูเรียนสามารถนําภาษาอังกฤษที่เรียนมาแลวมาใชในการสื่อสารได และฝกความเขาใจ

ในการฟงภาษาอังกฤษของชาวตางประเทศ โดยที่ผูเรียนไมจําเปนตองออกเสียงชัดเหมือนชาวตางประเทศ 

ทั้งน้ี ในการสนทนา ครูมีหนาที่ชวยเหลือแนะนํา และควรคํานึงวาผูพูดสามารถพูดใหผูฟงเขาใจสิ่งที่ตนเอง

ตองการจะสื่อความหมายหรือไม ถาผูฟงเขาใจดีก็ถือวาผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารได ถึงแมวาจะ

พูดผิดไวยากรณหรือใชศัพทผิดก็ตาม ตัวอยางจุดประสงคของทักษะพูดมีดังน้ีคือ ฟงการสนทนาแลวพูดออก

ความคิดเห็น พูดตอหรือถามเกี่ยวกับสิ่งที่สนทนา พูดออกคําสั่งไดตามที่ตองการ ต้ังคําถามหรืออภิปราย

เกี่ยวกับสิ่งที่อาน พูดหรืออานรายงานใหผูอ่ืนเขาใจ พูดและสนทนาไดตามความตองการในชีวิตประจําวัน 

เชน ใหเชิญเพื่อนไปงานเลี้ยงวันเกิด ใหสนทนาเกี่ยวกับการทํางานในระหวางปดเทอม ใหสัมภาษณเพื่อรับ

สมัครเขาทํางาน ใหแสดงความคิดเห็นและขอความคิดเห็น    

          พรสวรรค สีปอ (2550: 166) กลาววา การสอนทักษะการพูดมักจะสอนควบคูไปกับทักษะการฟง การ

สอนแบบเดิมมักจะเปนการฝก โดยใหคนหน่ึงถามอีกคนตอบ ทั้งคําถามและคําตอบจะถูกกําหนดไว 

สามารถเดาคําตอบได มักจะมีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว ซึ่งไดกําหนดไวกอนแลว ดังน้ัน จุดประสงคของ

การพูดคือ การแสดงความสามารถในการถามและตอบคําถาม ไมใชการพูดที่แทจริง  

          สรุปไดวา การพูดเปนทักษะที่จําเปน เพราะเปนสิ่งที่มนุษยตองใชในชีวิตประจําวันมากกวาทักษะอ่ืน 

ๆ การพูดไดและพูดเปนทําใหการใชทักษะอ่ืน ๆ งายขึ้น และการพูดนําไปสูปฏิสัมพันธอันดีระหวางกันและ

กัน การสอนทักษะการพูด ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการฝกการ

พูดที่ใชสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน การฝกพูดควรเร่ิมจากงายไปหายากและใหโอกาสผูเรียนทุกคนไดฝก 

 2.1.3 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

          จุดมุงหมายของการสอนภาษาในการพูดภาษาอังกฤษ คือ ใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใช

ภาษาเพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง และเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังเชน  

          Bartz (1989: 18-82) กลาวถึงองคประกอบของความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารคือ  

                  1. ความคลองแคลว (Fluency) และมีความเขาใจธรรมชาติในการพูด  

                  2. ความเขาใจ (Comprehensibility) คือ ความสามารถที่จะพูดใหผูอ่ืนเขาใจในสิ่งที่ผูพูดสื่อสาร

ออกมา  

          Canale และ Swain (1980: 147) กลาววา ความสามารถในการออกเสียง (Pronunciation) คําศัพท 

(Vocabulary) และหลักภาษาและไวยากรณ (Grammar) เปนสิ่งสําคัญ ที่จะทําใหผูฟงสามารถเขาใจขอความ

ที่ใชในการสื่อสารไดอยางมีคุณภาพ (Quality of communication) องคประกอบเหลาน้ีจะทาใหเกิด
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ความสัมพันธระหวางประโยคที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะทําใหการสนทนาเปนไปอยางตอเน่ืองจะตองมี

ความสามารถดังตอไปน้ี  

                  1. ความสามารถดานไวยากรณ (Grammatical Competence) ความสามารถในดานน้ีมิไดเพียงแต

ความสามารถในการเขาใจและใชไวยากรณเทาน้ัน จะตองมีความสามารถในองคประกอบทั้งหมดทางดาน

ภาษา คือ เสียง คําศัพท และไวยากรณ เน่ืองจากผูพูดจะสามารถเลือกใชถอยคําในการพูดเพื่อการสื่อสารได

อยางถูกตองและตรงกับความตองการ  

                 2. ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence) ผูพูดสามารถเลือกแบบ

ของภาษาใหสัมพันธกับสถานการณไดอยางเหมาะสม อีกทั้งสามารถพูดสนทนาเพื่อสรางความสัมพันธทาง

สังคมตลอดจนจุดประสงคในการสงสาร ผูที่มีความสามารถทางดานน้ีจะสามารถใชภาษาที่แตกตางไปตาม

ประเภทของการพูด เชน การอภิปราย การเสนอความคิด หรือ การโตวาที เปนตน  

                 3.ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความหรือการเชื่อมประโยค (Discourse 

Competence) ตามหลักภาษา หากผูพูดมีความสามารถทางดานน้ี จะทาใหผูพูดสามารถใชภาษาในการ

สนทนา ลําดับกอน-หลัง และสํานวนที่ผูพูดใชเพื่อแสดงความคิดเห็นมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน จึงทาให

การสนทนาดาเนินไปไดอยางราบร่ืน  

                 4. ความสามารถดานกลวิธีในการสื่อสาร (Strategic Competence) ในการพูดไดอยางมี

ประสิทธิภาพน้ัน ผูพูดจะตองมีกลวิธีในการสื่อสาร จึงจะทําใหผูพูดเพิ่มศักยภาพทางการพูดเพื่อการสื่อสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมวาผูพูดมีความรูทางดานไวยากรณไมดีพอ หากใชกลวิธีในการแกไข

ขอบกพรองตางๆ ก็จะทาใหผูพูดสามารถดาเนินการสนทนาสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

          Carrall (1982: 135) ไดจัดลาดับความสามารถของทักษะทางการพูดไว 9 ระดับ ดังน้ีคือ  

           ระดับที่ 1 หมายถึง ระดับที่ผูพูดไมสามารถเขาใจหรือพูดไมไดเลย (Non-User)  

           ระดับที่ 2 หมายถึง ระดับที่ผูใชภาษาไดเล็กนอย (Intermittent User)  

           ระดับที่ 3 หมายถึง ระดับที่ผูใชภาษาไดในวงจากัด ผูพูดเกิดความผิดพลาดบอยๆ เขาใจบทสนทนา

และรูรายละเอียดบางสวน ไมสามารถจับรายละเอียดได จับไดแตใจความสําคัญเทาน้ัน (Extremely Limited 

User)  

           ระดับที่ 4 หมายถึง ระดับที่ผูพูดใชภาษาเกือบดี สามารถสนทนาโตตอบได แตไมคลองแคลว ไม

สามารถนาการสนทนา หรือ อภิปรายไดอยางรวดเร็ว จึงทาใหการสนทนาขาดความตอเน่ือง (Marginal 

User)  

          ระดับที่ 5 หมายถึง ระดับที่ผูพูดใชภาษาไดปานกลาง สามารถสื่อความหมายใจความหลัก แตยังมี

ขอผิดพลาดในการใชไวยากรณ จึงทาใหการสื่อสารไมชัดเจน ขาดความคลองแคลวในการใชภาษา และ

ทาทางประกอบการพูด (Modest User)  
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          ระดับที่ 6 หมายถึง ระดับที่ผูพูดใชภาษาได สามารถคุยในหัวขอที่ตองการ และปะติดปะตอเร่ืองราวที่

พูดได หรือ เปลี่ยนหัวขอที่พูดได มีการหยุดพูด หรือ พูดไมตอเน่ืองในการสนทนาเปนบางคร้ัง แตก็สามารถ

เร่ิมตนการสนทนาใหมได (Competence User)      

      ระดับที่ 7 หมายถึง ระดับที่ผูพูดใชภาษาไดดี สามารถเลาเร่ืองราวตางๆ ไดอยางชัดเจน มีการเก็บ

รายละเอียด มีเหตุผล สามารถสนทนาไดเปนเร่ืองราว แตยังขาดความคลองแคลว มีความสามารถ ในการ

ติดตามการสนทนาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอารมณ สวนนํ้าเสียงยังขาดความมั่นใจ มีการพูดซ้ําขอความ แต

สามารถโตตอบไดอยางมีประสิทธิภาพ (Good User)  

        ระดับที่ 8 หมายถึง ผูพูดใชภาษาไดดีมาก สามารถพูดหรืออภิปรายอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนาการ

สนทนาและดําเนินการสนทนาไดอยางตอเน่ือง ตลอดจนมีอารมณรวมในการโตตอบ และใชกริยาทาทางได

อยางเหมาะสม (Excellent User)  

         ระดับที่ 9 หมายถึง ผูพูดใชภาษาไดอยางเชี่ยวชาญ สามารถพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

ดําเนินการสนทนาไดอยางตอเน่ือง ขยายความได ตลอดจนสามารถพูดไดใจความสําคัญ (Expert User)  

         สรุปวา ความสามารถในการพูดประกอบดวย การเลือกใชคํา ประโยค ใหเหมาะสมกับสถานะทาง

สังคมของผูพูดและผูฟง มีความคลองแคลว มีความต้ังใจในการสื่อสารตลอดจนมีกลวิธีการเลือก กลวิธีใน

การสื่อสารเพื่อแกไขขอบกพรองทางการสื่อสาร ซึ่งนับวาเปนสวนสําคัญในการพูดเพื่อการสื่อสารที่ผูพูด

สามารถใชภาษาในการสื่อสารใหผูฟงเกิดความเขาใจตรงกับสิ่งที่ผูพูดตองการสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          2.1.4 การวัดและประเมินผลในการพูด  

          การประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตองคํานึงถึงองคประกอบ

ความสามารถดานการพูด เพื่อวัดความรูความสามารถของผูเรียนในหลายๆ ดาน เชน การพูด การออกเสียง 

ไวยากรณ คําศัพท ความเขาใจและความคลองแคลวในการใชภาษา ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี โดยสามารถ

ดําเนินการไดต้ังแตขั้นกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน โดยใหสอดคลองกับเน้ือหาสาระที่ผูเรียนได

เรียนมาแลว ดังน้ัน ผูเชี่ยวชาญหลายทานไดใชองคประกอบดังกลาวขางตน มาใชเปนเกณฑการประเมินวัด

ความสามารถ โดยแบงเปนระดับ ดังเชน Clark (1972) กลาวถึง ระบบการใหคะแนนวัดความสามารถ โดย

แบงออกเปน 4 ระดับ เร่ิมจากระดับที่ 1 จนถึงระดับที่ 4 โดยแบงเปนหัวขอดังตอไปน้ี  

การออกเสียง (Pronunciation)  

     ระดับที่ 1 ยังพูดและโตตอบการสนทนาไมได  

     ระดับที่ 2 ออกเสียงผิดบอยมาก และฟงไมเขาใจ  

     ระดับที่ 3 ออกเสียงผิดเปนบางคร้ัง  

     ระดับที่ 4 ออกเสียงถูกตองพูดได  

คําศัพท (Vocabulary)  
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    ระดับที่ 1 ใชคําศัพทผิดและโตตอบการสนทนาไมได  

    ระดับที่ 2 ใชคําศัพทผิดบอยมาก แตใชถูกตองในสถานการณตางๆได  

    ระดับที่ 3 สื่อความหมายไดเปนสวนใหญ เลือกใชคําศัพทไดอยางเหมาะสม  

    ระดับที่ 4 สื่อความหมายได และใชคําศัพทไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ  

ไวยากรณ (Grammar)  

     ระดับที่ 1 ใชโครงสรางไวยากรณผิด ไมสามารถสื่อสารได  

     ระดับที่ 2 ใชไวยากรณเบื้องตนผิด วลีถูกตองบาง  

     ระดับที่ 3 ใชโครงสรางทางไวยากรณไดอยางถูกตอง มีขอผิดพลาดเล็กนอย  

     ระดับที 4 ไมมีขอผิดพลาดทั้งในการเลือกใชคําศัพท และโครงสรางทางภาษา  

ความคลองแคลว (Fluency)  

    ระดับที่ 1 พูดแลวหยุดคิดนาน พูดไมตอเน่ือง โตตอบการสนทนาไมได       

    ระดับที่ 2 โตตอบสนทนาไมได แตพยายามพูดตอ โดยการเร่ิมตนใหม  

    ระดับที่ 3 พูดตอเน่ือง ราบร่ืนเปนธรรมชาติ แตก็มีสะดุดเปนบางคร้ัง  

    ระดับที่ 4 พูดตอเน่ือง ราบร่ืนเปนธรรมชาติ มีความคลองแคลวตอเน่ืองในการสนทนา หยุดไดถูกจังหวะ

เชนเดียวกับเจาของภาษา Harris (1990:84) กลาวถึงเกณฑการประเมินผลความสามารถในการพูด โดยแบง

เกณฑการใหคะแนน 5 อยางคือ การออกเสียง ไวยากรณ คําศัพท ความคลองแคลวในการใชภาษา และความ

เขาใจ โดยแตละเกณฑมีการประเมินผล 5 ระดับ ดังน้ี  

1. การออกเสียง (Pronunciation)  

         ระดับที่ 1 มีปญหาทางการออกเสียงมาก จึงทาใหไมสามารถเขาใจในสิ่งที่พูด ไดเลย  

         ระดับที่ 2 มปีญหาในการออกเสียงมากยากแกการทําความเขาใจในคําพูดไดผูฟงจะ 

ตองถามซ้ํา  

         ระดับที่ 3 มีปญหาในการออกเสียงนอย ผูฟงจะตองต้ังใจฟงจึงจะสามารถเขาใจได มีการออกเสียงผิด

ทาใหผูฟงสับสนในบางคร้ัง  

         ระดับที่ 4 ผูพูดออกเสียงไดดี แตก็มีปญหาในการออกเสียงอยูบาง แตผูฟงสามารถฟงเขาใจในสิ่งที่ผูพูด

ตองการสื่อสาร  

         ระดับที่ 5 ผูพูดสามารถออกเสียงไดดีเทียบเทากับเจาของภาษา  

2. ไวยากรณ (Grammar)  

       ระดับที่ 1 ผูพูดไมสามารถสื่อความหมายใหเขาใจได เน่ืองจากใชไวยากรณผิด และเรียงลําดับคําไม

ถูกตอง  
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       ระดับที่ 2 ผูพูดใชไวยากรณงายๆ ได แตมักจะใชไวยากรณและการเรียงลําดับคาผิดบอยๆ ทําใหฟงเขาใจ

ยาก  

       ระดับที่ 3 ผูพูดใชไวยากรณผิดบอยคร้ัง จนทําใหเขาใจความหมายของประโยคที่พูดผิดไป  

       ระดับที่ 4 ผูพูดใชไวยากรณผิดอยูบาง แตสื่อความหมายไดถูกตอง  

       ระดับที่ 5 ผูพูดใชไวยากรณตลอดจนเรียงลําดับคาโดยมีขอผิดพลาดนอยมากและสามารถแกไข

ขอบกพรองใหมไดอยางถูกตอง  

3. คําศัพท (Vocabulary)  

         ระดับที่ 1 ผูพูดไมสามารถสื่อความหมายไดเพราะไมมีความรูดานคําศัพท  

         ระดับที่ 2 ผูพูดใชคําศัพทผิด เน่ืองจากมีความรูดานคาศัพทอยางจํากัด ทําใหยากแกการทําความเขาใจ

ความหมายของประโยคที่พูด  

         ระยะที่ 3 ผูพูดใชคําศัพทผิด ในประโยคที่ใชในการสนทนา เน่ืองจากผูพูดมีปญหาในการคิดหาคําศัพท

มาใชในการสื่อสาร  

         ระยะที่ 4 ผูพูดใชคําศัพทไมถูกตอง และไมเหมาะสมกับสถานการณเปนบางคร้ัง  

         ระยะที่ 5 ผูพูดมีความสามารถในการใชคําศัพท วล ีและสํานวนไดอยางคลองแคลวเทียบเทาเจาของ

ภาษา  

4. ความคลองแคลวในการใชภาษา (Fluency)  

       ระดับที่ 1 ผูพูดมีการหยุดเวนชองในการสนทนาเปนเวลานานมาก จึงทําใหการสนทนาไมรูเร่ือง  

       ระดับที่ 2 ผูพูดมีการหยุดเวนชองในการสนทนา บอยคร้ังเพราะมีความรูจํากัดในการใชภาษา  

       ระดับที่ 3 ผูพูดมีความคลองแคลวในการพูดไมมากนัก เน่ืองจากติดขัดเร่ืองการใชภาษา  

       ระดับที่ 4 ผูพูดมีความเร็วและความคลองแคลวในการพูด แตมีการสะดุดเปนบางคร้ัง  

       ระดับที่ 5 ผูพูดมีความสามารถในการพูดอยางคลองแคลวเทียบเทาเจาของภาษา  

5. ความเขาใจ (Comprehension)  

        ระดับที่ 1 ผูฟงไมสามารถเขาใจในสิ่งที่ผูพูดสื่อสาร ผูพูดไมสามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมาย

ใหเขาใจได  

        ระดับที่ 2 ผูพูดติดขัดในการพูด มักจะพูดซ้ําๆ เน่ืองจากใชเวลาในการหาคําพูด  

        ระดับที่ 3 ผูพูดเขาใจในสิ่งที่ตนพูด และพูดสนทนาไดเปนสวนมาก แตคอนขางชา  

        ระดับที่ 4 ผูพูดสามารถพูดใหผูฟงเขาใจไดครบถวน แตมีการพูดขอความซ้ําเปนบางคร้ัง  

        ระดับที่ 5 ผูพูดสามารถสื่อสารใหผูฟงเขาใจไดทั้งหมด โดยไมมีปญหา  

        สรุปไดวา จากขอมูลดังกลาวสิ่งที่ใชในการประเมินระดับภาษาที่ใชทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร 

สามารถประเมินไดจาก การออกเสียงไดอยางเหมาะสม การเลือกใชคําศัพทไดอยางเหมาะสม กับ
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สถานการณ การใชไวยากรณไดอยางถูกตอง มีความคลองแคลวในการพูด และเกิดความเขาใจในการสื่อสาร 

ระหวางผูพูดและผูฟง ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเกณฑการประเมินผลความสามารถในการพูดของ 

Harris มาปรับใช เพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยการใชแบบฝกบท

สนทนาภาษาอังกฤษ 

2.2 แบบฝกทักษะ 

             2.2.1 ความหมายแบบฝกทักษะ 

        จากการศึกษาเอกสารตางๆไดกลาววาแบบฝกจัดเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหน่ึงแบบฝกมี

ความจําเปนตอการเรียนการสอนวิชาทักษะ การใชแบบฝกพัฒนาการเรียนการสอนจะชวยใหผูสอนและ

นักศึกษาพบขอบกพรองทางการเรียนการสอนและแกไขขอบกพรองน้ัน มีผูกลาวถึงความหมายของแบบฝก

ไว ดังน้ี     

            แบบฝก ซึ่งมีชื่อเรียกวา แบบฝกบาง แบบฝกเสริมทักษะบาง แบบฝก หมายถึง สื่อการเรียนการสอน

ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา ไดฝกทักษะจนเกิดความรู ความเขาใจ ความสามารถตามจุดประสงคการ

เรียนรูของบทเรียนน้ัน 

 อัจฉรา ชีวพันธ และคณะ กลาวถึงแบบฝกทางภาษาสรุปไดวา แบบฝกทางภาษาหมายถึง สิ่งที่สราง

ขึ้นเสริมสรางความเขาใจทางภาษาตามแนวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเสริมเพิ่มเติมเน้ือหา

บางสวนที่ชวยใหนักเรียนนาความรูไปใชไดอยางถูกตอง 

 ออมนอม เจริญธรรม (2533:45) ใหความหมายแบบฝกวา เปนแบบฝกที่ชวยใหการสอนของครู 

และการเรียนของนักเรียนประสบผลสําเร็จเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสฝกหัดจนเกิดความเขาใจและเกิดความ

ชํานาญ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 ไดใหความหมายของแบบฝกไววา “แบบฝกหมายถึง 

แบบตัวอยาง ปญหา หรือคาสั่งที่ต้ังขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ” 

สวน ชัยยงค พรหมวงศ กลาวถึงความหมายของแบบฝกสรุปไดวา แบบฝกหมายถึง สิ่งที่นักเรียน

ตองใชควบคูกับการเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนพึงกระทําจะแยกกันเปน

หนวยหรือจะรวมเลมก็ได 

จากความหมายของแบบฝกดังกลาว สรุปไดวา แบบฝก หมายถึงสื่อที่ใชประกอบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนหรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อเสริมสรางทักษะใหแกนักเรียน และชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะเพิ่ม



14 

 

จนเกิดความชํานาญ และสงผลใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน โดยมีลักษณะเปนแบบฝกหัด ให

นักเรียนไดกระทํากิจกรรมโดยมีจุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนใหดีขึ้น 

              2.2.2 ความสําคัญแบบฝกทักษะ 

            Petty (อางถึงใน เพียงจิต. 2529: 18 – 20) ไดกลาววา แบบฝกเปนสวนเพิ่มหรือเสริมจาก

หนังสือเรียนในการเรียนทักษะ แบบฝกเปนสิ่งที่ทําขึ้นอยางเปนระเบียบ ระบบ ชวยใหนักเรียนฝกทักษะการ

ใชภาษาดีขึ้น และชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน แบบฝกเปนสื่อที่สามารถพัฒนาการเรียนของนักเรียน

ได เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน คือ เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรูเปนเคร่ืองมือวัดผล

และประเมินผลการเรียนในแตละคร้ัง ชวยใหครูทราบความกาวหนาหรือขอบกพรองของนักเรียน และชวย

ใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 

          วีระ ไทยพานิช (2528 : 11) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกสรุปไดวา แบบฝกเปน

เคร่ืองมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรูที่เกิดจากการกระทําจริง เปนประสบการณตรงที่ผูเรียนมีจุดมุงหมายที่

แนนอน ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน สามารถเรียนรู และจดจําสิ่งที่เรียนไดดีและนําไปใชใน

สถานการณเชนเดียวกันได 

                  เชาวนี เกิดเพทางค (2524 : 23) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกไววา “แบบฝกเปนเคร่ืองมือที่

ชวยใหเกิดการเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ และชวยใหครูทราบผลการเรียนของนักเรียนอยาง

ใกลชิด” 

       ความสําคัญของแบบฝกสรุปไดวา แบบฝกเปนสวนเพิ่มหรือเสริมจากหนังสือเรียน แบบฝกเปน

สิ่งที่ทําขึ้นอยางเปนระเบียบ ระบบ ชวยใหนักเรียนฝกทักษะการใชภาษาดีขึ้น และชวยเสริมทักษะทางภาษา

ใหคงทน แบบฝกเปนสื่อที่สามารถพัฒนาการเรียนของนักเรียนได 

                 2.2.3 การสรางแบบฝกทักษะ 

                         ฮาเรส (Haress อางถึงใน อังศุมาลิน เพิ่มผล, 2542 : 14) ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝกวา 

แบบฝกจะตองใชภาษาใหเหมาะสมกับผูเรียน และควรสรางโดยอาศัยหลักจิตวิทยาในการแกปญหา  และ

การตอบสนองไวดังน้ี 

1. สรางแบบฝกหลายๆ ชนิด เพื่อเราใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

2. แบบฝกที่สรางขึ้นน้ันจะตองใหผูเรียนสามารถพิจารณาไดวาตองการใหผูเรียนทําอะไร 

3. ใหผูเรียนไดนําสิ่งที่เรียนรูจากการเรียนมาตอบในแบบฝกใหตรงตามเปาหมาย 

4. ใหผูเรียนตอบสนองสิ่งเราดวยการแสดงความสามารถและความเขาใจในการฝก 
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5. กําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียนตอบแบบฝกแตละชนิด แตละรูปแบบดวยวิธีการตอบ

อยางไร 

       ถวัลย  มาศจรัส (2546 : 20) ไดกลาวถึงการสรางและจัดทําแบบฝกหัด แบบฝกทักษะไวดังน้ี 

1. ศึกษาเน้ือหาสาระสําหรับการจัดทําแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ 

2. วิเคราะหเน้ือหาสาระโดยละเอียด เพื่อกําหนดจุดประสงคในการจัดทํา 

3. ออกแบบการจัดทําแบบฝกหัด แบบฝกทักษะตามจุดประสงค 

4. สรางแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ และสวนประกอบอ่ืนๆ เชน แบบทดสอบกอนฝก    บัตร

คําสั่ง ขั้นตอนกิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติ แบบทดสอบหลังเรียน 

5. นําแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูปรับปรุง พัฒนา ใหสมบูรณ 

          วรนาถ  พวงสุวรรณ  (2518 : 34 – 37)  ไดใหหลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะไวดังน้ี 

1.       ต้ังจุดประสงค 

2.       ศึกษาเกี่ยวกับเน้ือหา 

3.       ขั้นตาง ๆ ในการสราง 

3.1    ศึกษาปญหาในการเรียนการสอน 

3.2    ศึกษาหลักจิตวิทยาของเด็กและจิตวิทยาการเรียนการสอน 

3.3    ศึกษาเน้ือหาวิชา 

3.4    ศึกษาลักษณะของแบบฝกเสริมทักษะ 

3.5    วางโครงเร่ืองและกําหนดรูปแบบใหสัมพันธกับโครงเร่ือง 

3.6    เลือกเน้ือหาตางๆที่เหมาะสมมาบรรจุในแบบฝกเสริมทักษะใหครบตามที่กําหนด 

       เกสร  รองเดช  (2522 : 36 – 37)  ไดเสนอแนะแนวทางในการสรางแบบฝกเสริมทักษะดังน้ี 

              1.  สรางแบบฝกเสริมทักษะใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน คือ ไมงายไมยากจนเกินไป 

              2.  เ รียงลํ า ดับแบบ ฝก เส ริมทักษะ จากง า ยไปหาย าก  โดย เ ร่ิมจา กการฝ กออกเสียง เป น

พยางค คํา วลี ประโยค และคําประพันธ 

              3.  แบบฝกเสริมทักษะบางแบบควรใชภาพประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ซึ่งจะชวย

ใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการฝก และจะชวยยั่วยุใหติดตามตอไปตามหลักของการจูงใจ 

              4.  แบบฝกเสริมทักษะที่สรางขึ้นเปนแบบฝกสั้นๆงายๆใชเวลาในการฝกประมาณ  

30-45นาท ี                 

              5.  เพื่อปองกันความเบื่อหนาย แบบฝกตองมีลักษณะตาง ๆ เชน ประสมคําจากภาพ เลนกับบัตร

ภาพ เติมคําลงในชองวาง อานคําประพันธ ฝกรองเพลง และใชเกมตาง ๆ ประกอบ 
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          บ็อค  (Bock  1993 : 3)  ไดใหขอพิจารณาในการสรางแบบฝกเสริมทักษะ  ดังน้ี 

              1.  กําหนดจุดประสงคใหชัดเจน เพื่อชวยใหผูเรียนไดทราบจุดมุงหมายของแบบฝกเสริมทักษะ 

              2.  ใหรายละเอียดตางๆเชน คําแนะนําในการทําแบบฝกเสริมทักษะหรือขั้นตอนในการทําอยาง

ละเอียด 

             3.  สรางแบบฝกเสริมทักษะใหมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสรางความเขาใจใหกับนักเรียนมาก

ที่สุด เชน แบบฝกเสริมทักษะอาจใชรูปแบบงายๆโดยเร่ิมจากการใหนักเรียน ตอบคําถามในลักษณะถูกผิด

จนถึงการใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 

             4.  แบบฝกเสริมทักษะควรสรางความเขาใจใหกับนักเรียน เชน การใหนักเรียนเขียนเรียงลําดับ

เหตุการณที่เกิดขึ้นลงในตารางหรือแผนภูมิที่กําหนดให 

          จากแนวคิดขางตนสามารถสรุปไดวา  การสรางแบบฝกเสริมทักษะควรมีหลักใน  การสรางดังน้ี 

              1.  ตองยึดหลัก จิตวิทยาการเ รียนรูและพัฒนาการของผู เ รียนในแตละ วัย  ตองคํ า นึงถึ ง

ความสามารถ ความสนใจ แรงจูงใจของนักเรียน 

              2.  ตองต้ังจุดประสงคในการฝกวาตองการฝกเสริมทักษะใด เน้ือหาใด ตองการใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูอะไร 

              3.  แบบฝกเสริมทักษะตองไมยากไมงายจนเกินไป คํานึงถึงความสามารถของเด็กและตอง

เรียงลําดับจากงายไปหายาก 

              4.  ตองศึกษาขั้นตอนตางๆในการสรางแบบฝกเสริมทักษะ ปญหาแลขอบกพรองของนักเรียน 

              5.  แบบฝกเสริมทักษะตองมีคําชี้แจง และควรมีตัวอยางเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจมากขึ้น และ

สามารถทําไดดวยตนเอง 

              6.  แบบฝกเสริมทักษะควรมีหลายรูปแบบ หลายลักษณะ เพื่อจูงใจในการทํา ทําใหนักเรียนมี

ความรูสึกวามีจํานวนไมมาก 

              7.  ควรมีรูปภาพประกอบที่สวยงามเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

              8.  ควรใชภาษาสั้น ๆ งาย ๆ ไมวาจะเปนเน้ือหาหรือคําสั่ง 

              9.  ควรมีการทดลองใชเพื่อหาขอบกพรองตาง ๆ กอนนําไปใชจริง 

             10.  ควรจัดทําเปนรูปเลม ซึ่งสามารถเก็บรักษาไดงาย นักเรียนสามารถนํามาทบทวนกอนสอบได 

            จากที่กลาวมา สรุปไดวา หลักในการสรางแบบฝกควรสรางใหตรงกับจุดประสงคที่ตองการฝกมี

ความเหมาะสมตอพัฒนาการของผูเรียน สนองความสนใจและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลจัดทําให

จบเปนเร่ืองๆ การประเมินผลแจงผลความกาวหนาในการฝกใหผูเรียนทราบทันทีทุกคร้ัง 
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                2.2.4 ลักษณะแบบฝกท่ีดี 

            การสรางแบบฝกทักษะใหไดคุณภาพน้ัน ตองอาศัยการศึกษาคนควาลักษณะของแบบฝกที่ดีที่มี

นักการศึกษาไดสรางไว เพื่อนามาเปนขอมูลในการสรางแบบฝกทักษะ 

สมชัย ไชยกุล ( 2526: 14 – 15) สรุปถึงลักษณะแบบฝกทักษะที่ดีจะตองสรางขึ้นเพื่อฝกสิ่งที่จะสอน 

ไมใชทดสอบวานักเรียนเรียนรูอะไรบาง ควรเกี่ยวของกับโครงสรางเฉพาะของสิ่งที่สอนเร่ืองเดียว เปนสิ่งที่

นักเรียนพบเห็นอยูแลว ขอความที่นามาฝกควรสั้น กระตุนใหเกิดการตอบสนองที่พึงปรารถนาและในแบบ

ฝกที่เกี่ยวกับโครงสรางของหลักภาษา ไมควรใชคําศัพทมากนักหรืออาจระบุลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดี

เปนขอๆดังน้ี 

1. ควรมีความชัดเจนทั้งคําสั่งและวิธีทํา คําสั่ง หรือตัวอยางแสดงวิธีทําที่ใชไมควรยาวเกินไป เพราะ

จะทําใหเขาใจยาก 

2. ตรงตามจุดมุงหมายของการฝก 

3. ภาษาและภาพควรเหมาะสมกับวัย และพื้นฐานความรูของผูเรียน 

4. ควรฝกเปนเร่ือง ๆ แตละเร่ืองไมควรยาวเกินไป มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อเราความสนใจ 

5. แบบฝกตองมีความถูกตอง อยาใหมีขอผิดพลาด 

6. การฝกแตละคร้ังตองใหเหมาะสมกับเวลา และเราความสนใจของผูเรียน 

7. การสรางแบบฝกควรมีหลาย ๆ แบบเพื่อเราใหผูเรียนเกิดความสนใจไดกวางขวาง และสงเสริมให

เกิดความคิด 

8. ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาไดดวยตนเอง ใหรูจักคนควา รวบรวมสิ่งที่พบเห็นบอย ๆ หรือ

สิ่งที่ตัวเองเคยใช จะทําใหผูเรียนเขาใจเร่ืองน้ัน ๆ มากยิ่งขึ้น และสามารถนาความรูไปใช 

         9. ควรจะเปนแบบฝกสาหรับเด็กเกง และในขณะเดียวกัน ก็เปนแบบซอมเสริมสําหรับเด็กออน     

                    นิตยา  ฤทธิ์โยธี  (2520 : 1)  ไดกลาวถึงลักษณะที่ดีของแบบฝกเสริมทักษะไววาแบบฝกเสริม

ทักษะตองเกี่ยวของกับสิ่งที่เรียนมาแลว  เหมาะสมกับระดับ  วัย  หรือความสามารถของเด็ก  มีคําชี้แจงสั้น ๆ 

ที่ทําใหเด็กเขาใจวิธีทําไดงาย  ใชเวลาเหมาะสมหรือใชเวลาไมนาน  และเปนสิ่งที่นาสนใจและทาทายให

แสดงความสามารถ 
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              สามารถ  มีศรี  (2530 : 28)  กลาววา  แบบฝกเสริมทักษะที่ดีตองเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมาแลว

เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  มีคําสั่งและคําอธิบาย  มีคําแนะนําการใชแบบฝกเสริมทักษะ  มีรูปแบบที่

นาสนใจและมีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ 

               โรจนา  แสงรุงระวี  (2531 : 22)  กลาววา  แบบฝกเสริมทักษะที่ดีนอกจากมีคําอธิบายชัดเจนแลว

ควรเปนแบบฝกสั้น ๆ ใชเวลาในการฝกไมนานเกินไปและมีหลายรูปแบบ 

                สรุปไดวา แบบฝกทักษะที่ดีน้ันมีลักษณะใกลเคียงกันจะตองสรางขึ้นเพื่อฝกสิ่งที่จะสอน ไมใช

ทดสอบวานักเรียนเรียนรูอะไรบาง ควรเกี่ยวของกับโครงสรางเฉพาะของสิ่งที่สอนเร่ืองเดียว เปนสิ่งที่

นักเรียนพบเห็นอยูแลว  ซึ่งครูตองศึกษาและนํามาใชในการสราง เพื่อใหไดแบบฝกทักษะที่ดีเมื่อนําไปใชกับ

ผูเรียนแลวจะกอใหเกิดผลสําเร็จไดเปนอยางดี  

              

 2.2.5 ประโยชนแบบฝกทักษะ 

                      Green และ Petty (1971: 80) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไว ดังน้ี 

    1. ใชเสริมหนังสือแบบเรียนในการเรียนทักษะ 

    2. เปนสื่อการสอนที่ชวยแบงเบาภาระของครู 

    3. เปนเคร่ืองมือที่ชวยฝกฝนและสงเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น แตจะตองไดรับการดูแลและ 

เอาใจใสจากครูดวย 

    4. แบบฝกที่สรางขึ้นโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลจะเปนการชวยใหเด็กประสบ

ความสําเร็จ ตามระดับความสามารถของเด็ก 

    5. จะชวยเสริมทักษะใหคงอยูไดนาน 

    6. เปนเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบบทเรียนแตละคร้ัง 

    7. แบบฝกที่จัดทําเปนรูปเลมจะอํานวยความสะดวกแกนักเรียนในการเก็บรักษาไวเพื่อทบทวน

ดวยตนเองได 

    8. ชวยใหครูมองเห็นปญหาและขอบกพรองในการสอน ตลอดจนทราบปญหาและขอบกพรอง

และจุดออนของนักเรียน ชวยใหครูสามารถแกปญหาไดทันทวงที 

    9. ชวยใหเด็กมีโอกาสฝกทักษะไดอยางเต็มที่ 
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    10. แบบฝกทักษะที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลวจะชวยครูประหยัดเวลา และแรงงานในการสอนการ

เตรียมการสอน การสรางแบบฝกทักษะ และชวยใหนักเรียนประหยัดเวลาในการลอกโจทยแบบฝกหัด 

  จากความสําคัญของแบบฝกดังกลาว สรุปไดวา แบบฝกน้ันชวยใหนักเรียนไดทบทวนและ

ฝกฝนตนเองอยูเสมอ และยังชวยใหครูทราบถึงสภาพปญหาและขอบกพรองในการสอน และตัวนักเรียน ทํา

ใหครูสามารถแกไขไดทันทวงที และยังชวยประหยัดแรงงาน และเวลาในการเตรียมการสอนของครูอีกดวย 

2.3งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

          2. 3.1 งานวิจัยในประเทศ  

            สมเพลิน ชนะพจน (2557) ไดทําการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 

สาขาธุรกิจคาปลีก ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน โดยใชบทฝก            

การสนทนาภาษาอังกฤษ จุดมุงหมายของการวิจัยน้ี เพื่อศึกษาผลการใชแบบฝกสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อ       

การสื่อสารในการพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 กลุม A สาขา

ธุรกิจคาปลีก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ที่เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 กลุมตัวอยางในการดําเนินการ

วิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ในระดับชั้น ปวช .1/15 สาขาวิชาคาปลีก จํานวน 

15 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมอยางงายในการคัดเลือกกลุมตัวอยางของงานวิจัยในคร้ังน้ีเคร่ืองมือ/วิธีการที่ใช

ในการวิจัย ไดแก1) ชุดฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษ 3 ชุด 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในลักษณะแบบประเมิน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติที่ใชใน การทดสอบสมมุติฐาน

โดยการหาคา t- test แบบ Paired t- test ผลการวิจัย พบวา ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปรากฏวา ความสามารถ

ในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลัง การทดลองสูงกวาความสามารถดังกลาวกอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ัน จึงสรุปไดวานักศึกษามีพัฒนาการความสามารถ ดานการพูดหลังการใช

กิจกรรมการพูด เพื่อการสื่อสารสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ

ผลการวิเคราะหที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      

สุจิตรา แตมศรี (2557) ไดทําการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกบทสนทนา โดย

จุดมุงหมายของการวิจัยน้ี (1) เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (2) เพื่อศึกษา

ผลการใชแบบฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาที่เรียนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 1 (3000-1201) ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2556 และ             

(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอแบบฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษ การวิจัยคร้ังน้ีดําเนินการกับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2557 จํานวน 12 คน 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในการพูดภาษาอังกฤษใหมีความกาวหนา มีความมั่นใจ

กลาแสดงออกและสามารถนําไปใชในชีวิตจริง เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแกแบบฝกบทสนทนา จํานวน 
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5 ชุด รวม 16 บท และแบบสังเกตพฤติกรรมในการพูดที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบคาที(t-test แบบ one sample)  ผลการศึกษา

พบวา 

1. ผลการพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) ปที่ 1 จํานวน 12 คน มีการพัฒนาทักษะการพูดดีขึ้น และเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการ พบวา 

นักศึกษากลุมตัวอยางทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และพฤติกรรมของนักเรียนจะเกิดทักษะในการสนทนา

ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 

 2. ผลการใชแบบฝกบทสนทนาในกิจกรรมการเรียนการสอนคะแนนการพูดภาษาอังกฤษของ

นักศึกษากอนการสอนโดยใชแบบฝกบทสนทนา สอบได 3-8 คะแนน มีคาเฉลี่ยเปน 5.21 คะแนน สวน            

การพูดภาษาอังกฤษหลังการใชแบบฝกบทสนทนา สอบได 5-10 คะแนน มีคาเฉลี่ยเปน 7.58 คะแนน 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ นักศึกษาใหความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียนมากขึ้น

นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการพดู ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและทําใหมีความเชื่อมั่นในการอานออก

เสียง เกิดความเขาใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น  

สรุปไดวา งานวิจัยขางตน ชี้ใหเห็นวา การสอนโดยการใชบทสนทนาภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนา

ทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงกวาการสอนโดยไม

ใชบทสนทนาภาษาอังกฤษ 

  2.3.2 งานวิจัยในตางประเทศ  

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

ในวิชาภาษาอังกฤษ โดยทาการศึกษาปญหา พบวามี 2 สาเหตุหลักคือ การใชภาษาของนักศึกษาอยูในระดับ

ตํ่ากวาเกณฑและเกิดความลมเหลวในการสื่อสารขั้นพื้นฐานโดยเปรียบเทียบผลการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาชาวจีน ระดับชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยชองกิง นอรมอล จานวน 2 กลุมๆ ละ 38 และ 36 คน โดย

กลุมทดลองไดรับการสอนกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร และกลุมควบคุมสอนแบบเดิม ผลการทดสอบพบวา

นักศึกษาทั้งสองกลุมมีพัฒนาการแตกตางกัน กลุมที่สอนโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารทาใหนักศึกษามี

พัฒนาการดานการสื่อสารสูงขึ้นอยางมีนัยทางสถิติ  

                Fahmongkolchai (2011) และ Sursattayawong (2006) ไดกลาวไววา สาเหตุที่ผูพูดไมสามารถ

สื่อสารเป น ภาษาอังกฤษไดน้ัน เน่ืองจาก ผูพูดมีความรูดานคําศัพท ไมเพียงพอ ทําใหเมื่อตองพูด

ภาษาอังกฤษ ผูพูดนึก คําศัพทไมออก ไมสามารถเลือกใชคําศัพทไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับ

สถานการณ รวมถึงการใช ไวยากรณที่ไมถูกตอง ทําใหผูพูดเกิดความกลัวเมื่อตอง พูดกับชาวตางชาติ 
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                Soureshijani and Riahipour (2012) พบวา ในชั้นเรียนที่มีนักเรียนเยอะ เกิดไป อาจารยผูสอนมักจะ

ใหความสนใจกับนักเรียนที่ เกงกวาขณะเดียวกันจะไมสนใจนักเรียนที่มีความสามารถออนกวา ซึ่งจะทําให

นักเรียนขาดโอกาสในการฝกฝนทักษะในชั้นเรียน 

              สรุปไดวาทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศชี้ใหเห็นวา การสอนโดยการใชบทสนทนา

ภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนสูงกวาการสอนโดยไมใชบทสนทนาภาษาอังกฤษ 



บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

          การวิจัยในชั้นเรียนคร้ังน้ีเปนการศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในรายวิชาภาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวันโดยใชบทสนทนาในหนังสือเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินและเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควา โดยมีขั้นตอน

ดําเนินงานดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

            3.3 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

3.6 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

3.1ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่เรียนที่1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 10 หอง รวม 484 คน  

            2. กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1/7 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบเปนหองเรียนที่คละความสามารถ เกง 

ปานกลาง ออน โดยใชหนวยสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

2. บทสนทนาภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน  

 3. แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน  
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3.3การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย  

ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยคนควาตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและแบบฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ซึ่งไดดําเนินการสอนตามแนวทางการ

สื่อสารโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

      1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 กลุมสาระภาษาตางประเทศ จุดประสงค

รายวิชา, มาตรฐานรายวิชา, คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

      1.2 กําหนดโครงสรางของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ชุดแบบฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

และเวลาเรียน 

      1.3 จัดทํารายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู แตละแผนประกอบดวยชื่อแผน หนวยการเรียนรู 

เวลา ชื่อผูสอน ชั้นเรียน มาตรฐานรายวิชา สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรูสมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอัน

พึงประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล และบันทึกหลังการสอน 

     1.4 นําเสนอ แผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบและแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

ประกอบไปดวย อาจารยวิชาญ หงษบิน (หัวหนาสํานักวิชาการ) อาจารยกิตติกานต ธนบดีอําพน (หัวหนา

สาขาวิชาตางประเทศ) และอาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล (หัวหนาศูนยวิจัย) 

     1.5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการวิจัยตอไป 

2. การสรางแบบฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

     2.1 ศึกษาหลักสูตรและเน้ือหาการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

     2.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 กลุมสาระภาษาตางประเทศ ตลอดจน

คูมือการใชหลักสูตร และหนังสือแบบเรียนที่เกี่ยวกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกบทสนทนา 

               2.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และเลือกแบบฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษที่

เหมาะสมและสามารถนํามาใชจริงได โดยใชเร่ือง I love traveling on a holiday   
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3.การสรางแบบทดสอบบทสนทนาภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน 

    3.1 ศึกษาหลักสูตรและเน้ือหาการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

    3.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 กลุมสาระภาษาตางประเทศ ตลอดจนคูมือ

การใชหลักสูตร และหนังสือแบบเรียนที่เกี่ยวกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกบทสนทนา 

    3.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และเลือกแบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน

ของบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในการทดสอบและสามารถนํามาใชจริงได 

                  3.4 สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของบทสนทนา

ภาษาอังกฤษ  

    3.5 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพดานความถูกตอง โดย

อาจารย วิชาญ หงษบิน (หัวหนาสํานักวิชาการ) อาจารยกิตติกานต ธนบดีอําพน (หัวหนาสาขาวิชาตางประเทศ) 

และอาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล (หัวหนาศูนยวิจัย) และแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปปรับใชจริงหาก         

มีขอผิดพลาด ทางผูวิจัยก็จะปรับปรุงกอนนําไปใชในการทดลอง โดยคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา         

เทากับ >0.5 

 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

        ผูทําวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

 1. ผูวิจัยไดใหนักศึกษาทําแบบทดสอบทักษะการพูดจากแบบฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษกอนเรียน 

 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 3. เก็บรวบรวมขอมูลจากทุกแผนการจัดการเรียนรูและจากแบบฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษ 

 4. นักศึกษาทําการทดสอบหลังเรียนจากแบบฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษ จากน้ันนําผลที่ไดไปวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติตอไป 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

       ผูศึกษาคนควาดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 1.หาคาความเที่ยงตรงของความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู  

 2.คํานวณคาสถิติพื้นฐานไดแกคะแนนเฉลี่ยและคารอยละในการหาประสิทธิภาพของแผนการจัด          

การเรียนรู 
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             3. เปรียบเทียบทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยการใชบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน สถิติที่ใช คือ t - test (Dependent Samples) 

 

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

          1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะการพูด 

    1.1 หาคาความเที่ยงตรงของความสอดคลองระหวางคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) โดยใช

สูตร ดังน้ี (สมบัติ ทายเรือคา. 2551: 107) 

N

R
IOC

∑=
 

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู 

∑R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

              

          2. สถิติพื้นฐาน 

2.1 คารอยละ (Percentage) ใชสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 104)  

𝑃 =  
𝑓
𝑛

× 100 

   เมื่อ  P แทน รอยละ 

          f แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 

          n แทน ความถี่ทั้งหมด 

 

2.2 คาเฉลี่ย ใชสูตรดังน้ี (สมบัติ ทายเรือคา. 2551 : 124) 

N

X
X

∑=
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     =      X  คาเฉลี่ยเลขคณิตของกลุมตัวอยาง 

     =∑ X ผลรวมของขอมูลในกลุมตัวอยางหรือประชากร 

     =      N  จํานวน 

                        2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสูตรดังน้ี (สมบัติ ทายเรือคา. 2551 :140) 

( )
( )1

S.D.
22

−

−
= ∑ ∑

NN
xxN

 

เมื่อ S.D.  = คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

=∑ )X-(X  ผลรวมของคะแนนลบดวยคะแนนเฉลี่ย 

n = จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง 

f = คาความถี่ของขอมูล 

                3.วิเคราะหทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ t – test  (Dependent Samples) 

 

1n

2
D)(

2
Dn

D
t

−
∑ ∑−

∑=  

 

  เมื่อ    t  แทน คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต 

    n  แทน  จํานวนคูคะแนน  

   ΣD  แทน  ผลรวมของผลตางคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน 

   D2   แทน  ผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนยกกําลังสอง 

   ΣD2  แทน  ผลรวมของกําลังสองของผลตางคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน 

     (ΣD2)  แทน  กําลังสองของผลรวมของผลตางคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน 

   df   แทน  ความเปนอิสระมีคาเทากับ  N-1   



บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

           การศึกษาวิจัย การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใช

บทสนทนาในหนังสือเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

 4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 4.2 ลําดับขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล 

 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1. สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชสัญลักษณในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

 N แทน นักเรียนในกลุมตัวอยาง 

X  แทน คาเฉลี่ย 

S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑D แทน ผลรวมตางของคะแนนกอนการทดสอบและหลังทดสอบ 

∑𝐷2 แทน ผลรวมตางของคะแนนกอนการทดสอบและหลังการทดสอบยกกําลังสอง 

t แทน  คาสถิติที่ใชในการทดสอบคาที่ (t – Distribution) 

*p แทน นัยสําคัญทางสถิติ 

 

4.2. ลําดับข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูล 

 จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในรายวิชาภาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใช                       

บทสนทนาในหนังสือเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย             

พณิชยการ กอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษากลุมตัวอยาง แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูล

ตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 



27 

 

  การเปรียบเทียบผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติจากคาเฉลี่ยของผลคะแนนการทดสอบการพัฒนา

ทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี          

อรรถวิทยพณิชยการ กอนเรียนและหลังเรียน 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล  

   การเปรียบเทียบผลการทดสอบดานการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน 

  ตารางท่ี 4.1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษากอนเรียน

และ   หลังเรียน 

คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  n   S.D. t p 

คะแนนกอนเรียน 48 9.21 1.99 
-21.40** .000 

คะแนนหลังเรียน 48 16.60 1.30 

**คา p มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

  จากตารางที่ 4.1  พบวา ผลการเปรียบเทียบทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาในกลุม

ตัวอยางจํานวน 48 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยดานการพูดภาษาอังกฤษกอนเรียน เทากับ 9.21 และหลังเรียนมี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.60 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเพิ่มขึ้น 7.39 คะแนน และมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวาคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบ          

กอนเรียน 

 

 

X



บทที ่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

        งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอักฤษในรายวิชาภาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชบทสนทนาใน

หนังสือเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยขอ

สรุปและอภิปรายผลดังน้ี 
 

5.1วัตถุประสงคของการวิจัย 

       เพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอักฤษในรายวิชาภาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชบทสนทนาในหนังสือ

เรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
 

5.2สมมติฐานของการวิจัย 

       ความสามารถทักษะดานการพูดภาษาอักฤษในรายวิชาภาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชบทสนทนาในหนังสือ

เรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน 

          ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการทําวิจัย ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   

    1.1 ประชากร ไดแก ประชากรที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ี ไดแกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่เรียนที่1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 10 หอง รวม 484 คน  

        1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน45คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบเปนหองเรียนที่คละ

ความสามารถ เกง ปานกลาง ออน โดยใชหนวยสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

   2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก บทสนทนาภาษาอังกฤษ 

   2.2 ตัวแปรตาม   ไดแก ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ 
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3. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   

   ระยะเวลาในการทดลอง ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2562  

เปนเวลา1ปการศึกษา 

         

              4. เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 

    สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  พุธศักราช2562 เร่ือง I love traveling on a holiday   
 

5.3เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

               1. แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

   2. บทสนทนาภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน  

    3. แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน  

 

5.4การวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษาคนควาดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

1.หาคาความเที่ยงตรงของความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู  

2.คํานวณคาสถิติพื้นฐานไดแกคะแนนเฉลี่ยและคารอยละในการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู 

3. เปรียบเทียบทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยการใชบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

หนังสือเรียน สถิติที่ใช คือ t - test (Dependent Samples) 
 

5.5สรุปผลการวิจัย 

         ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

   ผลการเปรียบเทียบทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 1 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบ

กอนเรียน แสดงวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ           

ที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน มีทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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5.6 อภิปรายผล 

         ผลจากการทําวิจัย เร่ือง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 

 ผลการเปรียบเทียบทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป

ที่ 1 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอน

เรียน แสดงวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ไดรับการ

สอนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน มีทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยสมเพลิน ชนะพจน (2557) ไดทําการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 

สาขาธุรกิจคาปลีก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน โดยใชบทฝกการสนทนา

ภาษาอังกฤษ จุดมุงหมายของการวิจัยน้ี เพื่อศึกษาผลการใชแบบฝกสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ

พัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 กลุม A สาขาธุรกิจคาปลีก ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2557 ที่เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 กลุมตัวอยางในการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนวิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ในระดับชั้นปวช .1/15 สาขาวิชาคาปลีก จํานวน 15 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมอยางงายใน

การคัดเลือกกลุมตัวอยางของงานวิจัยในคร้ังน้ีเคร่ืองมือ/วิธีการที่ใชในการวิจัย ไดแก1) ชุดฝกบทสนทนา

ภาษาอังกฤษ 3 ชุด 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในลักษณะแบบประเมิน สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติที่ใชใน การทดสอบสมมุติฐานโดยการหาคา t- test แบบ Paired t- test ผลการวิจัย 

พบวา ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปรากฏวา ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลัง การทดลองสูง

กวาความสามารถดังกลาวกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ัน จึงสรุปไดวานักศึกษามี

พัฒนาการความสามารถ ดานการพูดหลังการใชกิจกรรมการพูด เพื่อการสื่อสารสูงกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลการวิเคราะหที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร      

         จากการอภิปรายผล สรุปไดวา การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกบทสนทนาน้ันทําให

นักศึกษามีความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นและยังทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการ

เรียน ใหความสําคัญกับการพูดภาษาอังกฤษ กลาพูดและกลาแสดงออกมากขึ้น จึงสงผลใหการวิจัยในคร้ังน้ีประสบ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคไปไดดวยดี 
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5.7 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลไปใช 

           ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ผูสอนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหนักศึกษาสนใจในเน้ือหา

และบทเรียนที่จะสอน อีกประการหน่ึงผูสอนควรเสริมเกมและกิจกรรมที่สนุกสนาน โดยมีรางวัลดึงดูดความสนใจ

ของนักศึกษาซึ่งสิ่งเหลาน้ีสามารถเสริมทักษะของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  

 1. ควรมีการสรางแบบฝกทักษะในดานอ่ืน ๆ ตอไปตามสภาพปญหาที่ผูวิจัยคนพบ ไมวาจะเปนทักษะการ

อาน การฟง และการพูด ซึ่งลวนแลวแตเปนทักษะที่สําคัญทั้งสิ้น และเมื่อทราบปญหาตาง ๆ ของผูเรียนและจัดทา

แบบฝกทักษะน้ัน ๆ จนผูเรียนสามารถนาทักษะน้ันไปใชไดอยางถูกตอง 

 2. ควรมีการศึกษาวิธีการสรางแบบฝกทักษะตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเน้ือหาของผูเรียน เหมาะสมกับวัยของ

ผูเรียน เพื่อใหชุดฝกน้ันสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และผูเรียนสามารถนาความรูที่ไดรับไปใชไดจริง 
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คะแนนเฉลี่ยทักษะดานการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษารายบุคลระดับชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ             

ชั้นปที่1/7กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทสนทนา  

คนที่ 
กอนเรียน 

(20 คะแนน) 

หลังเรียน 

(20คะแนน) 
ผลตาง (D) ผลตาง2(D2) 

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 
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คนที่ 
กอนเรียน 

(20 คะแนน) 

หลังเรียน 

(20คะแนน) 
ผลตาง (D) ผลตาง2(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 
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