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บทที1่ 

บทน า 

1.1. ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
        ปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่ส าคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก (เปรมจิต 
บีท 2551: 3) การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อติดต่อสื่อสารให้เข้าใจในแนวทางเดียวกัน
ให้ชัดเจนและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั่วโลกและผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะโลกปัจจุบันเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสารและสารสนเทศ  การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก าลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย หนังสือ วารสาร นิตยสาร ตลอดจน
การประชุมเชิงวิชาการต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ในปัจจุบันนี้ ได้กล่าวถึงการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งสิ้น (สุจิตรา สวัสดิ์วงษ์ 2539:47) และตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กล่าวถึงว่าท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีความส าคัญ
และมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากการติดต่อสื่อสาร การศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ซึ่งไม่ได้แค่เพียงในประเทศเพียงอย่างเดียวแต่ มีการ
ติดต่อสื่อสารกับต่างชาติเพื่อการศึกษาหรือการติดต่อทางธุรกิจ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้
ในการพัฒนาประเทศชาติเพราะฉะนั้นบุคลากรจึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารและภาษาในโลกนี้ก็มีอยู่มากมายหลายภาษาและเมื่อต้องเราต้องสื่อสารกันจึง
จ าเป็นต้องใช้ภาษาที่เข้าใจทั้งสองฝาายซึ่งนั้นก็คือภาษาอังกฤษที่เราใช้กันทั่วโลกและใช้เป็น
ภาษากลางเพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ และรวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติเพื่อเข้าใจใน
ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีอยู่ในโลก(หลักสูตรแกนกลาง 2551 : 190)  
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน
โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษมีบทบาทในฐานะเป็นภาษาสากล  การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง 
ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ซึ่งทักษะทั้ง 4 ที่กล่าวมานั้นทักษะการพูดเป็น
ทักษะที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีความรู้ทางภาษาอย่างชัดเจน  และ
เนื่องจากทักษะการพูดเป็นการถ่ายทอดความคิดความเข้าใจและความรู้สึกในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้เกิดความช านาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการพูด การ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้ผลนั้นผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนพูดเพื่อให้การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสัมฤทธิ์ผลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะการพูดของ
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ตนเองตามสถานการณ์หรือตัวก าหนดที่ได้รับมอบหมายได้ทักษะการพูดนับว่าเป็นทักษะหนึ่งที่
จ าเป็นมากเนื่องจากเป็นทักษะเบื้องต้นที่ใช้ในการสื่อสาร (กุณฑลีย์ ไวทยวณิช.2545:1) และเออร์
(Ur.1981:2) ได้กล่าวว่าทักษะการพูดเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดในการสื่อสาร  
        กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 
(ภาษอังกฤษ) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อมุ่งมั่นให้เยาวชนน าความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษไป
พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) นอกจากนี้การจัด
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์ ฝึกให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมการพูดในสถานการณ์จริง  เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน
การพูดภาษาอังกฤษ (Ellis; Johnson. 1944:39)  
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตลอดจนสามารถน าความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้เป็น
ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากที่ผู้วิจัย
ได้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ระดับชั้นปวช.1/3 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ได้พบปัญหาและอุปสรรคว่านักเรียนส่วนมากประสบกับ
ปัญหาในการพูดและการเรียบเรียงประโยคอีกทั้งขาดความเชื่อมั่นในการพูดภาษาอังกฤษ  จึงท าให้
นักศึกษาต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษซึ่งวัดได้จากผลการสอบ
จากการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2 ในปี 2559  ผู้วิจัยพบสาเหตุส าคัญที่ท าให้ไม่
ประสบผลส าเร็จในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นคือนักเรียนส่วนมากไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การฝึกพูดภาษาอังกฤษเท่าที่ควร เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการฝึกมาก ประกอบกับนักเรียนเอง
ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารด้านการพูด  
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าการใช้แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษจะเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษมาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในรูปแบบ
ของแบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษมาทดลองกับนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ
วิทย์พณิชยการ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และ
เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นปวช .1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อรรถวิทย์พณิชยการโดยการใช้แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ 
 



3 
 

 

1.3. สมมติฐานของการวิจัย  
 นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ที่ได้รับการสอน
ภาษาอังกฤษจากแบบฝึกบทสนทนาในด้านการพูดภาษาอังกฤษภายหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
    การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการท าวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
          1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้นปวช .1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  
จ านวน 462 คน 
          2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาระดับชั้นปวช.1/11 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
จ านวน 48 คน เป็นห้องที่มีนักเรียนคละความสามารถอยู่รวมกัน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 
     ตัวแปรที่ศึกษา  
              1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ  
              2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ 
     ระยะเวลาท่ีด าเนินการ   
                 ระยะเวลาในการทดลอง ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
      เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
                สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเร่ือง Describing People, Taiking about Jobs, Shopping 
for Clothes  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) พุทธศักราช 2556 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
         1. นักเรียนมีความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น  
         2. ได้แนวทางในการสร้างแบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในทักษะ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษ    
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
         1. แบบฝึกบทสนทนา หมายถึง แบบฝึกในหนังสือเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่
นักเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น 
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         2. ความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษโต้ตอบกับคู่สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยวัด
จากแบบฝึกบทสนทนา และเกณฑ์การประเมินด้านการพูดภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
         3. นักศึกษา หมายถึงนักศึกษาระดับชั้นปวช.1/11 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ                  
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

                  4. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  

1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย   
     จากกรอบแนวคิดในการท าวิจัย เร่ืองการพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาระดับชั้น ปวช .1 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการโดยใช้แบบฝึกบทสนทนา  ปรากฏดังแผนภาพที่1 

              ตัวแปรต้น                                                    ตัวแปรตาม 

 

 

                                        ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
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บทที ่2 
    เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น ปวช .1 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกการอ่านบทความ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การด าเนินการวิจัยโดยการใช้เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  
          2.1 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
                  2.1.1 ความหมายของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ    
                  2.1.2 ความส าคัญของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
                  2.1.3 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
                  2.1.4 การวัดและประเมินผลการพูด  
          2.2 แบบฝึกทักษะ 
                  2.2.1 ความหมายของแบบฝึกทักษะ 
                  2.2.2 ความส าคัญของแบบฝึกทักษะ 
                  2.2.3 การสร้างแบบฝึกทักษะ 
                  2.2.4 ลักษณะของแบบฝึกที่ดี 
                  2.2.5 ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ 
         2. 3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                 2.3.1 งานวิจัยในประเทศ  
                 2.3.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 
2.1 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
           2.1.1 ความหมายของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ   

           ทักษะการพูดนับว่าเป็นทักษะหนึ่งที่จ าเป็นมาก  เนื่องจากเป็นทักษะเบื้องต้นที่ใช้ในการ
สื่อสาร (กุณฑลีย์ ไวทยวณิช.2545:1) และเออร์ (Ur.1981:2) ได้กล่าวว่าทักษะการพูดเป็นทักษะที่
ส าคัญที่สุดในการสื่อสารทักษะการพูดเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวันดังนั้น
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันจึงได้มุ่งเน้นการพูดเพื่อการสื่อสารเป็นส าคัญโดยผู้สอน
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พยายามสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและมี
ประสิทธิภาพ 
           สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 167) ที่กล่าวว่า ทักษะการพูดเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุด
ในการเรียนภาษาต่างประเทศ เน่ืองจากการพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจและความรู้สึก
ให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจจุดหมายของผู้พูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ทักษะการพูดถือว่าเป็น
ทักษะที่ส าคัญในการประกอบอาชีพธุรกิจต่างๆ ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทักษะการ
พูดนับได้ว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นมากเพราะผู้พูดได้ย่อมสามารถฟังผู้อื่นพูดเข้าใจได้และจะ
ช่วยให้อ่านออกและเขียนง่ายขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามทักษะการพูดเป็นทักษะทางภาที่ซับซ้อนและ
เกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานานไม่ได้เกิดจากความเข้าใจและจดจ าดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในปัจจุบันจึงควรให้ความส าคัญกับทักษะการพูดให้มากขึ้น   
           อัจฉรา วงศ์โสธร (2539 : 316) ได้ให้ความหมายว่า ทักษะพูดเป็นทักษะทางสังคม (Social 
Skill) การพูดอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความรู้องค์ประกอบทางภาษา และความตระหนักถึง
ลีลาภาษา ตลอดจนการสื่อความหมายโดยสื่อที่ไม่ได้เป็นตัวภาษา (Non-Verbal Medium) ภาษาพูด
มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ซึ่งประกอบด้วยการใช้ลักษณะภาษาต่อไปนี้บ่อยคร้ังกว่าภาษาเขียน คือ 
การรวมค าให้สั้น (Contractions) บุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) ค าถาม (Questions) ค าที่เป็น
รูปธรรม (Concrete Words) ค าที่มีพยางค์สั้น ๆ (Fewer Syllables) การทวนค า ทวนความ 
(Restatement) การซ้ าค า ซ้ าความ (Repetition) การออกอุทาน(Interjection) นอกจากนี้ โครงสร้าง
ทางภาษามักไม่เป็นระเบียบแบบแผนเหมือนภาษาพูด เพราะมีการกล่าวด้วยความลังเล การพูด
กลับไปกลับมา การเปลี่ยนตัวประธานในข้อความ 
          อวยชัย ผกามาศ (2542 หน้า 1-2) กล่าวถึง ความหมายของการพูดไว้ว่า การพูดคือการสื่อสาร
ทางความคิด ประสบการณ์ และความต้องการของผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ฟังเกิด
ความเข้าใจ โดยใช้น้าเสียง ภาษา และกริยาท่าทาง ได้อย่างถูกต้องตามจรรยามารยาท และประเพณี
นิยมของสังคมให้ผู้ฟังรับรู้และได้รับการตอบสนอง 
         สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 16) กล่าวว่า การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจและ
เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูด ดังนั้น ทักษะการพูดจึงเป็นทักษะที่ส าคัญต่อบุคคลในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับการเรียนภาษาต่างประเทศทักษะการพูดเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นที
อย่างไรก็ตามทักษะการพูดเป็นทักษะที่ซับซ้อนและต้องเกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานานไม่ใช่เกิด
จากความเข้าใจหรือจดจ า 
           เบญจลักษณ์ อ๊ึงสืบเชื้อ (2540 : 20) อธิบายว่า การพูด หมายถึง การแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ 
ซึ่งแต่ละคร้ังจะต้องประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบ
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ผลส าเร็จได้นั้น ผู้พูดจะต้องสามารถใช้ส าเนียงและถ้อยค าที่มีความถูกต้องและสามารถใช้
พฤติกรรมที่ไม่ใช่ค าพูดให้สอดคล้องเหมาะสมด้วย 
          เตือนใจ เฉลิมกิจ (2545 : 57) ได้ให้ความหมายว่า การพูดเป็นทักษะที่สอนยากเพราะผู้เรียน
จะต้องมีความรู้ในเร่ืององค์ประกอบต่าง ๆ ของภาษาเป็นอย่างดี เพื่อที่จะพูดในสิ่งที่ต้องการสื่อได้ 
เช่น ค าศัพท์ การออกเสียง โครงสร้างทางไวยากรณ์ หัวข้อทางภาษาเป็นต้น 
 พรสวรรค์ สีป้อ (2550 : 163) ได้ให้ความหมายว่า การพูด คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในสังคม เป็นการสื่อสารทางวาจาของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ต่างฝาายต่างมีจุดประสงค์ที่จะ
สื่อความหมายของตัวอง และต่างฝาายก็ต้องตีความสิ่งที่ตนเองได้ฟัง ดังนั้น จุดประสงค์ของทักษะ
การพูด คือ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ หลีกเลี่ยงการท า
ให้ผู้ฟังสับสนเนื่องจากการออกเสียงผิด ไวยากรณ์ผิด ใช้ค าผิดหรือไม่เหมาะสม นอกจากนั้นยัง
ต้องพูดให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมด้วย 
        กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพูดเป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยการใช้เสียง ภาษา และท่าทาง
เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ และข่าวสาร ให้ผู้ฟังได้รับรู้จุดประสงค์ของผู้พูดเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดนับได้
ว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นมาก การพูดที่มีประสิทธิภาพนั้นผู้พูดจะต้องสามารถใช้น้ าเสียง
ถ้อยค าและมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ไวยากรณ์และวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังต้อง
สามารถใช้พฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่ใช้ค าพูดได้สอดคล้องเหมาะสมอีกด้วย  ดังนั้น ทักษะการ
พูดจึงต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นเวลานาน จึงจะท าให้การพูดนั้นมีประสิทธิภาพ 
2.1.2 ความส าคัญของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
            กุศยา แสงเดช (2548 : 136) ได้กล่าวว่า การพูดเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการสื่อสาร ในการ
สอนทักษะการพูดเบื้องต้น มุ่งเน้นให้ใช้ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารได้ในสถานการณ์จริง สิ่ง
ส าคัญ คือ ตัวครูผู้สอนจะต้องให้ความถูกต้อง รูปแบบ เสียง ดังนั้น กิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นกิจกรรม
ที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตามแบบหรือตัวอย่างที่ก าหนดเพื่อน าไปสู่ขั้นการสอนพูดให้มีประสิทธิภาพ
และได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด การเตรียมกิจกรรมที่จะน าไปสู่กิจกรรมการสอนพูด ครูผู้สอนต้อง
ค านึงถึงความถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และระดับภาษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
          สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532 : 55-56) ได้กล่าวถึง การสอนทักษะการพูดโดยเน้นการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าภาษาอังกฤษที่เรียนมาแล้วมาใช้ในการสื่อสารได้ และฝึก
ความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของชาวต่างประเทศ โดยที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องออกเสียงชัด
เหมือนชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการสนทนา ครูมีหน้าที่ช่วยเหลือแนะน า และควรค านึงว่าผู้พูด
สามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ตนเองต้องการจะสื่อความหมายหรือไม่ ถ้าผู้ฟังเข้าใจดีก็ถือว่าผู้เรียน
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สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ ถึงแม้ว่าจะพูดผิดไวยากรณ์หรือใช้ศัพท์ผิดก็ตาม ตัวอย่าง
จุดประสงค์ของทักษะพูดมีดังนี้คือ ฟังการสนทนาแล้วพูดออกความคิดเห็น พูดต่อหรือถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่สนทนา พูดออกค าสั่งได้ตามที่ต้องการ ตั้งค าถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน พูด
หรืออ่านรายงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ พูดและสนทนาได้ตามความต้องการในชีวิตประจ าวัน เช่น ให้เชิญ
เพื่อนไปงานเลี้ยงวันเกิด ให้สนทนาเกี่ยวกับการท างานในระหว่างปิดเทอม ให้สัมภาษณ์เพื่อรับ
สมัครเข้าท างาน ให้แสดงความคิดเห็นและขอความคิดเห็น  
          พรสวรรค์ สีป้อ (2550: 166) กล่าวว่า การสอนทักษะการพูดมักจะสอนควบคู่ไปกับทักษะ
การฟัง การสอนแบบเดิมมักจะเป็นการฝึก โดยให้คนหนึ่งถามอีกคนตอบ ทั้งค าถามและค าตอบจะ
ถูกก าหนดไว้ สามารถเดาค าตอบได้ มักจะมีค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว ซึ่งได้ก าหนดไว้ก่อนแล้ว 
ดังนั้น จุดประสงค์ของการพูดคือ การแสดงความสามารถในการถามและตอบค าถาม ไม่ใช่การพูด
ที่แท้จริง  
          สรุปได้ว่า การพูดเป็นทักษะที่จ าเป็น เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันมากกว่า
ทักษะอ่ืน ๆ การพูดได้และพูดเป็นท าให้การใช้ทักษะอ่ืน ๆ ง่ายขึ้น และการพูดน าไปสู่ปฏิสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันและกัน การสอนทักษะการพูด ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติกิจกรรมในการฝึกการพูดที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน การฝึกพูดควรเร่ิมจากง่ายไป
หายากและให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้ฝึก 

 2.1.3 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

          จุดมุ่งหมายของการสอนภาษาในการพูดภาษาอังกฤษ คือ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังเช่น  
          Bartz (1989: 18-82) กล่าวถึงองค์ประกอบของความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารคือ  
                  1. ความคล่องแคล่ว (Fluency) และมีความเข้าใจธรรมชาติในการพูด  
                  2. ความเข้าใจ (Comprehensibility) คือ ความสามารถที่จะพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูด
สื่อสารออกมา  
          Canale และ Swain (1980: 147) กล่าวว่า ความสามารถในการออกเสียง (Pronunciation) 
ค าศัพท์ (Vocabulary) และหลักภาษาและไวยากรณ์ (Grammar) เป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้ผู้ฟัง
สามารถเข้าใจข้อความที่ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ  (Quality of communication) 
องค์ประกอบเหล่านี้จะทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประโยคที่เชื่อมโยงกัน  ซึ่งจะท าให้การ
สนทนาเป็นไปอย่างต่อเน่ืองจะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้  
                  1. ความสามารถด้านไวยากรณ์ (Grammatical Competence) ความสามารถในด้านนี้มิได้
เพียงแต่ความสามารถในการเข้าใจและใช้ไวยากรณ์เท่านั้น จะต้องมีความสามารถในองค์ประกอบ
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ทั้งหมดทางด้านภาษา คือ เสียง ค าศัพท์ และไวยากรณ์ เนื่องจากผู้พูดจะสามารถเลือกใช้ถ้อยค าใน
การพูดเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการ  
                 2. ความสามารถด้านภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistic Competence) ผู้พูดสามารถ
เลือกแบบของภาษาให้สัมพันธ์กับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถพูดสนทนาเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมตลอดจนจุดประสงค์ในการส่งสาร  ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้จะ
สามารถใช้ภาษาที่แตกต่างไปตามประเภทของการพูด เช่น การอภิปราย การเสนอความคิด หรือ 
การโต้วาที เป็นต้น  
                 3.ความสามารถในการใช้ความสัมพันธ์ของข้อความหรือการเชื่อมประโยค  (Discourse 
Competence) ตามหลักภาษา หากผู้พูดมีความสามารถทางด้านนี้ จะทาให้ผู้พูดสามารถใช้ภาษาใน
การสนทนา ล าดับก่อน-หลัง และส านวนที่ผู้พูดใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน จึงทาให้การสนทนาดาเนินไปได้อย่างราบร่ืน  
                 4. ความสามารถด้านกลวิธีในการสื่อสาร (Strategic Competence) ในการพูดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้พูดจะต้องมีกลวิธีในการสื่อสาร จึงจะท าให้ผู้พูดเพิ่มศักยภาพทางการพูดเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าผู้พูดมีความรู้ทางด้านไวยากรณ์ไม่ดีพอ หากใช้กลวิธี
ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ก็จะทาให้ผู้พูดสามารถดาเนินการสนทนาสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างด ี 
          Carrall (1982: 135) ได้จัดลาดับความสามารถของทักษะทางการพูดไว้ 9 ระดับ ดังนี้คือ  
           ระดับที่ 1 หมายถึง ระดับที่ผู้พูดไม่สามารถเข้าใจหรือพูดไม่ได้เลย (Non-User)  
           ระดับที่ 2 หมายถึง ระดับที่ผู้ใช้ภาษาได้เล็กน้อย (Intermittent User)  
           ระดับที่ 3 หมายถึง ระดับที่ผู้ใช้ภาษาได้ในวงจากัด ผู้พูดเกิดความผิดพลาดบ่อยๆ เข้าใจบท
สนทนาและรู้รายละเอียดบางส่วน ไม่สามารถจับรายละเอียดได้ จับได้แต่ใจความส าคัญเท่านั้น 
(Extremely Limited User)  
           ระดับที่ 4 หมายถึง ระดับที่ผู้พูดใช้ภาษาเกือบดี สามารถสนทนาโต้ตอบได้ แต่ไม่
คล่องแคล่ว ไม่สามารถนาการสนทนา หรือ อภิปรายได้อย่างรวดเร็ว จึงทาให้การสนทนาขาดความ
ต่อเน่ือง (Marginal User)  
          ระดับที่ 5 หมายถึง ระดับที่ผู้พูดใช้ภาษาได้ปานกลาง สามารถสื่อความหมายใจความหลัก 
แต่ยังมีข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ จึงทาให้การสื่อสารไม่ชัดเจน ขาดความคล่องแคล่วในการ
ใช้ภาษา และท่าทางประกอบการพูด (Modest User)  
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          ระดับที่ 6 หมายถึง ระดับที่ผู้พูดใช้ภาษาได้ สามารถคุยในหัวข้อที่ต้องการ และปะติดปะต่อ
เร่ืองราวที่พูดได้ หรือ เปลี่ยนหัวข้อที่พูดได้ มีการหยุดพูด หรือ พูดไม่ต่อเนื่องในการสนทนาเป็น
บางคร้ัง แต่ก็สามารถเร่ิมต้นการสนทนาใหม่ได้ (Competence User)      
           ระดับที่ 7 หมายถึง ระดับที่ผู้พูดใช้ภาษาได้ดี สามารถเล่าเร่ืองราวต่างๆ ได้อย่างชัดเจน มีการ
เก็บรายละเอียด มีเหตุผล สามารถสนทนาได้เป็นเร่ืองราว แต่ยังขาดความคล่องแคล่ว มี
ความสามารถ ในการติดตามการสนทนาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ส่วนน้ าเสียงยังขาดความ
มั่นใจ มีการพูดซ้ าข้อความ แต่สามารถโต้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Good User)  
           ระดับที่ 8 หมายถึง ผู้พูดใช้ภาษาได้ดีมาก สามารถพูดหรืออภิปรายอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถนาการสนทนาและด าเนินการสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมีอารมณ์ร่วมในการ
โต้ตอบ และใช้กริยาท่าทางได้อย่างเหมาะสม (Excellent User)  
           ระดับที่ 9 หมายถึง ผู้พูดใช้ภาษาได้อย่างเชี่ยวชาญ สามารถพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง ขยายความได้ ตลอดจนสามารถพูดได้ใจความส าคัญ 
(Expert User)  
           สรุปว่า ความสามารถในการพูดประกอบด้วย การเลือกใช้ค า ประโยค ให้เหมาะสมกับ
สถานะทางสังคมของผู้พูดและผู้ฟัง มีความคล่องแคล่ว มีความตั้งใจในการสื่อสารตลอดจนมีกลวิธี
การเลือก กลวิธีในการสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางการสื่อสาร ซึ่งนับว่าเป็นส่วนส าคัญในการ
พูดเพื่อการสื่อสารที่ผู้พูดสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจตรงกับสิ่งที่ผู้พูด
ต้องการสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         
  2.1.4 การวัดและประเมินผลในการพูด  
          การประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต้องค านึงถึงองค์ประกอบ
ความสามารถด้านการพูด เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนในหลายๆ ด้าน เช่น การพูด การ
ออกเสียง ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ความเข้าใจและความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ซึ่งสามารถท าได้
หลายวิธี โดยสามารถด าเนินการได้ตั้งแต่ขั้นก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้ว ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ใช้องค์ประกอบ
ดังกล่าวข้างต้น มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินวัดความสามารถ โดยแบ่งเป็นระดับ ดังเช่น Clark 
(1972) กล่าวถึง ระบบการให้คะแนนวัดความสามารถ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ เร่ิมจากระดับที่ 1 
จนถึงระดับที่ 4 โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้  
การออกเสียง (Pronunciation)  
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           ระดับที่ 1 ยังพูดและโต้ตอบการสนทนาไม่ได้  
           ระดับที่ 2 ออกเสียงผิดบ่อยมาก และฟังไม่เข้าใจ  
           ระดับที่ 3 ออกเสียงผิดเป็นบางครั้ง  
           ระดับที่ 4 ออกเสียงถูกต้องพูดได้  
ค าศัพท์ (Vocabulary)  
           ระดับที่ 1 ใช้ค าศัพท์ผิดและโต้ตอบการสนทนาไม่ได้  
           ระดับที่ 2 ใช้ค าศัพท์ผิดบ่อยมาก แต่ใช้ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆได ้ 
           ระดับที่ 3 สื่อความหมายได้เป็นส่วนใหญ่ เลือกใช้ค าศัพท์ได้อย่างเหมาะสม  
           ระดับที่ 4 สื่อความหมายได้ และใช้ค าศัพท์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  
ไวยากรณ์ (Grammar)  
           ระดับที่ 1 ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ผิด ไม่สามารถสื่อสารได้  
           ระดับที่ 2 ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นผิด วลีถูกต้องบ้าง  
           ระดับที่ 3 ใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย  
           ระดับที 4 ไม่มีข้อผิดพลาดทั้งในการเลือกใช้ค าศัพท์ และโครงสร้างทางภาษา  
ความคล่องแคล่ว (Fluency)  
           ระดับที่ 1 พูดแล้วหยุดคิดนาน พูดไม่ต่อเน่ือง โต้ตอบการสนทนาไม่ได้       
            ระดับที่ 2 โต้ตอบสนทนาไม่ได้ แต่พยายามพูดต่อ โดยการเริ่มต้นใหม่  
            ระดับที่ 3 พูดต่อเนื่อง ราบรื่นเป็นธรรมชาติ แต่ก็มีสะดุดเป็นบางคร้ัง  
           ระดับที่ 4 พูดต่อเน่ือง ราบรื่นเป็นธรรมชาติ มีความคล่องแคล่วต่อเนื่องในการสนทนา หยุด
ได้ถูกจังหวะเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา  Harris (1990:84) กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินผล
ความสามารถในการพูด โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน 5 อย่างคือ การออกเสียง ไวยากรณ์ ค าศัพท์ 
ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา และความเข้าใจ โดยแต่ละเกณฑ์มีการประเมินผล 5 ระดับ ดังนี ้ 
1. การออกเสียง (Pronunciation)  
         ระดับที่ 1 มีปัญหาทางการออกเสียงมาก จึงทาให้ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่พูด ได้เลย  
         ระดับที่ 2 มีปัญหาในการออกเสียงมากยากแก่การท าความเข้าใจในค าพูดได้ผู้ฟังจะ 
ต้องถามซ้ า  
         ระดับที่ 3 มีปัญหาในการออกเสียงน้อย ผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังจึงจะสามารถเข้าใจได้ มีการออก
เสียงผิดทาให้ผู้ฟังสับสนในบางครั้ง  
         ระดับที่ 4 ผู้พูดออกเสียงได้ดี แต่ก็มีปัญหาในการออกเสียงอยู่บ้าง แต่ผู้ฟังสามารถฟังเข้าใจใน
สิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร  
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         ระดับที่ 5 ผู้พูดสามารถออกเสียงได้ดีเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา  
2. ไวยากรณ์ (Grammar)  
       ระดับที่ 1 ผู้พูดไม่สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ เนื่องจากใช้ไวยากรณ์ผิด และเรียงล าดับ
ค าไม่ถูกต้อง  
       ระดับที่ 2 ผู้พูดใช้ไวยากรณ์ง่ายๆ ได้ แต่มักจะใช้ไวยากรณ์และการเรียงล าดับคาผิดบ่อยๆ  ท า
ให้ฟังเข้าใจยาก  
       ระดับที่ 3 ผู้พูดใช้ไวยากรณ์ผิดบ่อยคร้ัง จนท าให้เข้าใจความหมายของประโยคที่พูดผิดไป  
       ระดับที่ 4 ผู้พูดใช้ไวยากรณ์ผิดอยู่บ้าง แต่สื่อความหมายได้ถูกต้อง  
       ระดับที่ 5 ผู้พูดใช้ไวยากรณ์ตลอดจนเรียงล าดับคาโดยมีข้อผิดพลาดน้อยมากและสามารถ
แก้ไขข้อบกพร่องใหม่ได้อย่างถูกต้อง  
3. ค าศัพท์ (Vocabulary)  
         ระดับที่ 1 ผู้พูดไม่สามารถสื่อความหมายได้เพราะไม่มีความรู้ด้านค าศัพท์  
         ระดับที่ 2 ผู้พูดใช้ค าศัพท์ผิด เน่ืองจากมีความรู้ด้านคาศัพท์อย่างจ ากัด ท าให้ยากแก่การท า
ความเข้าใจความหมายของประโยคที่พูด  
         ระยะที่ 3 ผู้พูดใช้ค าศัพท์ผิด ในประโยคที่ใช้ในการสนทนา เน่ืองจากผู้พูดมีปัญหาในการคิด
หาค าศัพท์มาใช้ในการสื่อสาร  
         ระยะที่ 4 ผู้พูดใช้ค าศัพท์ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นบางครั้ง  
         ระยะที่ 5 ผู้พูดมีความสามารถในการใช้ค าศัพท์ วล ีและส านวนได้อย่างคล่องแคล่วเทียบเท่า
เจ้าของภาษา  
4. ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency)  
       ระดับที่ 1 ผู้พูดมีการหยุดเว้นช่องในการสนทนาเป็นเวลานานมาก  จึงท าให้การสนทนาไม่รู้
เร่ือง  
       ระดับที่ 2 ผู้พูดมีการหยุดเว้นช่องในการสนทนา บ่อยครั้งเพราะมีความรู้จ ากัดในการใช้ภาษา  
       ระดับที่ 3 ผู้พูดมีความคล่องแคล่วในการพูดไม่มากนัก เน่ืองจากติดขัดเร่ืองการใช้ภาษา  
       ระดับที่ 4 ผู้พูดมีความเร็วและความคล่องแคล่วในการพูด แต่มีการสะดุดเป็นบางคร้ัง  
       ระดับที่ 5 ผู้พูดมีความสามารถในการพูดอย่างคล่องแคล่วเทียบเท่าเจ้าของภาษา  
5. ความเข้าใจ (Comprehension)  
        ระดับที่ 1 ผู้ฟังไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดสื่อสาร ผู้พูดไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ
ความหมายให้เข้าใจได้  
        ระดับที่ 2 ผู้พูดติดขัดในการพูด มักจะพูดซ้ าๆ เน่ืองจากใช้เวลาในการหาค าพูด  
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        ระดับที่ 3 ผู้พูดเข้าใจในสิ่งที่ตนพูด และพูดสนทนาได้เป็นส่วนมาก แต่ค่อนข้างช้า  
        ระดับที่ 4 ผู้พูดสามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้ครบถ้วน แต่มีการพูดข้อความซ้ าเป็นบางครั้ง  
        ระดับที่ 5 ผู้พูดสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้ทั้งหมด โดยไม่มีปัญหา  
        สรุปได้ว่า จากข้อมูลดังกล่าวสิ่งที่ใช้ในการประเมินระดับภาษาที่ใช้ทักษะการพูดเพื่อการ
สื่อสาร สามารถประเมินได้จาก การออกเสียงได้อย่างเหมาะสม การเลือกใช้ค าศัพท์ได้อย่าง
เหมาะสม กับสถานการณ์ การใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง มีความคล่องแคล่วในการพูด และเกิด
ความเข้าใจในการสื่อสาร ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกณฑ์การ
ประเมินผลความสามารถในการพูดของ  Harris มาปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยการใช้แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ 

2.2 แบบฝึกทักษะ 
        2.2.1 ความหมายแบบฝึกทักษะ 
                จากการศึกษาเอกสารต่างๆได้กล่าวว่าแบบฝึกจัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง
แบบฝึกมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนวิชาทักษะ การใช้แบบฝึกพัฒนาการเรียนการสอนจะ
ช่วยให้ครูและนักเรียนพบข้อบกพร่องทางการเรียนการสอนและแก้ไขข้อบกพร่องนั้น มีผู้กล่าวถึง
ความหมายของแบบฝึกไว้ ดังนี้     
           แบบฝึก ซึ่งมีชื่อเรียกว่า แบบฝึกบ้าง แบบฝึกเสริมทักษะบ้าง แบบฝึก หมายถึง สื่อการเรียน
การสอนที่จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ได้ฝึกทักษะจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนั้น 

 อัจฉรา ชีวพันธ์ และคณะ กล่าวถึงแบบฝึกทางภาษาสรุปได้ว่า แบบฝึกทางภาษาหมายถึง 
สิ่งที่สร้างขึ้นเสริมสร้างความเข้าใจทางภาษาตามแนวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเสริม
เพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนที่ช่วยให้นักเรียนนาความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 อ้อมน้อม เจริญธรรม (2533:45) ให้ความหมายแบบฝึกว่า เป็นแบบฝึกที่ช่วยให้การสอน
ของครู และการเรียนของนักเรียนประสบผลส าเร็จเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกหัดจนเกิดความเข้าใจ
และเกิดความช านาญ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 ได้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ว่า “แบบฝึก
หมายถึง แบบตัวอย่าง ปัญหา หรือคาสั่งที่ตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ” 

ส่วน ชัยยงค์ พรหมวงศ์ กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกสรุปได้ว่า แบบฝึกหมายถึง สิ่งที่
นักเรียนต้องใช้ควบคู่กับการเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนพึง
กระท าจะแยกกันเป็นหน่วยหรือจะรวมเล่มก็ได้ 
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จากความหมายของแบบฝึกดังกล่าว สรุปได้ว่า แบบฝึก หมายถึงสื่อที่ใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน และช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะเพิ่มจนเกิดความช านาญ และส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน 
โดยมีลักษณะเป็นแบบฝึกหัด ให้นักเรียนได้กระท ากิจกรรมโดยมีจุดมุ่ งหมาย เพื่อพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนให้ดีขึ้น 
         2.2.2 ความส าคัญแบบฝึกทักษะ 

        Petty (อ้างถึงใน เพียงจิต. 2529: 18 – 20) ได้กล่าวว่า แบบฝึกเป็นส่วนเพิ่มหรือเสริม
จากหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ แบบฝึกเป็นสิ่งที่ท าขึ้นอย่างเป็นระเบียบ ระบบ ช่วยให้นักเรียน
ฝึกทักษะการใช้ภาษาดีขึ้น และช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน แบบฝึกเป็นสื่อที่สามารถ
พัฒนาการเรียนของนักเรียนได้ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน คือ เป็นเคร่ืองมือที่ช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการเรียนในแต่ละคร้ัง ช่วยให้ค รูทราบ
ความก้าวหน้าหรือข้อบกพร่องของนักเรียน และช่วยให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน 

          วีระ ไทยพานิช (2528 : 11) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึกสรุปได้ว่า แบบฝึก
เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระท าจริง เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรี ยนมี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอน ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถเรียนรู้ และจดจ าสิ่งที่เรียนได้
ดีและน าไปใช้ในสถานการณ์เช่นเดียวกันได้ 
                  เชาวนี เกิดเพทางค์ (2524 : 23) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึกไว้ว่า “แบบฝึกเป็น
เคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ และช่วยให้ครูทราบผลการเรียน
ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด” 

       ความส าคัญของแบบฝึกสรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมจากหนังสือเรียน 
แบบฝึกเป็นสิ่งที่ท าขึ้นอย่างเป็นระเบียบ ระบบ ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาดีขึ้น และช่วย
เสริมทักษะทางภาษาให้คงทน แบบฝึกเป็นสื่อที่สามารถพัฒนาการเรียนของนักเรียนได้ 
                 2.2.3 การสร้างแบบฝึกทักษะ 
                         ฮาเรส (Haress อ้างถึงใน อังศุมาลิน เพิ่มผล, 2542 : 14) ได้กล่าวถึงหลักการสร้าง
แบบฝึกว่า แบบฝึกจะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และควรสร้างโดยอาศัยหลักจิตวิทยาใน
การแก้ปัญหา  และการตอบสนองไว้ดังนี้ 

1. สร้างแบบฝึกหลายๆ ชนิด เพื่อเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
2. แบบฝึกที่สร้างขึ้นนั้นจะต้องให้ผู้เรียนสามารถพิจารณาได้ว่าต้องการให้ผู้เรียนท า

อะไร 
3. ให้ผู้เรียนได้น าสิ่งที่เรียนรู้จากการเรียนมาตอบในแบบฝึกให้ตรงตามเป้าหมาย 
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4. ให้ผู้เรียนตอบสนองสิ่งเร้าด้วยการแสดงความสามารถและความเข้าใจในการฝึก 
5. ก าหนดให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียนตอบแบบฝึกแต่ละชนิด แต่ละรูปแบบด้วยวิธีการ

ตอบอย่างไร 
       ถวัลย์  มาศจรัส (2546 : 20) ได้กล่าวถึงการสร้างและจัดท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ
ไว้ดังนี ้

1. ศึกษาเน้ือหาสาระส าหรับการจัดท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ 
2. วิเคราะห์เนื้อหาสาระโดยละเอียด เพื่อก าหนดจุดประสงค์ในการจัดท า 
3. ออกแบบการจัดท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะตามจุดประสงค์ 
4. สร้างแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ และส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น แบบทดสอบก่อนฝึก    

บัตรค าสั่ง ขั้นตอนกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ แบบทดสอบหลังเรียน 
5. น าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับปรุง พัฒนา 

ให้สมบูรณ ์
          วรนาถ  พ่วงสุวรรณ  (2518 : 34 – 37)  ได้ให้หลักการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะไว้ดังนี้ 

1.       ตั้งจุดประสงค์ 
2.       ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา 

3.       ขั้นต่าง ๆ ในการสร้าง 

3.1    ศึกษาปัญหาในการเรียนการสอน 

3.2    ศึกษาหลักจิตวิทยาของเด็กและจิตวิทยาการเรียนการสอน 

3.3    ศึกษาเน้ือหาวิชา 

3.4    ศึกษาลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะ 

3.5    วางโครงเร่ืองและก าหนดรูปแบบให้สัมพันธ์กับโครงเร่ือง 

3.6    เลือกเนื้อหาต่างๆที่เหมาะสมมาบรรจุในแบบฝึกเสริมทักษะให้ครบตามที่
ก าหนด 

       เกสร  รองเดช  (2522 : 36 – 37)  ได้เสนอแนะแนวทางในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะดังนี้ 
              1.  สร้างแบบฝึกเสริมทักษะให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน คือ ไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไป 

              2.  เรียงล าดับแบบฝึกเสริมทักษะจากง่ายไปหายาก  โดยเร่ิมจากการฝึกออกเสียงเป็น
พยางค์ ค า วลี ประโยค และค าประพันธ์ 
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              3.  แบบฝึกเสริมทักษะบางแบบควรใช้ภาพประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ซึ่ง
จะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการฝึก  และจะช่วยยั่วยุให้ติดตามต่อไปตามหลักของการ
จูงใจ 

              4.  แบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นเป็นแบบฝึกสั้นๆง่ายๆใช้เวลาในการฝึกประมาณ  
30-45นาที                  
              5.  เพื่อป้องกันความเบื่อหน่าย แบบฝึกต้องมีลักษณะต่าง ๆ เช่น ประสมค าจากภาพ เล่น
กับบัตรภาพ เติมค าลงในช่องว่าง อ่านค าประพันธ์ ฝึกร้องเพลง และใช้เกมต่าง ๆ ประกอบ 

          บ็อค  (Bock  1993 : 3)  ได้ให้ข้อพิจารณาในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ  ดังนี ้
              1.  ก าหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบจุดมุ่งหมายของแบบฝึกเสริม
ทักษะ 

              2.  ให้รายละเอียดต่างๆเช่น ค าแนะน าในการท าแบบฝึกเสริมทักษะหรือขั้นตอนในการท า
อย่างละเอียด 

             3.  สร้างแบบฝึกเสริมทักษะให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน
มากที่สุด เช่น แบบฝึกเสริมทักษะอาจใช้รูปแบบง่ายๆโดยเร่ิมจากการให้นักเรียน  ตอบค าถามใน
ลักษณะถูกผิดจนถึงการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

             4.  แบบฝึกเสริมทักษะควรสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน  เช่น การให้นักเรียนเขียน
เรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงในตารางหรือแผนภูมิที่ก าหนดให้ 

          จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะควรมีหลักใน  การสร้าง
ดังนี ้
              1.  ต้องยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละวัย  ต้องค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ แรงจูงใจของนักเรียน 

              2.  ต้องตั้งจุดประสงค์ในการฝึกว่าต้องการฝึกเสริมทักษะใด เนื้อหาใด ต้องการให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อะไร 

              3.  แบบฝึกเสริมทักษะต้องไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป ค านึงถึงความสามารถของเด็กและต้อง
เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 

              4.  ต้องศึกษาขั้นตอนต่างๆในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ  ปัญหาแลข้อบกพร่องของ
นักเรียน 

              5.  แบบฝึกเสริมทักษะต้องมีค าชี้แจง และควรมีตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมาก
ขึ้น และสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
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              6.  แบบฝึกเสริมทักษะควรมีหลายรูปแบบ  หลายลักษณะ เพื่อจูงใจในการท า  ท าให้
นักเรียนมีความรู้สึกว่ามีจ านวนไม่มาก 

              7.  ควรมีรูปภาพประกอบที่สวยงามเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

              8.  ควรใช้ภาษาสั้น ๆ ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือค าสั่ง 

              9.  ควรมีการทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ก่อนน าไปใช้จริง 

             10.  ควรจัดท าเป็นรูปเล่ม ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้ง่าย นักเรียนสามารถน ามาทบทวนก่อน
สอบได้ 
            จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า หลักในการสร้างแบบฝึกควรสร้างให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการ
ฝึกมีความเหมาะสมต่อพัฒนาการของผู้เรียน สนองความสนใจและค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลจัดท าให้จบเป็นเร่ืองๆ การประเมินผลแจ้งผลความก้าวหน้าในการฝึกให้ผู้เรียนทราบทันที
ทุกคร้ัง 
           
                2.2.4 ลักษณะแบบฝึกที่ดี 
                        การสร้างแบบฝึกทักษะให้ได้คุณภาพนั้น ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าลักษณะของ
แบบฝึกที่ดีที่มีนักการศึกษาได้สร้างไว้ เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบฝึกทักษะ 

              สมชัย ไชยกุล ( 2526: 14 – 15) สรุปถึงลักษณะแบบฝึกทักษะที่ดีจะต้องสร้างขึ้น
เพื่อฝึกสิ่งที่จะสอน ไม่ใช่ทดสอบว่านักเรียนเรียนรู้อะไรบ้าง ควรเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเฉพาะของ
สิ่งที่สอนเร่ืองเดียว เป็นสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยู่แล้ว ข้อความที่นามาฝึกควรสั้น กระตุ้นให้เกิดการ
ตอบสนองที่พึงปรารถนาและในแบบฝึกที่เกี่ยวกับโครงสร้างของหลักภาษา ไม่ควรใช้ค าศัพท์มาก
นักหรืออาจระบุลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดีเป็นข้อๆดังนี้ 

1. ควรมีความชัดเจนทั้งค าสั่งและวิธีท า ค าสั่ง หรือตัวอย่ างแสดงวิธีท าที่ใช้ไม่ควรยาว
เกินไป เพราะจะท าให้เข้าใจยาก 

2. ตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก 
3. ภาษาและภาพควรเหมาะสมกับวัย และพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน 
4. ควรฝึกเป็นเร่ือง ๆ แต่ละเร่ืองไม่ควรยาวเกินไป มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อเร้าความ

สนใจ 
5. แบบฝึกต้องมีความถูกต้อง อย่าให้มีข้อผิดพลาด 
6. การฝึกแต่ละคร้ังต้องให้เหมาะสมกับเวลา และเร้าความสนใจของผู้เรียน 
7. การสร้างแบบฝึกควรมีหลาย ๆ แบบเพื่อเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจได้กว้างขวาง และ

ส่งเสริมให้เกิดความคิด 
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8. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาได้ด้วยตนเอง ให้รู้จักค้นคว้ า รวบรวมสิ่งที่พบเห็น
บ่อย ๆ หรือสิ่งที่ตัวเองเคยใช้ จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเร่ืองนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น และสามารถนาความรู้ไป
ใช้ 
         9. ควรจะเป็นแบบฝึกสาหรับเด็กเก่ง และในขณะเดียวกัน ก็เป็นแบบซ่อมเสริมส าหรับเด็ก
อ่อน     

                    นิตยา  ฤทธิ์โยธี  (2520 : 1)  ได้กล่าวถึงลักษณะที่ดีของแบบฝึกเสริมทักษะไว้ว่าแบบ
ฝึกเสริมทักษะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนมาแล้ว   เหมาะสมกับระดับ  วัย  หรือความสามารถของ
เด็ก  มีค าชี้แจงสั้น ๆ ที่ท าให้เด็กเข้าใจวิธีท าได้ง่าย  ใช้เวลาเหมาะสมหรือใช้เวลาไม่นาน  และเป็น
สิ่งที่น่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ 

                         สามารถ  มีศรี  (2530 : 28)  กล่าวว่า  แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีต้องเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียน
มาแล้วเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  มีค าสั่งและค าอธิบาย  มีค าแนะน าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  มี
รูปแบบที่น่าสนใจและมีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ 
               โรจนา  แสงรุ่งระวี  (2531 : 22)  กล่าวว่า  แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีนอกจากมีค าอธิบาย
ชัดเจนแล้วควรเป็นแบบฝึกสั้น ๆ ใช้เวลาในการฝึกไม่นานเกินไปและมีหลายรูปแบบ 

                        สรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะที่ดีนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกันจะต้องสร้างขึ้นเพื่อฝึกสิ่งที่จะสอน 
ไม่ใช่ทดสอบว่านักเรียนเรียนรู้อะไรบ้าง ควรเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเฉพาะของสิ่งที่สอนเร่ืองเดียว 
เป็นสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยู่แล้ว  ซึ่งครูต้องศึกษาและน ามาใช้ในการสร้าง เพื่อให้ได้แบบฝึกทักษะ
ที่ดีเมื่อน าไปใช้กับผู้เรียนแล้วจะก่อให้เกิดผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี  
              2.2.5 ประโยชน์แบบฝึกทักษะ 
                      Green และ Petty (1971: 80) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ ดังนี้ 

    1. ใช้เสริมหนังสือแบบเรียนในการเรียนทักษะ 
    2. เป็นสื่อการสอนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครู 
    3. เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยฝึกฝนและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดีขึ้น แต่จะต้องได้รับการ

ดูแลและ เอาใจใส่จากครูด้วย 
    4. แบบฝึกที่สร้างขึ้นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจะเป็นการช่วยให้เด็ก

ประสบความส าเร็จ ตามระดับความสามารถของเด็ก 
    5. จะช่วยเสริมทักษะให้คงอยู่ได้นาน 
    6. เป็นเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบบทเรียนแต่ละคร้ัง 
    7. แบบฝึกที่จัดท าเป็นรูปเล่มจะอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนในการเก็บรักษาไว้เพื่อ

ทบทวนด้วยตนเองได้ 
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    8. ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาและข้อบกพร่องในการสอน ตลอดจนทราบปัญหาและ
ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของนักเรียน ช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

    9. ช่วยให้เด็กมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็มที่ 
    10. แบบฝึกทักษะที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วจะช่วยครูประหยัดเวลา และแรงงานในการ

สอนการเตรียมการสอน การสร้างแบบฝึกทักษะ และช่วยให้นักเรียนประหยัดเวลาในการลอก
โจทย์แบบฝึกหัด 

        จากความส าคัญของแบบฝึกดังกล่าว สรุปได้ว่า แบบฝึกนั้นช่วยให้นักเรียนได้
ทบทวนและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ และยังช่วยให้ครูทราบถึงสภาพปัญหาและข้อบกพร่องในการ
สอน และตัวนักเรียน ท าให้ครูสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที และยังช่วยประหยัดแรงงาน และเวลาใน
การเตรียมการสอนของครูอีกด้วย 
 

2.3งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

          2. 3.1 งานวิจัยในประเทศ  
                   อุไรวรรณ อินทยารัตน(2548) ท าวิจัยเร่ือง “ผลของการสอนวิธีบทบาทสมมติและ
กระบวนการกลุ่ม สัมพันธที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาผู้ใหญ่ ระดับมัธยมศึกษา” ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบวัดพฤติกรรม แผนการจัดกิจกรรมดวยบทบาทสมมติผลการ
ทดลองพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์และการสอนตามปกติ มีพฤติกรรมเชิง จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ความเสียสละ และ
ความสามัคคี หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี 20 นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วย การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ มีพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมเชิงจริยธรรมด้านนความซื่อสัตย์ ความเสียสละ และความสามัคคี สูงกว่าก่อนเรียน 
ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 
                 กุศยา แสงเดช (2548 : 136) ได้กล่าวว่า การพูดเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการสื่อสาร ใน
การสอนทักษะการพูดเบื้องต้น มุ่งเน้นให้ใช้ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารได้ในสถานการณ์จริง สิ่ง
ส าคัญ คือ ตัวครูผู้สอนจะต้องให้ความถูกต้อง รูปแบบ เสียง ดังนั้น กิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นกิจกรรม
ที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตามแบบหรือตัวอย่างที่ก าหนดเพื่อน าไปสู่ขั้นการสอนพูดให้มีประสิทธิภาพ
และได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด การเตรียมกิจกรรมที่จะน าไปสู่กิจกรรมการสอนพูด ครูผู้สอนต้อง
ค านึงถึงความถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และระดับภาษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
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                พรสวรรค์ สีป้อ (2550: 166) กล่าวว่า การสอนทักษะการพูดมักจะสอนควบคู่ไปกับ
ทักษะการฟัง การสอนแบบเดิมมักจะเป็นการฝึก โดยให้คนหนึ่งถามอีกคนตอบ ทั้งค าถามและ
ค าตอบจะถูกก าหนดไว้ สามารถเดาค าตอบได้ มักจะมีค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว ซึ่งได้ก าหนด
ไว้ก่อนแล้ว ดังนั้น จุดประสงค์ของการพูดคือ การแสดงความสามารถในการถามและตอบค าถาม 
ไม่ใช่การพูดที่แท้จริง 
               จีราพร ทยากรณ์นนท์ (บทคัดย่อ:2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ผลการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเร่ืองการบอกทิศทางการท่องเที่ยวในเมืองยะลาโดยใช้ชุดฝึกทักษะและวิธีการเรียนรู้
โดยใช้สถานการณ์จ าลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา” เป็นการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการใช้สถานการณ์จ าลองเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและมุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน  

                       
     2.3.2 งานวิจัยในต่างประเทศ  
                  หวาง เซง จุน (Wang Cheng-Jun, 2006 :56-80) ได้ศึกษาผลการออกแบบกิจกรรมเพื่อ
การสื่อสารในวิชาภาษาอังกฤษ โดยทาการศึกษาปัญหา พบว่ามี 2 สาเหตุหลักคือ การใช้ภาษาของ
นักศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์และเกิดความล้มเหลวในการสื่อสารขั้นพื้นฐานโดยเปรียบเทียบ
ผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวจีน ระดับชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยชองกิง นอร์มอล 
จานวน 2 กลุ่มๆ ละ 38 และ 36 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร และ
กลุ่มควบคุมสอนแบบเดิม ผลการทดสอบพบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีพัฒนาการแตกต่างกัน  กลุ่ม
ที่สอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อการสื่อสารทาให้นักศึกษามีพัฒนาการด้านการสื่อสารสูงขึ้นอย่างมีนัย
ทางสถิติ  
                Fahmongkolchai (2011) และ Sursattayawong (2006) ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุที่ผู้พูดไม่
สามารถสื่อสารเป็ น ภาษาอังกฤษได้นั้น เนื่องจาก ผู้พูดมีความรู้ด้านค าศัพท์ ไม่เพียงพอ ท าให้เมื่อ
ต้องพูดภาษาอังกฤษ ผู้พูดนึก ค าศัพท์ไม่ออก ไม่สามารถเลือกใช้ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงการใช้ ไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง ท าให้ผู้พูดเกิดความกลัวเมื่อต้อง พูด
กับชาวต่างชาต ิ

                         Soureshijani and Riahipour (2012) พบว่า ในชั้นเรียนที่มีนักเรียนเยอะ เกิดไป อาจารย์
ผู้สอนมักจะให้ความสนใจกับนักเรียนที่ เก่งกว่าขณะเดียวกันจะไม่สนใจนักเรียนที่มีความสามารถ
อ่อนกว่า ซึ่งจะท าให้นักเรียนขาดโอกาส  ่ ในการฝึกฝนทักษะในชั้นเรียน 
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               สรุปได้ว่าทั้งงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศชี้ให้เห็นว่า  การสอนโดยการใช้แบบฝึก
บทสนทนาภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าการสอนโดยไม่ใช้โดยไม่ใช้แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

         การวิจัยในชั้นเรียนคร้ังนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกการอ่าน
บทความ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า โดยมีขั้นตอนด าเนินงาน
ดังนี ้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

          3.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวช .1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการ ภาคเรียนที่เรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 ห้อง รวม 484 คน  
         2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้นปวช .1/11 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อรรถวิทย์พณิชยการจ านวน 48 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นห้องเรียนที่คละความสามารถ เก่ง 
ปานกลาง อ่อน โดยใช้หน่วยสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
2. แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน  

 3. แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน  
3.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย  
 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยค้นคว้าตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี ้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับนักษา
ระดับชั้นปวช.1 ซึ่งได้ด าเนินการสอนตามแนวทางการสื่อสารโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

      1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
จุดประสงค์รายวิชา, มาตรฐานรายวิชา, ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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      1.2 ก าหนดโครงสร้างของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดแบบฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ และเวลาเรียน 

      1.3 จัดท ารายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละแผนประกอบด้วยชื่อแผน หน่วย
การเรียนรู้ เวลา ชื่อผู้สอน ชั้นเรียน มาตรฐานรายวิชา สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้สมรรถนะ
ส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผล และบันทึกหลังการสอน 

     1.4 น าเสนอ แผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบและแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ 

     1.5 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
2. การสร้างแบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
     2.1 ศึกษาหลักสูตรและเน้ือหาการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
     2.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ตลอดจนคู่มือการใช้หลักสูตร และหนังสือแบบเรียนที่เกี่ยวกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
แบบฝึกบทสนทนา 
               2.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  และเลือกแบบฝึกบทสนทนา
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมและสามารถน ามาใช้จริงได้ 
               2.4 สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ 
               2.5 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพด้านความถูกต้อง
และแก้ไขตามค าแนะน าก่อนน าไปปรับใช้จริงหากมีข้อผิดพลาด ทางผู้วิจัยก็จะปรับปรุงก่อน
น าไปใช้ในการทดลอง โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ >0.5 

3.การสร้างแบบทดสอบบทสนทนาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน 
    3.1 ศึกษาหลักสูตรและเน้ือหาการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
    3.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ตลอดจนคู่มือการใช้หลักสูตร และหนังสือแบบเรียนที่เกี่ยวกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
แบบฝึกบทสนทนา 

    3.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และเลือกแบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียนของบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในการทดสอบและสามารถน ามาใช้จริงได้ 
              3.4 สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของบท
สนทนาภาษาอังกฤษ  
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    3.5 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพด้านความ
ถูกต้องและแก้ไขตามค าแนะน าก่อนน าไปปรับใช้จริงหากมีข้อผิดพลาด ทางผู้วิจัยก็จะปรับปรุง
ก่อนน าไปใช้ในการทดลอง โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ >0.5 
3.4การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้ท าวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
      2. ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล 

     2.1 แจ้งนักศึกษาระดับชั้นปวช.1/11 เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเพื่อที่ผู้วิจัยใช้เป็น
สถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      3.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     3.1 ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบทักษะการพูดจากแบบฝึกบทสนทนา
ภาษาอังกฤษก่อนเรียน 

     3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
     3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการจัดการเรียนรู้และจากแบบฝึกบทสนทนา

ภาษาอังกฤษ 
     3.4 นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียนจากแบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ จากนั้นน าผล

ที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 

3.5การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ผู้ศึกษาค้นคว้าด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 1.หาค่าความเที่ยงตรงของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
 2.ค านวณค่าสถิติพื้นฐานได้แก่คะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละในการหาประสิทธิภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู ้
          3.วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้สถิติt - test  
(Dependent Samples) 
 
 3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะการพูด 

    1.1 หาค่าความเที่ยงตรงของความสอดคล้องระหว่างค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) โดยใช้สูตร ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2551: 107) 
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N
R

IOC 


 
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

              
          2. สถิติพื้นฐาน 

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

   
 

 
     

   เมื่อ  P แทน ร้อยละ 
          f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
          n แทน ความถี่ทั้งหมด 

 
2.2 ค่าเฉลี่ย ใช้สูตรดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2551 : 124) 

N
X

X 


 
            X  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง 

     X ผลรวมของข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร 
           N  จ านวน 
 

                 
                     2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตรดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2551 :140) 

 
 1

S.D.

22






 
NN

xxN

 
เมื่อ S.D.  = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

 )X-(X  ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
n = จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
f = ค่าความถี่ของข้อมูล 
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                3.วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้สถิติ t – test  
(Dependent Samples) 

 

1n

2D)(2Dn

D
t



 


  

 

  เมื่อ    t  แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต 
    n  แทน  จ านวนคู่คะแนน  
   ΣD  แทน  ผลรวมของผลต่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน 
   D2   แทน  ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนยกก าลังสอง 
   ΣD2  แทน  ผลรวมของก าลังสองของผลต่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน 
     (ΣD2)  แทน  ก าลังสองของผลรวมของผลต่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน 
   df   แทน  ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากับ  N-1   



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

           การศึกษาวิจัย การพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น 

ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกการอ่านบทความ ผู้วิจัยได้เสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ล าดับขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 N แทน นักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

X  แทน ค่าเฉลี่ย 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
∑D แทน ผลรวมต่างของคะแนนก่อนการทดสอบและหลังทดสอบ 
∑   แทน ผลรวมต่างของคะแนนก่อนการทดสอบและหลังการทดสอบยกก าลัง

สอง 
t แทน  ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าที่ (t – Distribution) 
*p แทน นัยส าคัญทางสถิติ 

 
4.2. ล าดับขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกการอ่านบทความ โดย

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบวัดความสามารถทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 

  การเปรียบเทียบผลการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติจากค่าเฉลี่ยของผลคะแนนการทดสอบ
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น ปวช .1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกการอ่านบทความ  ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
   การเปรียบเทียบผลการทดสอบด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

  ตารางท่ี 4.1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนนวัดความสามารถการเขียน
(Past simple tense) 

n   S.D. t *p 

คะแนนก่อนเรียน 48 8.78 1.80 
22.45 .05 

คะแนนหลังเรียน 48 16.70 1.29 
*ค่า p มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  จากตารางที่ 4.1  พบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน48คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน เท่ากับ 8.78 
และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.70 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพิ่มขึ้น 
12.74 คะแนน และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าคะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

X



บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

        งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น ปวช .1 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกการอ่านบทความ วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น ปวช .1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกการอ่านบทความ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
คร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้นปวช.1/11 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จ านวน48คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นห้องเรียนที่คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยใช้หน่วยสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาในการทดลอง ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นเวลา1ปีการศึกษา เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง 
Welcome to English for Communication, Life and work, Customer ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2556 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1.แผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 2. แบบฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษ  3. แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้หาค่าความเที่ยงตรงของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล ค านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่คะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละ  
ทดสอบสมมติฐาน t - test (Dependent Samples)  
5.1 สรุปผลการวิจัย 
          ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
          การเปรียบเทียบผลการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติจากค่าเฉลี่ยของผลคะแนนการทดสอบการ
พัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยการใช้แบบฝึกบทสนทนา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/11
ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน เท่ากับ 8.78 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.70 พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพิ่มขึ้น 12.74 คะแนน และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
5.2 อภิปรายผล 
         ผลจากการท าวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษ 
สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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         การเปรียบเทียบผลการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติจากค่าเฉลี่ยของผลคะแนนการทดสอบ
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการใช้แบบฝึกบทสนทนา ของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวช.1/11 ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน เท่ากับ 8.78 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
16.70 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพิ่มขึ้น 12.74 คะแนน และมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กุศยา แสงเดช (2548 : 136) ได้กล่าวว่า การพูดเป็นเคร่ืองมือที่
ส าคัญในการสื่อสาร ในการสอนทักษะการพูดเบื้องต้น มุ่งเน้นให้ใช้ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร
ได้ในสถานการณ์จริง สิ่งส าคัญ คือ ตัวครูผู้สอนจะต้องให้ความถูกต้อง รูปแบบ เสียง ดังนั้น 
กิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตามแบบหรือตัวอย่างที่ก าหนดเพื่อน าไปสู่ขั้น
การสอนพูดให้มีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด การเตรียมกิจกรรมที่จะน าไปสู่กิจกรรมการ
สอนพูด ครูผู้สอนต้องค านึงถึงความถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และระดับภาษาที่เหมาะสม
กับผู้เรียน สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532 :55-56) ได้กล่าวถึง การสอนทักษะการพูดโดยเน้นการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าภาษาอังกฤษที่เรียนมาแล้วมาใช้ในการสื่อสารได้ และฝึก
ความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของชาวต่างประเทศ โดยที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องออกเสียงชั ด
เหมือนชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการสนทนา ครูมีหน้าที่ช่วยเหลือแนะน า และควรค านึงว่าผู้พูด
สามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ตนเองต้องการจะสื่อความหมายหรือไม่ ถ้าผู้ฟังเข้าใจดีก็ถือว่าผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ ถึงแม้ว่าจะพูดผิดไวยากรณ์หรือใช้ศัพท์ผิดก็ตาม ตัวอย่าง
จุดประสงค์ของทักษะพูดมีดังนี้คือ ฟังการสนทนาแล้วพูดออกความคิดเห็น พูดต่อหรือถามเกี่ยวกับ
สิ่งที่สนทนา พูดออกค าสั่งได้ตามที่ต้องการ ตั้งค าถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน พูดหรืออ่าน
รายงานให้ผู้อื่นเข้าใจ พูดและสนทนาได้ตามความต้องการในชีวิตประจ าวันพรสวรรค์ สีป้อ (2550: 
166) กล่าวว่า การสอนทักษะการพูดมักจะสอนควบคู่ไปกับทักษะการฟัง การสอนแบบเดิมมักจะ
เป็นการฝึก โดยให้คนหนึ่งถามอีกคนตอบ ทั้งค าถามและค าตอบจะถูกก าหนดไว้ สามารถเดา
ค าตอบได้ มักจะมีค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว ซึ่งได้ก าหนดไว้ก่อนแล้ว ดังนั้น จุดประสงค์ของ
การพูดคือ การแสดงความสามารถในการถามและตอบค าถาม ไม่ใช่การพูดที่แท้จริง 
        จากการอภิปรายผล สรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกบทสนทนา
นั้นท าให้นักศึกษามีความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นและยังท าให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน ให้ความส าคัญกับการพูดภาษาอังกฤษ กล้าพูดและกล้าแสดงออก
มากขึ้น จึงส่งผลให้การวิจัยในคร้ังนี้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
   1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
             1.1 ควรศึกษาเทคนิควิธีการในการสอนที่แปลกใหม่ รวมไปถึงกิจกรรมที่หลากหลายมา
สอนให้สอดคล้องกับชุดฝึก เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนมากยิ่งขึ้น 
            1.2 ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะในด้านอ่ืน ๆ ต่อไปตามสภาพปัญหาที่ผู้วิจัยค้นพบ ไม่
ว่าจะเป็นทักษะการอ่าน การฟัง และการพูด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่ส าคัญทั้งสิ้น และเมื่อทราบ
ปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนและจัดทาแบบฝึกทักษะนั้น ๆ จนผู้เรียนสามารถนาทักษะนั้นไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง            
 1.3 ควรมีการศึกษาวิธีการสร้างแบบฝึกทักษะต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของผู้เรียน 
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อให้ชุดฝึกนั้นสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
                   2.1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนสนใจในเนื้อหาและบทเรียนที่จะสอน อีกประการหนึ่งผู้สอนควรเสริมเกมและกิจกรรม
ที่สนุกสนาน โดยมีรางวัลดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเสริมทักษะของนักเรียน
ให้ดียิ่งขึน้ 
                 2.2. ควรมีการผลิตและพัฒนาแบบฝึกทักษะต่าง ๆ ที่นักเรียนยังอ่อนอยู่เพื่อเป็น  
การเสริมทักษะของนักเรียนให้ดียิ่งขั้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะ
ช่วยกันสนับสนุนและพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะครูผู้สอนที่จะทราบสภาพ
ปัญหาของนักเรียนเป็นอย่างดี  
     2.3. ข้อเสนอแนะสาหรับการใช้ชุดฝึกสาหรับชุดฝึกที่สร้างขึ้นนั้น ครูผู้สอนหรือ
ผู้ท าวิจัยควรศึกษาขั้นตอนการท าแบบฝึกให้ครบถ้วน เตรียมตัวให้พร้อม และแบ่งเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการท าแบบฝึกหัดให้เหมาะสม เพื่อให้ท ากิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสมกับ
เวลาและแผนการเรียนการสอนที่วางไว้  
             2.4. ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างชุดฝึกในการท าแบบฝึกหัดควรมีค าสั่งที่ชัดเจนมาก
ขึ้น เพราะนักเรียนบางคนยังสับสนในค าสั่งของชุดแบบฝึกทักษะอยู่และในแบบฝึกที่ใช้สาหรับการ
เขียนไม่ควรมากเกินไปเพราะนักเรียนส่วนใหญ่เขียนช้า อาจท าให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายในการท าแบบ
ฝึกได ้ 
 



32 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
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คะแนนเฉลี่ยทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษารายบุคลระดับชั้น ปวช.1/11 
 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทความ 

คนที่ 
ก่อนเรียน 
(20 คะแนน) 

หลังเรียน 
(20คะแนน) 

ผลต่าง (D) ผลต่าง2(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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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

คนที่ 
ก่อนเรียน 
(20 คะแนน) 

หลังเรียน 
(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 

ค่าเฉลี่ย 8.78 16.7 
S.D. 1.80 1.29 
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