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Abstract

The purpose of this research was fourfold : to compare the students learning
achievements in English grammar before and after using the Grammatical Exercises Approach, to
compare the students learning achievements in English grammar before and after using the
Regular Approach, to compare the students who used the Grammatical Exercises Approach and
that of the students who used the Regular Approach , and to compare the students satisfaction in
English Grammar based on the Experimental group and Controlled group.
The sample consisted of 40 randomly selected Prathomsuksa 5 students at
Tantiwatra School under the office of the Basic Education Commission of Nakorn Sri
Thammarat, academic year 2011. The sample was equally divided into the Controlled group and
the Experimental group. The Experimental group was taught using the grammatical exercises by
the researcher while the Controlled group was taught using the textbook prepared by the Ministry
of Education being researched by the researcher.
The instruments consisted of grammatical exercises, lesson plans of the
Grammatical Exercises Approach, and lesson plans of the Regular Approach. a 55 item pre-test,
a 55 item post-test and satisfaction form. Data was analyzed using the application of mean,
(5)

variance and standard deviations. The t-test for dependent and independent samples were also
used.
The following are the finding of the study :
1. The students learning achievements after using the grammatical exercises was
statically higher than that before using them with a .001 level of significance.
2. The students learning achievements after using the textbook prepared by the
Ministry of Education was statically higher than that before using them with a .001 level of
significance.
3. The students learning achievement after using the grammatical exercises was
statically higher than that after using the textbook prepared by Ministry of Education with a .001
level of significance.
4. The students satisfaction in English Grammar based on the Experimental group
and Controlled group were not significantly different.
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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
การศึ ก ษาเป น กลไกสํ าคั ญ ในการพั ฒ นากํ าลั ง คนใหมี คุ ณ ภาพประเทศใดก็ต ามที่
ประชากรมี คุ ณ ภาพย อ มพั ฒ นาได ก า วไกลกว า ด ว ยเหตุ นี้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึ ง เป น
รากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
ประชากรเปนอยางมาก โดยกําหนดเปนจุดเนนที่จะตองมีการพัฒนา ซึ่งไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่10(พ.ศ.2550-2554)ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยน
จุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความ
พรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู
สังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐาน
จิต ใจที่ ดี ง าม มี จิ ต สาธารณะ พร อ มทั้ง มีส มรรถนะ ทัก ษะและความรู พื้ น ฐานที่ จํา เป น ในการ
ดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริม
ผู เ รี ย นให มี คุ ณ ธรรม รั ก ความเป น ไทย ให มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห สร า งสรรค มี ทั ก ษะด า น
เทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติซึ่ง
ออกมาในรูปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลาวคือจัดเปนหลักสูตร
แกนกลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนในแตละระดับ นอกจากนั้นไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละ
กลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติม
เวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผล เกณฑการ
จบการศึกษาแตละระดับและเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูและมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 2) ทั้งนี้ก็เพื่อใหนักเรียน
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เขาสูการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูเปาหมายของการเปนคนดี คนเกง มีความสุขและสามารถพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ภาษาอั งกฤษเป นภาษาต างประเทศที่ สํ าคั ญภาษาหนึ่ งที่ บุ คคลทั่ วไป นั กเรี ยน และ
นักศึกษาจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญตอการสื่อสารในสถานการณตาง
ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 221)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนย กลางการเรียนรูและมุงเน นใหผูเรี ยนใชศักยภาพของตนเองใหเต็ มความสามารถ เพื่ อให เกิ ด
กระบวนการเรียนรูที่ตอเนื่อง(Life Long Education)เพื่อพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถอยู
เสมอ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี (2541: 72) ที่ไดกลาวไววา “…ตองปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูใหมจากการเอาวิชาเปนตัวตั้งไปสูการเอาคนและสถานการณจริงเปนตัวตั้งเรียนจาก
ประสบการณและกิจกรรม จากการฝกหัดจากการตั้งคําถามและจากการแสวงหาคําตอบซึ่งจะทําใหสนุก
ฝกปญญาใหกลาแข็ง ทํางานเปน ฝกคุณลักษณะอื่น ๆ เชน ความอดทน ความรับผิดชอบ การชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน การรวมกลุม การจัดการ การรูจักตน…” จึงเห็นไดวา “การสอนโดยเนนที่ผูเรียนเปน
สําคัญ จะชวยพัฒนาผูเรียนในทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ทั้งดานความรูทักษะ
และเจตคติ (ลักษณะนิสัย)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหภาษาอังกฤษอยูใน
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มุงหวังใหผูเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้งแต
ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาจะมีความสามารถในการใชภาษา มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาตางประเทศ เพื่อสื่อสารไดอยางมั่นใจตามเจตนารมณ ตลอดจนมีความรูความเขาใจในเรื่องราว
และวัฒนธรรมที่หลากหลายของประชาคมโลก รวมทั้งถายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยสูสังคม
โลกไดอยางนาสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 221) การเรียนภาษาอังกฤษใหไดผลนั้น ผูเรียน
จําเปนตองมีความรูดานไวยากรณเปนพื้นฐานสําคัญ เพราะการมีความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษที่ดี
ยอมนําไปสูความสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการพูด การอาน และการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป เปรียบเสมือนบานที่มีรากฐานโครงสรางที่แข็งแรง ก็มีผลทําใหสวนประกอบอื่นๆ ของบาน
มั่ นคงอยู ได การเรี ยนภาษาอั งกฤษโดยมี ความรู ด านไวยากรณ เป นพื้ นฐานที่ ดี แล วย อมส งผลดี
เชนเดียวกัน (เศรษฐวิทย. 2545) ดังที่ทอรนเบอรี่(2547) ไดสรุปไววา ไวยากรณเปนเครื่องมือที่ใชสราง
ประโยค ชวยปรับความหมายและทําใหความสามารถในการใชภาษา ดังนั้นเมื่อผูเรียนมีความรูความ
เขาใจโครงสรางไวยากรณก็จะสงผลใหการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ ทักษะการฟง พูด อานและ
เขียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับคํากลาวคลาก (Clark. 1987: 1) ที่วาบุคคลที่มีความสามารถ
ในการสื่อสาร คือบุคคลที่สื่อสารโดยใชโครงสรางไวยากรณที่ถูกตอง ดังนั้นผูเรียนควรจะไดรับการ
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สอนโครงสรางไวยากรณจนแมนยํากอนที่จะนําไปใชในการสื่อสารนอกจากนี้ฮารริส (Harris. 1969: 9)
ไดกลาวถึงองคประกอบของภาษาวาถายอมรับวาทักษะในการฟง การพูด การอานและการเขียน เปน
ทักษะที่ซับซอน องคประกอบที่สําคัญมาก 2 ประการ ซึ่งถือวาเปนหัวใจของทักษะทั้ง 4 จะไดแก
โครงสรางไวยากรณและคําศัพท โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการใชโครงสรางไวยากรณ ถือเปน
สิ่งจําเปนสําหรับการฟง การอาน รวมทั้งการพูดและการเขียน
สิ่งที่เปนอุปสรรคปญหาของการเรียนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ มี 3 ดาน คือ
1) นักเรียนไมกลาแสดงออก 2) ครูไมมีเทคนิคที่เหมาะสมในการถายทอดความรู 3) โรงเรียนขาด
บุคคลากรที่เชี่ยวชาญและเหมาะสมในการสอนวิชาภาษาอังกฤษไมเพียงพอ (กรมวิชาการ. 2546: 2) ใน
การวิจัยครั้งนี้ขอมูลปญหาสวนหนึ่งไดจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษ ไดแก NTและO-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งแตปการศึกษา 2549–2551
กลาวคือ วิชาภาษาอังกฤษมีคาคะแนนเฉลี่ย 34.51, 38.68 และ 37.70 ตามลําดับ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
มีคาคะแนนเฉลี่ย 30.83, 28.70 และ32.64 ตามลําดับและระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาคะแนนเฉลี่ย
32.37, 30.93 และ 35.98 ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ องคการมหาชน. 2550: 1)
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวานักเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยในแตละปต่ํากวารอยละ 40 และจาก
การศึ กษาข อมู ลภายในโรงเรี ยนตั นติ วั ตร พบว าจากแบบทดสอบวั ดความรู ความทางการเรี ยน
ไวยากรณในแตละผลการเรียนรูรวมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยูในระดับพอใชเมื่อเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ดานอื่น (เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ปพ5. 2552)สอดคลองกับผลการ
ทดสอบคนเกงประจําเดือนพบวานักเรียนรอยละ 60 สอบไมผานเกณฑที่คุณครูกําหนดไว (เอกสาร
บันทึกผลการทดสอบคนเกงประจําเดือน)และผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O – Net วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2552 โรงเรียน
ตันติวัตรพบวา คาเฉลี่ยโรงเรียน ไดรอยละ 53.23 คาเฉลี่ยสังกัด ไดรอยละ 39.07 และคาเฉลี่ยประเทศ
ได รอยละ 31.75 จากลักษณะดังกลาวไดผลจาการการประชุ มประจําปของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553 พบวาปจจัยที่สงผลใหสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ
ต่ํ าเนื่ องจาก 1)หลั กสู ตรป จจุ บั นเน นให สอนภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร จึ งส งผลให การสอน
โครงสรางไวยากรณจึงไมใชเนื้อหาหลักในการสอนอีกตอไป 2) ครูผูสอนยังขาดเทคนิคการสอนที่เรา
ความสนใจของผูเรียน คือการเขียนบนกระดานเพื่ออธิบาย แจกเอกสารใหนักเรียนอาน ซึ่งเปนสาเหตุ
ที่ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย และไมสามารถจํากฎเกณฑตาง ๆ ของภาษาได สอดคลองกับ
งานวิจัยของธัญญาภรณ เขื่อนมณี (2546: 2 )กลาวไววา ทายสุดแลวไวยากรณก็ถูกมองขามและไมได
รับการสอนอยางเปนจริงเปนจังและการสอนภาษาที่เนนแตหนาที่ของภาษาอยางเดียวจะพบปญหา
มากมาย 3) ปญหานักเรียนไมกลาแสดงออก เพราะธรรมชาติของการเรียนภาษาจะทําใหผูเรียนรูสึกไม
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มั่นใจวาทําได ซึ่งเปนสาเหตุทําใหนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษจะไมคอยกลาแสดงออก ไมกลา
ตอบเวลาครูถาม เพราะเวลาตอบผิดก็จะรูสึกอายเพื่อน ที่สําคัญหากนักเรียนไมเขาใจก็จะไมกลาถามครู
สุดทายก็ไมเกิดกระบวนการเรียนรูขึ้น
จากประสบการณ ในการสอนภาษาอั งกฤษของผู วิ จั ยพบว า การเรี ยนรู ไวยากรณ มี
ความสําคัญตอการเรียนภาษาเปนอยางมาก ซึ่งชวยใหเขาใจภาษาและใชภาษาไดอยางถูกตองทั้ง 4
ทักษะ คือ การฟง พูด อาน และเขียน แตครูสวนใหญมักใชวิธีการสอนแบบการสื่อสารทางเดียวที่มุง
สอนโครงสราง อธิบายกฎไวยากรณและขอยกเวนตาง ๆ พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบขณะเดียวกัน
นักเรียนตองทองจํากฎเกณฑตาง ๆ ทองคําศัพทและนําไปแตงประโยค ซึ่งการสอนดวยวิธีการนี้ทําให
นักเรียนเกิดความเบื่อ ไมมีความกระตือรือรนที่จะเรียนและไมมีความสุขจนกอใหเกิดความคิดที่วาการ
เรียนไวยากรณเปนเรื่องที่ยากสงผลใหนักเรียนไมประสบความสําเร็จในการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
และจากการพูดคุยกับนักเรียนในระหวางการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ตันติวัตร พบวา นักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนไวยากรณ เนื่องจากตองทองจํากฎเกณฑตาง ๆ นักเรียน
มีสวนรวมในการเรียนนอย ไมสนุกกับบทเรียน ประกอบกับนักเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่ไมไดใช
ภาษาอังกฤษจึงเกิดความอายไมกลาใชภาษาอังกฤษดวยเกรงวาจะใชหลักไวยากรณที่ผิด ๆ จากปญหา
ดังกลาวสงผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนตันติวัตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทาง
โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษออกมาคอนขางต่ํา ดังนั้นเพื่อแกปญหาดังกลาวผูวิจัยมีความ
จําเปนตองปรับการเรียนการสอนใหมโดยการใชแบบฝกทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ โดยเนนให
ผูเรียนไดเขามามีบทบาทในการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวม มีการฝก
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญและความมั่นใจ นักเรียนแตละคนตองมีความรับผิดชอบตอการเรียนของ
ตนเอง ตองขยันและตั้งใจเรียน
ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวาแบบฝกทักษะมีผลตอผลสัมฤทธิ์
และความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณภาษาอังกฤษอยางไรและผลสัมฤทธิ์และ
ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณโดยใชแบบฝกทักษะหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนหรือไม/อยางไร ซึ่งนาจะเปนแนวทางหนึ่งไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน
ของกลุมทดลองโดยใชแบบฝกทักษะ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน
ของกลุมควบคุมโดยใชวิธีเรียนปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษระหวางนักเรียน
กลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะกับกลุมวิธีเรียนปกติ
4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษของกลุมทดลองโดยใชแบบฝก
ทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษของกลุมควบคุมโดยใชวิธีเรียนปกติ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชแบบ
ฝกทักษะสูงกวากลุมวิธีเรียนปกติ
4. กลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุม
ความสําคัญของการวิจัย
ดานความรู
1. ทําใหผูวิจัยทราบวาแบบฝกทักษะมีตอผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนตันติวัตร อําเภอ
ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ทําใหผูวิจัยทราบวาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง
ไวยากรณโดยใชแบบฝกทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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ดานการนําไปใช
1. ผลของการวิจัยครั้งนี้จะชวยใหผูวิจัยทราบวาการเรียนไวยากรณโดยใชแบบฝก
ทักษะจะมีสวนชวยในการพัฒนาในการเรียนการสอนไวยากรณในครั้งตอไป
2. ผลของการวิจัยครั้งนี้จะทําใหผูวิจัยทราบถึงระดับความเขาใจไวยากรณของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนตันติวัตร อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
ตอไป
3. ผลของการวิจัยครั้งนี้จะทําใหแบบฝกทักษะทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพและสามารถเปนแนวทางในการนําไปใชตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ ระหวางการเรียนโดยแบบฝกทักษะและวิธีเรียนปกติ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประกอบดวยแบบฝกทักษะครอบคลุมเนื้อหาดานไวยากรณภาษาอังกฤษ 7 เรื่อง
ไดแก
1.1 Verb to be / Verb to have
1.2 Pronouns
1.3 Prepositions
1.4 Wh-questions
1.5 Adjectives Comparison
1.6 Quantitative
1.7 Present Simple Tenses, Present Continuous Tense and Past Simple Tense
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ตันติวัตร จํานวน 5 หองเรียน 165 คน ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554
กลุ ม ตั ว อย า ง ที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5
โรงเรียนตันติวัตร ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลาก จํานวน 2 หองเรียน จาก 5 หองเรียน
ไดแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 ที่อยูในโครงการพิเศษ (EEP) จํานวน 20 คน และ
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นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/5 จํานวน 20 คน โดยใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 4 หาคะแนนคาเฉลี่ย นํามาเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย จัดแบงกลุมเปน 2 กลุม เรียงคะแนนสลับกัน คือ 1 - 2 - 2 -1 จนครบทั้ง 40 คน ไดดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 การจัดกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมทดลอง (1)
1
4
5

กลุมควบคุม (2)
2
3
6

หลังจากการจัดแบงกลุมตัวอยางเรียบรอยแลวผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงายดวยการ
จับฉลากอีกครั้งหนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยมีกลุมตัวอยาง กลุมละ 20 คน กลาวคือ
2.1 กลุม 1 เปนกลุมทดลอง จํานวน 20 คน เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
2.2 กลุม 2 เปนกลุมควบคุม จํานวน 20 คน เรียนโดยวิธีเรียนปกติ
3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
3.1.1 วิธีเรียน 2 วิธี ไดแก
3.1.1.1 กลุมที่เรียนโดยการใชแบบฝกทักษะ
3.1.1.2 กลุมที่เรียนโดยวิธีเรียนปกติ
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณวิชาภาษาอังกฤษ
3.2.2 ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอเสนอกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
เรื่องผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและความพึ ง พอใจตอการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ เรื่อ งไวยากรณ
ระหวางการเรียนโดยแบบฝกทักษะและวิธีเรียนปกติสําหรับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนตันติวัตร อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการ
วิจัยไดดังภาพประกอบ 1
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. วิธีเรียน ไดแก
1.1 กลุมที่เรียนโดยการใชแบบ
ฝกทักษะ
- ขั้นความจําคือขั้นนํา
- ขั้นความเขาใจคือขั้นสอน
- ขั้นนําไปใช (ใชแบบฝก
ทักษะ)
(กระบวนเรียนทางภาษา)
1.2 กลุมที่เรียนโดยวิธีเรียนปกติ
- ขั้นความจําคือขั้นนํา
- ขั้นความเขาใจคือขั้นสอน
- ขั้นนําไปใช (หนังสือเรียน)
(กระบวนเรียนทางภาษา)

ตัวแปรตาม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่องไวยากรณ
2. ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. แบบฝกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอิงเนือ้ หาดานไวยากรณและ
คําศัพทจากบทเรียนที่นักเรียนเรียนในหนังสือ Let’s go เพื่อฝกใหนักเรียนไดเรียนรู ทบทวนเนื้อหาที่
เรียนและสรางความรูความเขาใจในเนื้อหาบทเรียน ที่ไดเรียนรูมาแลวใหเกิดความชํานาญและฝก
กระบวนการคิดมากขึ้น โดยมีองคประกอบ
1.1 จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของบทเรียน
1.2 แบบทดสอบความรูเดิมของผูเรียน
1.3 บัตรแนะนําวิธีการเรียนดวยตนเอง
1.4 สื่อการเรียน
1.5 แบบทดสอบหลังเรียน
2. ไวยากรณ หมายถึง เนื้อหาดานไวยากรณภาษาอังกฤษ 7 เรื่อง ไดแก
2.1 Verb to be / Verb to have
2.2 Pronouns
2.3 Prepositions
2.4 Wh-questions
2.5 Comparison
2.6 Quantitative Adjectives
2.7 Present Simple Tenses, Present Continuous Tense and Past Simple Tense
3. แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวยขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน 70 ขอ
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการเรียนของนักเรียน
ที่แสดงออกถึงความรู ความเขาที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ ที่วัดไดจากแบบทดสอบหลัง
เรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยวัดจากระดับพฤติกรรม 3 ดาน ดังนี้
4.1 ดานความรูความจํา หมายถึง การระลึกหรือทองจําความรูตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว
โดยตรงในขั้นนี้รวมถึง การระลึกถึงขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ ทฤษฎีจากตําราวิชา
ภาษาอังกฤษ
4.2 ดา นความเขา ใจ หมายถึง นัก เรีย นเขา ใจความหมายของคํ า กลุ ม คํ า
ประโยค ความสามารถในการอธิบาย การจํา แนก การขยายความ และการแปลความหมาย
ความรูที่ไดโดยอาศัยขอเท็จจริง
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4.3 ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูที่นักเรียนไดเรียนมาแลวไป
ใชในสถานการณใหมการทําแบบฝกทักษะที่คุณครูกําหนดให
5. วิ ธีเรี ย นโดยใชแบบฝ กทัก ษะ หมายถึง การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทาง
กระบวนการเรี ย นทางภาษาโดยเพิ่ม เติม จากคู มือ ครู โดยเริ่ม ตน จากขั้ น ความจํา คื อ ขั้ น นํา
ขั้น ความเขา ใจคื อขั้นสอน ขั้น นํา ไปใชคือ การใชแบบฝก ทัก ษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5.1 ขั้นความจําคือขั้นนํา หมายถึง การเริ่มตน กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
การทํา แบบทดสอบกอ นเรีย น สอนคํา ศัพ ทที่ป รากฏในแบบฝก ทัก ษะ ยกตัว อยา งประโยคที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาที่กําลังจะเรียน
5.2 ขั้นความเขาใจคือขั้นสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเขียน
ประโยคบนกระดาน/แสดงบัตรภาพ และให นักเรียนสังเกตลั กษณะของประโยค/บัตรภาพ คุณครู
ยกตัวอยางประโยคประมาณ 5 ประโยค/ภาพ หลังจากนั้นนักเรียนเสนอประโยคดวยตนเองบนกระดาน
และรวมกันอธิบาย
5.3 ขั้นนําไปใช หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนักเรียนทําแบบฝก
ทักษะเฉลยรวมกัน และทําแบบทดสอบกอนเรียน
6. วิธีเรียนปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางกระบวนการเรียนทาง
ภาษาจากคูมือครู โดยเริ่มตนจาก ขั้นความจําคือขั้นนํา ขั้นความเขาใจคือขั้นสอนขั้นนําไปใชคือ การทํา
กิจกรรมในหนังสือเรียน
6.1 ขั้นความจําคือขั้นนํา หมายถึง การเริ่มตนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทํา
แบบทดสอบกอนเรียน สอนคําศัพทที่ปรากฏในหนังสือเรียน Let’s go ยกตัวอยางประโยคที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาที่กําลังจะเรียน
6.2 ขั้นความเขาใจคือขั้นสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
เขียนประโยคบนกระดาน/แสดงบัตรภาพ และใหนักเรียนสังเกตลักษณะของประโยค/บัตรภาพ คุณครู
ยกตัวอยางประโยค/ภาพ
6.3 ขั้นนําไปใช หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนักเรียนทําแบบฝกหัด
ในหนังสือเรียน Let’s go และในสมุด เฉลยรวมกัน และทําแบบทดสอบกอนเรียน
7. ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 40 คน การจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
8. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 40 คน ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2554 โรงเรียนตันติวัตร อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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9. นักเรียน EEP หมายถึง นักเรียนที่เรียนในโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาผูเรียนสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ (Excellent Educational Program, EEP) หลักสูตรเนนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่องไวยากรณ ระหวางการเรียนโดยแบบฝกทักษะและวิธีเรียนปกติสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนตันติวัตร อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควารวบรวมเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยลําดับหัวขอดังนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
1.1 ความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ
1.2 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1. 3 คุณภาพผูเรียน
2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ
2.1 ความหมายของแบบฝกทักษะ
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางแบบฝกทักษะ
2.3 หลักการสรางแบบฝกทักษะ
2.4 ลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดี
2.5 องคประกอบของแบบฝกทักษะ
2.6 ประโยชนของแบบฝกทักษะ
3. แนวคิดและทฤษฏี ที่เกี่ยวของกับโครงสรางไวยากรณ
3.1 ความหมายของโครงสรางไวยากรณ
3.2 ความสําคัญของโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ
3.3 การสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ
3.4 เนื้อหาโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ
4. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.3 ประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ
5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
6. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1งานวิจัยในประเทศ
6.2 งานวิจัยตางประเทศ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ปจจุบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนับวามีความสําคัญมากเนื่องมาจากความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีและการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย ทําใหการติดตอกันระหวางประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งในการที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษอันเปนภาษาสากลเพื่อนํามาใชในการติดตอสื่อสาร
และเพื่อความเจริญกาวหนาทางวิชาการในดานการศึกษาภาษาอังกฤษไดถูกบรรจุไวในหลักสูตรให
นั กเรี ยนได เรี ยนรู ตั้ งแต ระดั บประถมมั ธยมตลอดจนในระดั บอุ ดมศึ กษาซึ่ งจากวั ตถุ ประสงค ของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษในปจจุบัน นอกจากจะมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการใชภาษา
ทั้งเพื่อการศึกษาและการนําไปใชในชีวิต ประจําวันแลว ยังมีการมุงเนนใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนภาษาอังกฤษ เห็นประโยชนและคุณคาของภาษาอังกฤษอีกดวย (กุหลาบ สอาด. 2546: 5)
1. ความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ
ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู
การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความ
รวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขา
ใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศและใชภาษาตางประเทศเพื่อการ
สื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆไดงายและกวางขึ้นและมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต
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ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน
ญี่ ปุ น อาหรั บ บาลี และภาษากลุ ม ประเทศเพื่ อ นบ า น หรื อ ภาษาอื่ น ๆ ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
สถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชาและจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม
2. สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศมุ ง หวั ง ให ผู เ รี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต อ
ภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบ
อาชีพ และศึ กษาตอในระดับที่ สูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่ องราวและวัฒนธรรมอั น
หลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได
อยางสรางสรรค ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆโดยการพูดและการเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่นและเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศน
ของตน
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สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน
และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอการ
ประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
3. คุณภาพผูเรียน
3.1 จบชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3.1.1 ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองที่ฟง อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา
ประโยคงายๆ และบทพูดเขาจังหวะงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน บอกความหมายของคําและ
กลุมคําที่ฟงตรงตามความหมาย ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนาหรือนิทาน
งายๆ
3.1.2 พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง
ใชคําสั่งและคําขอรองงายๆ บอกความตองการงายๆ ของตนเอง พูดขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเพื่อน บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ใกลตัวหรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง
3.1.3 พูดใหขอ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว จัดหมวดหมูคําตามประเภท
ของบุคคล สัตว และสิ่งของตามที่ฟง หรืออาน
3.1.4 พูดและทําทาประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา
บอกชื่อและคําศัพทงายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
3.1.5 บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และประโยคงายๆของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย
3.1.6 บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
3.1.7 ฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
3.1.8 ใชภาษาตางประเทศ เพื่อรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
3.1.9 มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรีย น สิ่ง แวดลอ มใกลตัว อาหาร เครื่อ งดื่ม และเวลาวา งและ
นันทนาการ ภายในวงคําศัพทประมาณ 300-450 คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรม)
3.1.10 ใชประโยคคําเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple
Sentence) ในการสนทนาโตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
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3.2 จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
3.2.1 ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนําที่ฟงและอาน อานออกเสียง
ประโยค ขอความนิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือก /ระบุประโยคและ
ขอความตรงตามความหมายของสัญลักษณหรือเครื่องหมายที่อาน บอกใจความสําคัญ และตอบ
คําถามจากการฟงและอาน บทสนทนา นิทานงายๆ และเรื่องเลา
3.2.2 พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคําสั่ง คําขอรอง และให
คํ า แนะนํ า พู ด /เขี ย นแสดงความต อ งการ ขอความช ว ยเหลื อ ตอบรั บ และปฏิ เ สธการให ค วาม
ชวยเหลือในสถานการณงายๆ พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกลตัว พูด /เขียนแสดงความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมทั้งให
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
3.2.3 พูด /เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียน
ภาพ แผนผั ง แผนภู มิ และตารางแสดงขอมูลตางๆ ที่ฟงและอาน พูด /เขียนแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว
3.2.4 ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความ
เปนอยูของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
3.2.5 บอกความเหมือน/ ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ
การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคํา ตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลองและประเพณีของ
เจาของภาษากับของไทย
3.2.6 คนควา รวบรวมคําศัพทที่เกีย่ วของกับกลุมสาระการเรียนรูอนื่ จากแหลงการ
เรียนรู และนําเสนอดวยการพูด/การเขียน
3.2.7 ใชภาษาสื่อสารในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา
3.2.8 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ
3.2.9 มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตาม
หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ ภายในวงคําศัพทประมาณ 1,050 -1,200 คํา
(คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)
3.2.10 ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตาม
บริบทตางๆ
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3.3 จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3.3.1 ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน
อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา นิทาน และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/
เขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ สัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน เลือก/ระบุ
หัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน
จากสื่อประเภทตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
3.3.2 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว
สถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม ใชคํา
ขอรอง คําชี้แจง และคําอธิบาย ใหคําแนะนําอยางเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความตองการ
เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ พูดและเขียนเพื่อขอและให
ข อมู ล บรรยาย อธิ บ าย เปรีย บเที ย บ และแสดงความคิด เห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ฟ งหรือ อ า นอยา ง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม
ประสบการณ และขาว/เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม
3.3.3 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/
ประเด็นตางๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่อง
ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณ/สถานการณที่อยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ
3.3.4 เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจาของภาษา เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
3.3.5 เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออก
เสี ย งประโยคชนิ ด ต า งๆ และการลํ า ดั บ คํ า ตามโครงสร า งประโยคของภาษาต า งประเทศและ
ภาษาไทย เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม
3.3.6 คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่นจากแหลงการเรียนรู และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
3.3.7 ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
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3.3.8 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน /คนคว า รวบรวม และสรุปความรู/
ข อ มู ล ต า งๆ จากสื่ อ และแหล ง การเรี ย นรู ต า งๆ ในการศึ ก ษาต อ และประกอบอาชี พ เผยแพร /
ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น เปนภาษาตางประเทศ
3.3.9 มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสาร
ตามหั ว เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ตนเอง ครอบครั ว โรงเรี ย น สิ่ ง แวดล อ ม อาหาร เครื่ อ งดื่ ม เวลาว า งและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ
2,100-2,250 คํา (คําศัพทที่เปนนามธรรมมากขึ้น)
3.3.10 ใชประโยคผสมและประโยคซับซอน (Complex Sentences) สื่อความหมาย
ตามบริบทตางๆ ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
3.4 จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
3.4.1 ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย และคํา
บรรยายที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้น
ถูกตองตามหลักการอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ สัมพันธกับประโยค
และขอความที่ฟงหรืออาน จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยาง
ประกอบ
3.4.2 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว
ประสบการณ สถานการณ ขาว/เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจและสื่อสารอยางตอเนื่อง
และเหมาะสม เลือกและใชคําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย และใหคําแนะนํา พูดและเขียนแสดง
ความต อ งการ เสนอและให ค วามช ว ยเหลื อ ตอบรั บ และปฏิ เ สธการให ค วามช ว ยเหลื อ ใน
สถานการณจําลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยาง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ
กิจกรรม ประสบการณ และขาว/เหตุการณอยางมีเหตุผล
3.4.3 พู ด และเขี ย นนํ า เสนอข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเอง /ประสบการณ ข า ว/
เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ แกนสาระที่ได
จากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ พูดและเขียนแสดง
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก พรอมทั้ง
ใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
3.4.4 เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา
โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา เขารวม แนะนํา
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
3.4.5 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยคขอความ
สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย วิเคราะห/อภิปราย
ความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของ
ไทย และนําไปใชอยางมีเหตุผล
3.4.6 ค นควา/สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิด เห็น เกี่ย วกับข อมู ลที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
3.4.7 ใช ภ าษาสื่ อ สารในสถานการณ จ ริ ง /สถานการณ จํ า ลองที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
หองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
3.4.8 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุป
ความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร
ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร ของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น/ประเทศชาติเปนภาษาตางประเทศ
3.4.9 มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตาม
หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล
เวลาว างและนั นทนาการ สุ ขภาพและสวั สดิ การ การซื้ อ-ขาย ลมฟ าอากาศ การศึ กษาและอาชี พ
การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพท
ประมาณ 3,600-3,750 คํา (คําศัพทที่มีระดับการใชแตกตางกัน)
3.4.10 ใชป ระโยคผสมและประโยคซับซอ นสื่อ ความหมายตามบริบ ท
ตางๆ ในการสนทนา ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
จากขอมูลขางตนสรุปไดวาภาษาอังกฤษมุงเนนการพัฒนานักเรียนทั้งทางดาน
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยมีการสอดแทรกไวยากรณที่มีความยากงายในแต
ละดับไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ขาพเจาไดนําสิ่งที่หลักสูตรไดกําหนดไวในคุณภาพของผูเรียนสรางแบบ
ฝกทักษะขึ้นเพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนไวยากรณมากยิ่งขึ้นโดยเปนการฝก
แบบเนนย้ํา ทําซ้ํา เพื่อใหนักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัดทั้งเนื้อหาและพฤติกรรม ในขณะเดียวกันขาพเจา
ไดมุงเนนตัวชี้วัด ในมาตรฐาน ต 1.3 ป 5/1 พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัวและ
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มาตรฐาน ต 1.1 ป 5/3 ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ
ขอความสั้นๆ ที่ฟง หรืออาน
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ
แบบฝกเปนนวัตกรรมทางการเรียนการสอนซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติดวยตนเอง มีประโยชนอยางยิ่งในการเรียนการสอน ไดฝกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหา ชวย
เพิ่มพูนความรูแกผูเรียน ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับความหมายของแบบฝกทักษะ แนวคิด และ
หลักการสรางแบบฝกทักษะ ประโยชนของแบบฝกทักษะ ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอตามลําดับขั้นตอน
ดังนี้
1. ความหมายของแบบฝกทักษะ
แบบฝ ก ทั ก ษะเปน งานหรือกิ จกรรมที่ครูม อบหมายใหนั ก เรี ย นทํา เพื่อทบทวน
ความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนไปแลว ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะและเพิ่มทักษะ ซึ่งสามารถนําไป
แกปญหาได ทั้งนี้มีนักวิจัยหลาย ๆ ทานที่ไดอธิบายเกี่ยวกับความหมายของแบบฝกทักษะไวดังนี้
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542: 106) กลาววา แบบฝกทักษะ คือ การจัดประสบการณ
ที่เนนการฝกหัด เพื่อใหเกิดความจําจนกระทั่งสามารถปฏิบัติไดโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนในการสอนก็
มักจะเริ่มตนดวยการบอกหรือใหทําเปนตัวอยางแลวใหผูเรียนทําตามและฝกหัดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
จําและทําไดโดยอัตโนมัติ
นิตยา มีสุขดี (2543: 16) กลาววา แบบฝกทักษะ หมายถึง สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อเสริมสราง
ทักษะใหแกนักเรียนมีลักษณะเปนชุดการฝกหัดที่มีกิจกรรมใหนักเรียนทําโดยมีการทบทวนสิ่งที่
เรียนผานมาแลวจากบทเรียนใหเกิดความเขาใจและเปนแบบฝกแกไขในจุดบกพรองเพื่อใหนักเรียน
ไดมีทักษะยิ่งขึ้น
อดุลย วงศกอม (2544: 30) กลาววา แบบฝกทักษะ หมายถึง กิจกรรมหรือสิ่งที่ครู
กําหนดขั้นเปนสถานการณ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
เรียนรู
กูด (Good. 1973: 224) กลาววา แบบฝกทักษะ หมายถึง งานหรือการบานที่ครูมอบหมายให
นักเรียนทําเพื่อทบททวนความรูที่เรียนมาแลว และเปนการฝกทักษะการใชกฎ สูตรตาง ๆ ที่เรียนไป
นูฟลดทและกูราลนิค (Neufildt and Guralnik. 1988: 640) ไดกลาวถึงความหมาย
ของแบบฝกทักษะวา แบบฝกทักษะ หมายถึง โจทยปญหา หรือตัวอยางที่ยกมาจากหนังสือ เพื่อ
นํามาใชสอนหรือใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ใหดีขึ้นหลังจากที่ไดเรียนมาแลว
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มอนโร (Monroe. 2000: 5) ไดใหความหมายของแบบฝกทักษะไว หมายถึง ผลิตภัณฑที่มี
ประโยชนที่ผูเชี่ยวชาญสามารถผลิตขึ้นเพื่อการแกปญหา ซึ่งการที่ผูผลิตจัดสื่อที่หลากหลายและยืดหยุนไว
เปนชุดจะชวยใหการนําไปใชประสบความสําเร็จได
จากความหมายของแบบฝกทักษะที่นักวิจัยหลายทานไดกลาวมานั้น พอสรุปไดวา
แบบฝกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ประกอบการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสราง
ทักษะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง ไดฝกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหา โดยครู
เปนผูแนะนํา ชวยเพิ่มพูนความรูแกนักเรียน ดังนั้นแบบฝกทักษะจึงมีความสําคัญตอผูเรียนไมนอย
ในการชวยสรางเสริมทักษะ เกิดการเรียนรูและเขาใจไดเร็วขึ้น กวางขวางขึ้น ทําใหการสอนของครู
และการเรียนของนักเรียนประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางแบบฝกทักษะ
แบบฝกเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งที่มีประโยชนตอการเรียน เพราะ
ชวยใชผูเรียนไดศึกษาและทําความเขาใจ และฝกฝน ดังนั้นการสรางนวัตกรรมจําเปนตองคํานึง
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เพื่อใหมีประสิทธิภาพ สําหรับการนําไปใชฝก ซึ่งการสรางแบบฝก
จะตองศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมชนิดนั้น ๆ เพื่อสรางนวัตกรรมได
ถูกตอง และมีคุณภาพ มีนักวิจัยหลายทานไดกลาวถึงทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวของกับแบบฝกไวดังนี้
โรเซ็นบาวน (Rosenbaum. 1969: 112 - 115) ไดกลาววา “ในการจัดทําแบบฝกหัด
นั้นครูตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็กสวนใหญ แลวจัดแบบฝกไวใหมากพอที่เด็กเกงและเด็ก
ออน จะเลือกทําไดตามความเหมาะสมและแบบฝกหัดนั้นควรจะชัดเจนและมีความหมายตอการ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได”
ยุพา ยิ้มพงษ (2552: 24-25) ไดอางถึงทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาของธอรนไดค
(Thorndike Theory) นํามาเปนหลักสําคัญในการสรางแบบฝกทักษะดังนี้
1. กฎแหงผล (Law of Effect) มีใจความวาการเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งเรา
กับการตอบสนองจะดียิ่งขึ้น เมื่อผูเรียนแนใจวาพฤติกรรมตอบสนองของตนเองถูกตอง การให
รางวัลจะเปนการสงเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ อีก
2. กฎแหงการฝก (Law of Exercise) มีใจความวาการมีโอกาสไดกระทํา
ซ้ํา ๆ ในพฤติกรรมหนึ่ งจะทําให พฤติกรรมนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น การฝก หัด ที่มีก ารควบคุมที่ดี จ ะ
สงเสริมผลตอการเรียนรู
3. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) มีใจความวา เมื่อมีความพรอม
ที่จะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ถามีโอกาสกระทํายอมเปนที่พอใจ แตถาไมพรอมที่จะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมการบังคับใหกระทํายอมทําใหเกิดความไมพอใจ
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ประโรม กุยสาคร (2547: 56) ไดกลาวถึงทฤษฏีจิตวิทยาการเรียนรู ที่เกี่ยวของการ
สรางแบบฝกของสกินเนอร (Skinner) ไวดังนี้
1. การเรียนรูการวางเงื่อนไขใหปฏิบัติ (Operant Conditioning) หมายถึง
แนวทฤษฎีการเรียนรูที่อธิบายวาพฤติกรรมจะมีความเขมของการตอบสนองสูงขึ้น เมื่อไดรับการ
เสริมแรง (Reinforcement)
2. กระบวนการเสริ ม แรง (Reinforcement) หมายถึ ง กระบวนการที่
นํ า มาใช เ พิ่ ม หรื อ ลดการตอบสนองในกระบวนการเสริ ม แรงนั้ น จะมี ก ารใช ตั ว เสริ ม แรง
(Reinforcement) เชน คําชมเชย รางวัลที่เปนวัตถุ สัญลักษณ หรือสิทธิพิเศษตางๆ ตลอดจนใหรูผล
การกระทําของตนเอง
3. การใหเสริมแรงทันทีทันใด (Immediately Reinforcement) หมายถึง
การกํา หนดให มี ก ารเสริ ม แรงทั น ที ทั น ใดที่ มี ก ารตอบสนอง เช น เมื่ อ นั ก เรี ย นตอบ ครู ใ ห ก าร
เสริมแรงทันทีวาคําตอบของนักเรียนถูกหรือผิด การรีรอการเสริมแรงจะทําใหเกิดการเรียนรูลาชา
ไป
หลักทฤษฎีของการเรียนรูของทิศนา แขมมณี(2545: 64-66) ไดกลาวไวดังนี้ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual Development Theory) ของ Piaget ไดศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางดานความคิดของเด็ก เขาอธิบายวาการเรียนของเด็กเปนไปตามพัฒนาการทางสติปญญา ซึ่งพัฒนาการ
ไปตามวัยตาง ๆเปนลําดับขั้นตามธรรมชาติไมควรเรงเด็กใหขามพัฒนาการขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหนึ่ง
เพราะจะทําใหเกิดผลเสียแกเด็ก แตการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการของเด็กในชวงที่เด็กพัฒนา
ไปสูชวงที่สูงกวาสามารถชวยใหเด็กพัฒนาการไปไดเร็ว
ทฤษฎีของการเรียนรูของกาเย (Gagne. 1977: 121-136) โดยจัดลําดับขั้นจากงายไปหา
ยากไว 8 ประเภทคือ การเรียนรูสัญญาณ การเรียนรูสิ่งเรา – การตอบสนอง การเรียนรูการเชื่อมโยง
แบบตอเนื่อง การเชื่อมโยงภาษา การเรียนรูความแตกตาง การเรียนรูความคิดรวบยอด การเรียนรูกฎ การ
เรียนรูการแกปญหา
จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่กลาวมาสรุปไดวา การสรางแบบฝกไดยึด
หลักการ ทฤษฎีทางการศึกษาหลายอยาง มาชวยประกอบการสรางแบบฝก เชน ยึดหลักทฤษฎี
ความแตกตางระหวางบุคคล หลักการสอนโดยใชแรงจูงใจ จัดแบบฝกจากงายไปหายาก และยึด
หลักการฝกหัด ดังนั้นหากการสรางแบบฝกไดยึดหลักการ และทฤษฎีดังกลาวแลวจะทําใหแบบฝก
มีคุณภาพ เหมาะสมกับการใชจัดการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียนตอไป
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3. หลักการสรางแบบฝกทักษะ
การสรางแบบฝก หลักการสรางก็เปนสิ่งสําคัญ ที่สามารถชวยใหเกิดการพัฒนา
ดานทักษะไดเปนอยางดี ไดมีผูเสนอแนะหลักการสรางแบบฝกไวดังนี้
บัทส (Butts. 1974 อางถึงในสุรีย สุธาสิโนบล. 2541: 43) ไดกลาวถึงหลักการ
สรางแบบฝกทักษะทางการเรียนโครงสรางไวยากรณไวดังนี้
1. กอนจะสรางแบบฝกตองกําหนดโครงรางคราว ๆ กอนวาจะเขียนแบบฝก
เกี่ยวกับเรื่องอะไรและมีวัตถุประสงคอยางไร
2. ศึกษางานทางดานโครงสรางไวยากรณและเอกสารที่เกี่ยวของกับเรือ่ งที่ทํา
3. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนือ้ หาใหสอดคลองกัน
4. แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนพฤติกรรมยอย ๆ โดยจะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับผูเรียน
5. กําหนดกิจกรรมและอุปกรณที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก
ทักษะ
6. กําหนดเวลาที่ใชในการฝกแตละตอนใหเหมาะสม
7. กําหนดการประเมินผลแบบฝกวาจะประเมินแบบใด
หลักการสรางแบบฝกทักษะของนักวิจัยหลาย ๆ ทานมีความคิดเห็นเชนเดียวกับ
ธิดา สนองนารถ ( 2542: 26-27) ซึ่งไดสรุปไววาลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดีและหลักการสราง
แบบฝกทักษะสามารถนํามาสรางแบบฝกทักษะที่มีประสิทธิภาพนั้น มีลักษณะดังนี้ คือ
1. ตั้งจุดมุงหมายในการฝกทักษะ โดยใหสอดคลองกับเรื่องที่สอน
2. ใชภาษาใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
3. รูปแบบการฝกตองเราความสนใจ
4. แบบฝกทักษะตองเรียงลําดับจากงายไปหายาก
5. ใชเวลาที่เหมาะสมไมนานเกินไป
6. สรางแบบฝกทักษะหลายรูปแบบเพื่อไมใหนกั เรียนเบื่อหนาย
จะเห็นไดวา กระบวนการสรางแบบฝกทักษะ มีขั้นตอนจัดไวอยางเปนระบบ
ผูสรางแบบฝกทักษะจะตองศึกษาขั้นตอนอยางละเอียด จะตองศึกษาและวางแผนดําเนินการตาม
ขั้นตอน ตลอดจนนําแบบฝกทักษะไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว ทั้งนี้เพื่อใหไดเครื่องมือที่
ชวยใหการจัดการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนดไว
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4. ลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดี
แบบฝกเปนนวัตกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง จากการศึกษา
เนื้อหา เพราะการฝกฝนหรือ การฝกหัดนั้นจะตองใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม เกิดการเรียนรู
ดวยตนเองและรูผลความกาวหนาของตนเอง ดังนั้นการสรางแบบฝกควรคํานึงถึงลักษณะแบบฝกที่
จะชวยใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
บารเน็ท และคณะ (Barnet and others.1969: 11) ไดใหความเห็นในเรื่องแบบฝกไววา
1. แบบฝกที่ดีควรมีขอเสนอแนะในการใช
2. ควรมีใหเลือกทั้งแบบกําหนดคําตอบ และแบบตอบโดยเสรี
3. คําสั่งหรือตัวอยางที่ใชไมควรยาวเกินไปเพราะทําใหเขาใจยาก
4.แบบฝกควรมีหลายลักษณะและมีความหมายตอผูฝก
นิภา ชวนะพานิช (2542: 15) ไดกลาวไววา สิ่งที่จะชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการทาง
ภาษาดีขึ้น คือ ชุดฝกทักษะ หรือแบบฝกหัด เพราะทําใหผูเรียนมีโอกาสไดนําความรูที่เรียนมาไปฝกใหมี
ความเขาใจมากขึ้น
นิตยา มีสุขดี (2543: 22) ไดสรุปลักษณะแบบฝกที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
1. เปนแบบฝกที่มีขอความเนื้อหาเดียวกัน
2. มีความชัดเจน
3. ใชภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับวัย
4. ดึงดูดความสนใจของนักเรียน
5. ใชเวลาไมนานเกินไป
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544: 10-11) กลาวแนะนําใหผูสรางแบบฝกไดยึดลักษณะ
ของแบบฝกที่ดีไวดังนี้
1. แบบฝกหัดที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งคําสั่ง และวิธีทํา คําสั่งหรือตัวอยางแสดงวิธี
ทําที่ใชไมควรยากเกินไป เพราะจะทําใหเขาใจยาก ควรปรับใหงายและเหมาะสมกับวิธีใชทั้งนี้
เพื่อใหนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองไดถาตองการ
2. แบบฝกหัดที่ดีควรมีความหมายตอผูเรียน และตรงตามจุดประสงคของการฝก
ลงทุนนอยใชไดนาน ๆ และทันสมัยอยูเสมอ
3. ภาษาและภาพที่ใชในแบบฝกหัด ควรเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรูของ
ผูเรียน
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4. แบบฝกหัดที่ควรแยกฝกเปนเรื่อง ๆ แตละเรื่องไมควรยากเกินไปแตควรมีกิจกรรม
หลายรูปแบบ เพื่อเราใหนักเรียนเกิดความสนใจและไมเบื่อหนายในการทํา และเพื่อฝกทักษะใดทักษะ
หนึ่งจนเกิดความชํานาญ
5. แบบฝกหัดที่ดีควรมีทั้งแบบกําหนดคําตอบให แบบตอบโดยเสรี การเลือกใชคํา
ขอความหรือรูปภาพในแบบฝกหัดควรเปนสิ่งที่คุนเคยตรงกับความในใจของนักเรียน เพื่อทราบวา
แบบฝกหัดที่สรางขึ้นจะกอใหเกิดความเพลิดเพลินและพอใจแกผูใช ซึ่งตรงกับหลักการการเรียนรู
ที่วาเด็กมักจะเรียนรูไดเร็วในการกระทําที่กอใหเกิดความพึงพอใจ
6. แบบฝกหัดที่ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ใหรูจักคนควารวบรวมสิ่ง
ที่พบเห็นบอย ๆ หรือที่ตัวเองควรใช จะทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องนั้น ๆ มากขึ้นและจะไดนําความรูไปใช
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง มีหลักเกณฑและมองเห็นวาสิ่งที่เขาไดฝกฝนนั้นมีความหมายตอเขา
ตลอดไป
7. แบบฝกหัดที่ดีควรตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละคนมีความ
แตกตางกันในหลาย ๆ ดาน เชน ความตองการ ความสนใจ ความพรอม ระดับสติปญญาและ
ประสบการณ ฯลฯ ฉะนั้นการทําแบบฝกหัดแตละเรื่องควรจัดทําใหมากพอ และมีระดับตั้งแตงาย ปาน
กลาง และยากจะไดเลือกทําไดตามความสามารถ ทั้งนี้เพื่อใหเด็กทุกคนประสบความสําเร็จในการทํา
แบบฝกหัด
8. แบบฝกหัดที่ควรเราความสนใจของนักเรียนไดตั้งแตหนาปกไปจนถึงหนาสุดทาย
9. แบบฝกหัดที่ดีควรไดรับการปรับปรุงควบคูกันไปกับหนังสือแบบเรียนอยูเสมอ
และควรใชไดดีทั้งในและนอกหองเรียน
10. แบบฝกหัดที่ดีควรเปนแบบฝกหัดที่สามารถประเมิน จําแนกความเจริญงอกงามของเด็ก
ไดดวย
จากการศึกษาลักษณะของแบบฝกที่ดี ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา แบบฝกที่ดีควรจะ
สรางขึ้นเพื่อฝกสิ่งที่จะสอน ไมใชทดสอบวานักเรียนเรียนรูอะไรบาง ควรเกี่ยวของกับโครงสราง
เฉพาะของสิ่งที่สอนเรื่องเดียว เปนสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยูแลว ขอความที่นํามาฝกควรสั้น กระตุน
ใหเกิดการตอบสนองที่พึงปรารถนา และในแบบฝกที่เกี่ยวกับโครงสรางของหลักภาษา ไมควรใช
คําศัพทมากนัก ในขณะเดียวกันแบบฝกที่ใชในการประกอบการเรียนการสอนนั้นควรเปนสื่อที่จะ
ทําใหนักเรียนมีทักษะที่ดีและถูกตองหลังจากที่ไดรับการฝกจากแบบฝก ดังนั้น ในการสรางแบบฝก
ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ และมีเนื้อหาเหมาะสมกับผูที่ไดรับการฝก ควรมีจุดที่ดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียนจากเนื้อหาที่จะฝกดวย
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5. องคประกอบของแบบฝกทักษะ
แบบฝ ก ทั ก ษะเป น สื่ อ การเรี ย นการสอนชนิ ด หนึ่ ง ที่ ใ ช ฝ ก ทั ก ษะ ให กั บ ผู เ รี ย น
หลังจากการเรียนจบเนื้อหาในชวงหนึ่ง ๆ เพื่อฝกฝนใหเกิดความรู ความเขาใจ รวมทั้งความชํานาญ
ในเรื่องนั้นๆ อยางกวางขวางมากขึ้น ดังนั้นแบบฝกจึงมีความสําคัญตอผูเรียน ในการที่จะชวย
เสริมสรางทักษะใหกับผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและเขาใจไดเร็วขึ้น สําหรับองคประกอบของแบบ
ฝกทักษะไดมีผูเสนอไวหลายแบบ ดังนี้
ลัดดา ศุขปรีดี (2523: 32) กลาววา แบบฝกทักษะประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
1. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของบทเรียน
2. ขอทดสอบความรูเดิมของผูเรียน
3. บัตรแนะนําวิธีการเรียนดวยตนเอง
4. สื่อการเรียน
5. ขอทดสอบหลังเรียน
นิรมล ศตวุฒิ คือ (2526: 142) อธิบายไววา องคประกอบหลักของแบบฝก มีดังนี้
1.เปาหมายเปนการกําหนดที่ตองการหรือขั้นสุดทายที่ผูเรียนควรไดรับเมื่อเรียนจบ
บทเรียน
2.จุดประสงค คือ การกําหนดผลที่ตองการ หรือผลที่คาดหวังของเนื้อหาบทเรียน แต
ละตอนจนเห็นไดชัด
3.แนวคิดที่ควรรู ประกอบดวยแนวคิดสําคัญ โดยสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผูเรียนกําลัง
จะเรียน เพื่อชวยในการศึกษา วิเคราะห จัดหมวดหมู และแกปญหา
4.การประเมินตนเองกอนเรียนเปนการกําหนดวาผูเรียนจะตองทําอะไรบางเพื่อ
คนพบตนเองวามีความรูในเนื้อหาที่เรียนมากอนมากนอยเพียงใด
5.การประเมินตน เปนการประเมินวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคหรือไม อาจใชวิธีการ
ให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบ หรื อ เสนอผลงานในรู ป แบบใดก็ ไ ด ต ามที่ กํ า หนดใหส อดคล อ งกั บ
จุดประสงค
จากการศึกษาเนื้อหาองคประกอบของแบบฝกที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดนํามาเปน
แนวคิดในการสรางแบบฝกทักษะเรื่องไวยากรณ โดยการอางอิงของลัดดา ศุขปรีดี กลาวคือ ผูวิจัย
ไดสราง จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของบทเรียนกลาวคือจุดประสงคของการเรียนการสอนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษแตละเรื่อง โดยประกอบดวย K: Knowledge คือ ความรูที่นักเรียนตองไดรับ, P:
Process คือ การปฏิบัติตามทักษะตางๆ ที่กําหนดไวในแตละแผนการจัดการเรียนรูและการทําแบบ
ฝกทักษะ และ A: Attitude คือ คุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออกในการทํางาน การมุงมั่นในการ
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เรียนรูและความสามารถทางการสื่อสารกับนักเรียนรวมหองแบบทดสอบกอนและหลังเรียน บัตร
แนะนําวิธีการเรียน แบบฝกทักษะ และแบบเฉลย
6. ประโยชนของแบบฝกทักษะ
ชุดฝกทักษะทางภาษาที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหนักเรียนเขาใจวิชาทักษะมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น และสามารถเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป
อุดลย ภูปลื้ม (2539: 24-25) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้
1. ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น
2. ชวยใหจดจําเนื้อหา และคําศัพทตาง ๆ ไดคงทน
3. ทําใหเกิดความสนุกสนานในขณะเรียน
4. สามารถนําแบบฝกหัดมาทบทวนเนื้อหาเดิมดวยตนเองได
5. ทําใหทราบขอบกพรองของนักเรียน
6. ทําใหครูประหยัดเวลา
7. ทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 147) กลาววา แบบฝก
เสริมทักษะเปนสื่อการเรียนที่อํานวยประโยชนตอการเรียนดังนี้
1. เปนสวนชวยเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียน
2. ชวยเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น แตทั้งนี้จะตองอาศัยการสงเสริมและเอาใจ
ใสจากครูผูสอนดวย
3. ชว ยในเรื่อ งความแตกต างระหวางบุค คล เพราะการที่นั ก เรีย นทํ าแบบฝก ที่
เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จ
4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน
5. การใหนักเรียนทําแบบฝก ชวยใหครูทองเห็นจุดเดนหรือจุดบกพรองของนักเรียนได
ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุง แกไขปญหานั้น ๆ ไดทันทวงที
6. แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดแรงงานและเวลาในการที่จะ
เตรียมการสรางแบบฝก นักเรียนก็ไมตองเสียเวลาคัดลอกแบบฝก ทําใหมีเวลา และโอกาสไดฝกฝนมาก
ขึ้น
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มะลิ อาจวิชัย (2540: 32) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะวา แบบฝกที่ดีและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช ว ยให นั ก เรี ย นประสบผลสํ า เร็ จ ในการฝ ก ทั ก ษะได เ ป น อย า งดี แบบฝ ก ที่ ดี
เปรียบเสมือนผูชวยที่สําคัญสําหรับครู ทําใหลดภาระการสอนลงไดทําใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มที่และเพิ่มความมั่นใจในการเรียนไดเปนอยางดี
เพ็ตตี้ (Petty อางในสุรีย สุธานิโนบล. 2541: 45) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบ
ฝกไวดังนี้
1.เปนสวนเพิ่ม หรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะเปนอุปกรณการสอนที่
ชวยลดภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ
2. ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา แบบฝกเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กไดฝกทักษะ
การใชภาษาดีขึ้นแตตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอน
3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษา
แตกตางกัน การใหนักเรียนทํากิจกรรมในแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหประสบ
ผลสําเร็จดานจิตใจมากขึ้น
4. แบบฝกชวยเสริมทักษะภาษาใหคงทน โดยการกระทําดังนี้
4.1 ฝกทันทีหลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูเรื่องนั้น ๆ แลว
4.2 ฝกซ้ําหลาย ๆ ครั้ง
4.3 เนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก
5. การใหนักเรียนทํากิจกรรมในแบบฝก ชวยใหครูเห็นจุดเดน หรือปญหาตางๆ
ของนักเรียนไดชัดเจน ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาไดทันทวงที
จากที่กลาวมาสรุปไดวาแบบฝกเปนนวัตกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาและให
ประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มขึ้น ครูจําเปนตองจัดทําขึ้นเพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการจัดทําแบบฝกทักษะครูตองมีความรูเรื่องหลักในการสรางแบบฝกทักษะ ลักษณะของแบบฝก
ที่ดี หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝกทักษะ เพื่อใหแบบฝกทักษะที่สรางเหมาะสมกับวุฒิ
ภาวะ ความรู ความสามารถของผูเรียนจึงจะทําใหสื่อการสอนชนิดนี้บรรลุเปาหมายเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนอีกทั้งนักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง แบบฝกจึงเปนเครื่องมือที่มี
ความเหมาะสมกับการนํามาใชฝกทักษะทางการเรียนโครงสรางไวยากรณมากเพราะจะชวยทําให
นักเรียนมีทักษะทางการเรียนโครงสรางไวยากรณที่คลองและมีความชํานาญไดเปนอยางดี
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แนวคิดและทฤษฏี ที่เกี่ยวของกับโครงสรางไวยากรณ
1. ความหมายของโครงสรางไวยากรณ
ในการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษนั้ น ผู เ รี ย นจํ า เป น จะต อ งมี ค วามรู แ ละ
ความสามารถทางไวยากรณ และโครงสรางของประโยคจึงจะสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยาง
ถูกตอง ทั้งการอาน การฟง การพูด และการเขียน เพื่อใหผูเรียนสื่อความหมายไดอยางชัดเจนและ
ถูกตองตามหลักไวยากรณ มีนักวิชาการไดใหความหมายของไวยากรณ สรุปไดดังนี้
จินตนา สุจจานันท (2533: 25) กลาววาไวยากรณ หมายถึง การใชกฎเกณฑทางภาษา
อยางถูกตอง ในขณะที่ Stevick (1982, อางถึงใน อนุชิต ธรามานิตย. 2544: 28) กลาววา ไวยากรณนั้น
หมายถึงการอธิบายอยางถูกตองและชัดเจนที่สุดวาในภาษาหนึ่งมีการจัดหนวยเล็ก ๆ เชน หนวยคําที่เปน
แกน (Stem) หนวยคําที่ใชเติมหนาเติมทายและคําของเสียง (Intonation) จําพวกนี้ใหอยูในหนวย
โครงสรางที่ใหญกวา เชน เปนคํา เปนอนุประโยคและประโยคไดอยางไร และขอความที่ใชอธิบาย
ไวยากรณนั้นจะใหความหมายของโครงสรางไวดวย
จินตนา สุจจานันท (2544: 32) ยังไดกลาวเพิ่มเติมวาการเรียนไวยากรณไมเพียงแค
เรียนโครงสรางทางภาษาเทานี้ แตยังรวมถึงการเรียนกระบวนคําศัพท การเรียงประโยค การสะกด
คํา การใชเครื่องหมายวรรคตอนตาง ๆ ดวย
เซลซี และ ฮิลล(Celce-Murcia และ Hills. 1998, อางใน จินดารัตน สนธิรักษ. 2545: 30)
ไดใหความหมายของไวยากรณวาเปนกฎเกณฑสวนยอยที่ควบคุมลักษณะดานเสียงและโครงสราง
ประโยคของภาษา เปนกฎเกณฑที่เจาของภาษารูไดโดยอัตโนมัติ สามารถจําแนกแยกแยะไดวาประโยคใด
ถูกตองหรือประโยคใดผิดหลักไวยากรณ อีกทั้งไวยากรณยังเปนประโยชนตอผูเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาที่สองและเปนภาษาตางประเทศ ผูเรียนจําเปนตองเขาใจไวยากรณ เพราะไวยากรณใหคําอธิบาย
เกี่ยวกับโครงสรางของภาษาได และเมื่อเขาใจโครงสรางของภาษาแลว จะสงผลใหสามารถจดจําและ
นําไปประยุกตใชไดในสถานการณใหมๆ จึงเปนไปไมไดที่จะเรียนภาษาโดยปราศจากการเรียนรู
ไวยากรณ ผูเรียนที่มีโครงสรางของภาษาหรือความรูดานไวยากรณก็จะมีรูปแบบของภาษาอยูในสมอง
ดวย ซึ่งทําใหการเรียนรูภาษางายขึ้น ในสวนของผูสอนก็จําเปนตองแกไขขอผิดพลาดทางภาษาใหแก
ผูเรียนดวย แมวาจะไมสามารถแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ ทางภาษาไดหมดทุกขอ แตผูสอนก็ควรกําหนด
ลําดับขั้นในการแกไขขอผิดพลาดทางภาษาของผูเรียน โดยในขั้นแรกเปนการแกไขขอผิดพลาดตางๆ ทาง
ไวยากรณในทันทีที่พบขณะที่เพิ่งสอนใหแกผูเรียนไปตอมาผูสอนจึงกําหนดเกณฑที่ระบุวาตองแกไข
อะไรบาง โดยกําหนดเกณฑการแกไขขอผิดพลาดตางๆ ในระดับองครวม (Global Mistakes) และระดับ
สวนยอย (Local Mistakes) ซึ่งขอผิดพลาดระดับองครวม หมายถึง ขอผิดพลาดทางกฎเกณฑไวยากรณ
ขั้นรุนแรงที่สงผลกระทบตอโครงสรางประโยค หรือตอความสัมพันธขององคประกอบยอยและ
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องคประกอบหลักในประโยค สวนขอผิดพลาดระดับสวนยอย หมายถึงขอผิดพลาดที่เปนปญหาตอ
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งหรือตอประโยคยอยในประโยคที่ซับซอน
วิกอทสกี (Vygotsky. 1962 cited in Marshall. 1997) กลาววา เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู
ดานไวยากรณ จําเปนตองมีกิจกรรมระหวางผูเรียนกับผูเชี่ยวชาญทางภาษา โดยผูเชี่ยวชาญทางภาษาอาจ
ใชกลวิธีการสอนที่หลากหลายแตกตางกันที่เนนการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูเรียนกับผูเชี่ยวชาญ
เพื่อใหผลสะทอนกลับและคําแนะนําตางๆ ที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม การใหผลสะทอนกลับควรเปน
ความพยายามที่จะชวยใหผูเรียนไดใชสติปญญาในการคิดมากกวาที่จะชี้ใหผูเรียนเห็นขอผิดพลาด
โดยตรง หรือใหรูปแบบภาษาของภาษาเปาหมายที่ถูกตองแกผูเรียนทันทีโดยไมเปดโอกาสใหผูเรียนได
คิดดังนั้นสรุปไดวา ไวยากรณเปนกฎเกณฑตาง ๆ ของภาษาที่เกี่ยวกับการใชคําและการจัดโครงสราง
ประโยคที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับของเจาของภาษา
จากขอมูลขางตนสรุปไดวา โครงสรางไวยากรณมีอิทธิพลตอการใชภาษาอังกฤษ
ทั้งทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนเปนอยางยิ่ง เพราะถาใชโครงสรางผิดแลวจะทําให
ขอความเหลานั้นไมชัดเจน จึงจําเปนตองรูจักใชไวยากรณใหถูกตอง
2. ความสําคัญของโครงสรางไวยากรณ
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศนั้นจะตองฝกใหผูเรียนมี
ทักษะครบทั้ง 4 ดาน คือ ทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียน ในขณะเดียวกันก็ตองเนน
การสอนองคประกอบของภาษาควบคูไปดวย องคประกอบที่สําคัญในการเรียนภาษามี 3 อยาง
ดวยกัน คือ เสียง (Sound System) คําศัพท (Vocabulary) และโครงสรางไวยากรณ (Structure)
เพราะการเรี ยนรูภ าษานั้น หมายถึง การรู เกี่ยวกับเรื่องของเสียง และโครงสรางทางไวยากรณ
(Carroll.1967: 1072)และกอนหนานี้ ลาโด (Lado.1964: 34 -35)ก็ไดกลาวถึงโครงสรางไวยากรณไว
วา มนุษยจะทราบถึงการใชภาษาตอเมื่อเขาสามารถใชโครงสรางทางไวยากรณของภาษาไดอยาง
เที่ยงตรง เพื่อการสื่อความหมาย นอกจากนี้ เกอรี่ (Gurry.1955: 7)ไดกลาวเนนถึงความจําเปนที่ตอง
ฝกทักษะทั้ง 4 พรอมทั้งเนื้อหาที่เปนองคประกอบของภาษา อันไดไดแก เสียง คําศัพท และ
โครงสรางไวยากรณ โดยกลาววา ในการวงแผนพัฒนาความสามารถทั้ง 4 ดานของภาษานั้น
จุดประสงคของผูสอนที่มีตอหลักสูตร จะตองสอนคําศัพ ทใหม และการสอนคําศัพทใหมทาง
ไวยากรณ หลักการใชและการสอนโครงสรางตาง ๆ นั้น ก็เพื่อใหองคประกอบของภาษาไดถูกใช
เพื่อแสดงถึงสิ่งที่นักเรียนไดอาน หรือเปนสิ่งที่มีอยูในใจของเขา ความสามารถในการใชโครงสราง
จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการฟง การอาน ความเขาใจ รวมทั้งการพูดและการเขียน ซึ่ง(River.1968:
71) ก็ ไ ด เ น น ว า โครงสร า งไวยากรณ เ ป น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการเรี ย นภาษาและเป น วิ ธี ที่ นํ า ไปสู
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จุดหมายที่ประสงค ในการเรียนการสอนภาษาไดดวยเหตุที่โครงสรางของภาษามีความสําคัญมาก
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศจึงเนนการสอนโครงสรางไวยากรณเปนสําคัญ
เอลลิซ (Ellis. 1997:12) ไดสนับสนุนการเรียนการสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ
วามีความสําคัญดังนี้
1. ความรูที่ไดจากการเรียนการสอนโครงสรางไวยากรณสามารถเปลี่ยน (โดยการฝกฝน)
ใหเปนความรูที่จําเปนตอการสื่อสารไดตอไป
2. ผลจากการศึกษามากมายชี้ใหเห็นวาผูที่ไดรับการสอนโครงสรางไวยากรณมี
พัฒนาการทางภาษาไดดีกวาผูที่ไมไดรับการสอนโครงสรางไวยากรณ ทั้งอัตราการพัฒนาการของ
การเรียนและระดับสูงสุดของการประสบความสําเร็จในการเรียน จึงสรุปไดวาการสอนโครงสราง
ไวยากรณมีสวนสนับสนุนพัฒนาการทางดานภาษาศาสตรของผูเรียน
3. จากประสบการณในการสอนในหองเรียน ผูสอนสวนใหญใหความสําคัญตอการ
สอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษวาชวยใหการแกไขขอผิดพลาดทําไดอยางมีระบบ และยืนยัน
ที่จะรวมการสอนโครงสรางไวยากรณเขาไวในโปรแกรมการสอนภาษาดวย
บุญเลิศ วงศพรม (2545: 35) ไดกลาวเพิ่มเติมวา ไวยากรณเปนหลักของภาษาซึ่ง
ผู เ รี ย นสามารถอาศั ย เป น เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วเป น บรรทั ด ฐานเพื่ อ ความเข า ใจภาษาที่ ถู ก ต อ งตาม
ความหมายที่แทจริงและอาศัยเปนเกณฑตัดสินวาการใชภาษาแบบไหนถูกหรือผิดอยางไร การรู
ศัพทอยางเดียวยอมไมเปนการเพียงพอที่จะเรียนรูหรือใชภาษาไดดี ดวยเหตุนี้จึงตองมีการฝกฝน
ไวยากรณ ซึ่งก็คือการทําซ้ําๆครั้งแลวครั้งเลาติดตอกันจนกระทั่งสามารถใชภาษาไดอยางถูกตอง
ตามหลักเกณฑทางภาษา นอกจากนี้ไวยากรณยังมีความสําคัญตอความสวยงามของถอยคําเปนการ
ปรุงแตงรูปแบบภาษาใหมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น
สรุปไดวา เพื่อใหผูเรียนภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารดวยการเขียนไดชัดเจน ถูกตอง
มีระบบตามหลักเกณฑทางภาษาหรือไวยากรณ และสามารถผลิตประโยคที่สอดคลองกับ
โครงสรางภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เปนที่ยอมรับได ผูเรียนจําเปนตองไดรับการเรียนรูดาน
ไวยากรณจนสามารถสรางองคความรูและสรางความเขาใจในหนาที่ของไวยากรณในบริบทการ
สื่อสารที่แตกตางกัน สามารถประยุกตใชโครงสรางดานไวยากรณไดหลากหลายตามความตองการ
ของผูรับสารและบริบทของการสื่อสาร อีกทั้งจําเปนตองไดรับโอกาสในการฝกโครงสรางและ
หนาที่ของการสื่อสารฝกฝนการประยุกตใชความรูทางไวยากรณในบริบทที่เกิดขึ้นจริง
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3. การสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในประเทศไทยไดใหความสําคัญ และมีการ
คิดคนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่คิดวาจะทําใหเยาวชนไทย ทั้งนักเรียน นักศึกษาสามารถใช
ภาษาตางประเทศได ครูผูสอนจําเปนจะตองรูถึงความแตกตางระหวางเทคนิควิธีการสอนและแนวคิด
ทฤษฎีซึ่งเปนที่มาของวิธีการสอนแบบตางๆหลากหลายวิธีการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่ง
ปจจุบันเนนกระบวนการเรียนภาคปฏิบัติ สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูไดดวยตนเองใหความสําคัญกับ
ผูเรียน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา ป 2544 ที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญ (Learning Centered)
(กรมวิชาการ. 2544: 20-21) การสอนโครงสรางไวยากรณอังกฤษเปนเรื่องที่ซับซอน และไมมีวิธีการสอน
วิธีไหนที่เหมาะกับทุกสถานการณ ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของครูผูสอนวาจะใชวิธีการสอนแบบไหนกับ
ผูเรียนที่มีความแตกตางกันทั้งเรื่องของอายุ เพศ ประสบการณเดิม และรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนแต
ละคน (Cognitive Style) รวมถึงไวยากรณที่จะสอนดวย (จินตนา สุจจานันท. 2544: 38)
3.1 ขั้นตอนการสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ
หนวยศึกษานิเทศก, สํานักนิเทศ, สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542 ได
ระบุไววากระบวนการสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดังนี้ คือ
1. ขั้นเตรียมความพรอมหรือขั้นนําเขาสูบทเรียน (Warm Up) เปนกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่อใหผูเรียนมีความพรอมที่จะเรียนเนื้อหาใหม อาจจะเปนการทบทวนเนื้อหาที่เรียนผานมาแลว หรือ
อาจจะเปนการนําเขาสูเนื้อหาใหมที่กําลังจะเรียนตอไป กิจกรรมที่ใชในขั้นตอนนี้อาจจะเปนเพลง เกม
นิทาน การสนทนา หรือแสดงตางๆ เปนตน
2. ขั้นการนําเสนอ (Presentation) เปนการใหตัวปอนภาษา (Language Input) แก
ผูเรียน ที่เปนตัวอยางภาษาที่ใชในชีวิตจริง และตัวอยางภาษาที่ครูผูสอนเลือกใชในหองเรียน ครูผูสอน
แสดงบทบาทเปนผูใหขอมูล (Informant) และผูเรียนมีหนาที่ใน การฟงและสังเกต
3. ขั้นฝก (Practice) เปนการฝกตัวภาษาในสถานการณเดียวกันกับที่ครูผูสอน
นําเสนอในขั้นที่เสนอ (Presentation) ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาในสถานการณที่
เหมือนจริง ครูผูสอนแสดงบทบาทเปนผูควบคุม (Conductor) ในการฝกภาษาของผูเรียน และผูเรียนมี
หนาที่ในการฝกและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ขั้นนําไปใช (Production) ตองออกแบบกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดใชภาษาใน
สถานการณเหมือนชีวิตจริง เปนสถานการณใหม (New Situation) อาจจะคลายคลึงกับสถานการณที่
ครูผูสอนไดนําเสนอไปแลว ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาที่เขาไดเรียนรูมาแลว ทั้งในสวนที่ได
เรียนรูในชั่วโมงกอนๆและในชั่วโมงที่กําลังเรียนอยู ครูผูสอนแสดงบทบาทเปนผูใหคําแนะนํา
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(Advisor) คอยแนะนําและชวยเหลือผูเรียนในการนําภาษาไปใช ผูเรียนมีหนาที่ในการผลิตภาษา
(Productive Language Use)
5. ขั้นสรุป (Wrap Up) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดสรุปสาระสําคัญของ
บทเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นในขั้นตอนนี้อาจจะเปน เพลง เกม การทําแบบฝกหัดตางๆ หรือการมอบหมาย
งาน เปนตนเพื่อใหประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวน
การดังกลาว ครูผูสอนคงจะตองเขาใจและตระหนักในบทบาทของตัวเองและบทบาทของผูเรียนในแตละ
ขั้นตอน ซึ่งจะชวยใหสามารถออกแบบและสรางสรรคกิจกรรมการเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้น
Celce-Murcia (ธัญญาภรณ เขื่อนมณี. 2546: 1; อางอิงจากCelce-Murcia.1988.pp.
27-28) ไดเสนอขั้นตอนในการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษไว 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ
1. ขั้น Presentation จากการศึกษาวิธีการนําเสนอโครงสรางไวยากรณพบวา มี
วิธีการนําเสนอโครงสรางไวยากรณอยู 2 วิธี คือ 1. Deductive Approach และ 2. Inductive Approach
1.1 Deductive Approach การสอนโครงสรางไวยากรณแบบนี้ผูสอนเริ่มโดย
การสอนโครงสรางไวยากรณ ตามดวยประโยคตัวอยางการใชโครงสรางไวยากรณ แลวจึงใหนักเรียนฝก
การใชโครงสรางไวยากรณ
1.2 Inductive Approach การสอนโครงสรางไวยากรณแบบนี้ผูสอนเริ่มตนสอน
โดยการใหประโยคตัวอยางที่แสดงการใชโครงสรางไวยากรณที่จะสอนกอน ตอมาผูสอนใหนักเรียนฝก
การใชโครงสรางไวยากรณ และสุดทายผูสอนจะใหนักเรียนสรุปการใชโครงสรางไวยากรณดวยตนเอง
การนําเสนอโครงสรางไวยากรณทั้งแบบ Deductive และ Inductive Approach มีทั้งขอดีและขอเสียทั้งสอง
วิธี ฉะนั้นการที่ผูสอนจะเลือกใชวิธีการไหนในการนําเสนอโครงสรางไวยากรณควรจะตองพิจารณาถึง
ความถนัดของผูเรียน ความชอบของนักเรียน และชนิดของโครงสรางไวยากรณที่สอนดวย
2. ขั้น Focused Practice จุดมุงหมายของขั้นนี้ คือ ตองการใหผูเรียนไดฝก
โครงสรางไวยากรณใหมจนชํานาญ กอนไปฝกขั้น Communicative Drill ตอไป การฝกขั้นนี้จึงเปนแบบ
Mechanical Drillและ Meaningful Drill
3. ขั้น Communicative Practice เมื่อนักเรียนไดรับการฝกแบบโครงสรางที่เรียน
ใหมจนคลองแลว นักเรียนควรไดมีการฝกการใชโครงสรางใหมในกิจกรรมแบบCommunicative
Activities ซึ่งเปดโอกาสใหนักเรียนไดถายโอนความรูใหมทางไวยากรณมาใชจริง ๆ ในการติดตอสื่อสาร
กัน
4. ขั้น Teacher Feedbackถึงแมวาจะจัดการแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนไวใน
ขั้นตอนสุดทาย แตผูสอนควรแกขอผิดพลาดของนักเรียนตลอดบทเรียน แตยุทธวิธีแกขอผิดพลาดของ
ผูสอนควรเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของบทเรียน เชน ในขั้นที่ 2 ที่เปน Feedback Drill นั้น ผูสอนควรแกไข
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ขอผิดพลาดโดยตรงและทันทีทันใด แตเมื่อถึงขั้นที่ 3 แลวนั้น ผูสอนไมควรขัดจังหวะการฝก โดย
แกขอผิดพลาดใหนักเรียนผูสอนควรจดบันทึกไว เพื่อแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนหลังจากการ
ฝกแบบ Communicative Drill สิ้นสุดลงในการเลือกที่จะใชยุทธวิธีไหนในการสอนขึ้นอยูกับ
ครูผูสอนที่จะวิเคราะหผูเรียนวิเคราะหเนื้อหาที่จะสอน เพื่อใหสอดคลองและการสอนเปนไปอยาง
ราบรื่น หรือมีอุปสรรคนอยที่สุด
สุจินดา จันทวรรณ (2551: 25) ไดอางอิงทิศนา แขมมณี ในเอกสารประกอบการ
เรียน “จากหลักสูตรสูแผนการสอน” ไดเสนอขั้นตอนในการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษไว 4 ขั้นตอน
ตามกระบวนการทางภาษา เปนกระบวนการที่มุงใหเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษา ดังภาพประกอบ 2
ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ

5

ประเมินคา

4
3
2
1

สังเคราะห
วิเคราะห
นําไปใช
เขาใจ

1. เขาใจ หมายถึง ผูเรียนเขาใจความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค และถอยคํา
สํานวนตางๆ ตลอดสัญลักษณ รูปภาพ และเครื่องหมาย
2. นําไปใช หมายถึง ผูเรียนฝกปฏิบัติทักษะ ฟง พูด อาน เขียน จนสามารถ
นําไปใชสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ ได
3. วิเคราะห หมายถึง ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามขั้นตอน และวิเคราะหคําศัพท
โครงสรางประโยค และความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน
4. สังเคราะห หมายถึง นําความรูที่เรียนมาไปถายทอดทางภาษาใหผูอื่นเขาใจได
5. ประเมินคา หมายถึง ผูเรียนเกิดเจคติตอภาษาที่เรียน เห็นคุณคาประโยชน
และโอกาสที่จะนําภาษานั้นไปใชศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได
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กลาวโดยสรุปไดวา หลักการสอนไวยากรณแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้น
ฝ ก ขั้ น นํ า ไปใช แ ละขั้ น สรุ ป ซึ่ ง ทั้ ง นี้ ก ารสอนไวยากรณ ค รู อ าศั ย ป จ จั ย หลายอย า งมาใช ใ น
กระบวนการการเรียนการสอนและควรมีทางเลือกที่หลากหลายเพื่อเปนการเนนใหผูเรียนเกิดการ
กระบวนการคิด การเรียนรูและปฏิบัติจริง ที่สามารถถายทอดโดยการสื่อสาร และการเขียนไดอยาง
ถูกตองทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสอนไวยากรณตามกระบวนการทางภาษาเนื่องจากเปนกระบวนการ
เฉพาะ (Specific) และผู วิ จั ย ก็ ไ ด จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช รู ป แบบของหน ว ย
ศึกษานิเทศก, สํานักนิเทศบางขั้นตอนควบคูกับการจัดกรรมการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี
กลาวคือ 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน(ขั้นความจํา)โดยการสอนดวยคําศัพท การยกตัวอยางประโยค/ภาพ
2.ขั้นสอนเปนการนําเสนอและฝก (ขั้นความเขาใจ) เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาใน
สถานการณที่เหมือนจริง คุณครูแสดงบทบาทเปนผูควบคุม 3.ขั้นนําไปใช นักเรียนฝกปฏิบัติโดย
การทํากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะและหนังสือเรียนตามคูมือครูทั้งนี้ตั้งแตขั้น
เขาความจําจนถึงขั้นนําไปใช เปนการอธิบายแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองระดับพฤติกรรมที่
ตองการวัดในแบบฝกทักษะและแบบทดสอบ
4. เนื้อหาโครงสรางไวยากรณ
ในการวิจั ยครั้งนี้มุงศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่องไวยากรณตามหลัก สูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศวิชาภาษาอังกฤษ
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประกอบดวยแบบฝกทักษะครอบคลุมเนื้อหาดานไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ 7 เรื่องไดแก Verb to be Verb to have/ Pronouns / Prepositions /Wh-questions /
Comparison / Quantitative Adjectives / Present Simple Tenses, Present Continuous Tense and
Past Simple Tense
1. Verb to be คือ คํากริยา ( Verb) ตัวหนึ่งซึ่งมีรูปปจจุบันกาล (present tense) 3
รูปดวยกัน คือ is am are ซึ่งแปลวา เปน , อยู , คือ ทั้งนี้ใชในการแสดงสภาพ และขยายประธาน
เพื่อใหไดใจความชัดเจน Verb to be จะเปลี่ยนไปตามประธาน เชน
I am a girl. = ฉันเปนเด็กผูหญิง
She is a girl. = หลอนเปนเด็กผูหญิง
You are a girl. = คุณเปนเด็กผูหญิง
2. Verb to have คือ คํากริยา (Verb) ตัวหนึ่งซึ่งมีรูปปจจุบันกาล (present tense) 2
รูปดวยกัน คือ have / has ซึ่งแปลวา มี ทั้งนี้ใชในการแสดงสภาพ และขยายประธานเพื่อใหได
ใจความชัดเจน Verb to have จะเปลี่ยนไปตามประธาน เชน
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I have two dogs.
= ฉันมีสุนัขสองตัว
She has two dogs. = หลอนมีสุนัขสองตัว
You have two dogs. = คุณมีสุนัขสองตัว
3. Pronouns คือคําสรรพนามที่ใชเรียกแทนคํานาม เชน คน สัตว สิ่งของ สถานที่
อาหาร ผักและผลไม เปนตน Pronouns มีหลายชนิด ในที่นี้แตจะกลาวถึงเพียง 3 ชนิด คือ คําสรรพ
นามที่ทําหนาที่เปน ประธาน กรรม การแสดงความเปนเจาของ
3.1 Subject Pronouns คือ คําสรรพนามที่ทําหนาที่เปนประธานของประโยคจะ
อยูหนาคํากิริยาเสมอ ไดแก I You We They He She It
3.2 Object Pronoun คือ คําสรรพนามที่เกี่ยวกับุคคลและอื่น ๆ ทําหนาที่เปน
กรรมของประโยคมักจะอยูหลังคํากิริยา (verb) หรือ คําบุพบทไดแก me us you them him her it
3.3 Possessive Adjective คือคําสรรพนามที่ทําหนาที่แสดงความเปนเจาของ
(my, your, our, their, his, her, its) ใชเมื่อตองการบอกความเปนเจาของซึ่งวางไวหนาคํานามเสมอ
โครงสรางของคําสรรพนาม
Subject Pronoun
Object Pronoun
Possessive Adjective

I
me
my

We
us
our

You They
you them
your their

He
his
him

She
her
him

It
it
its

Example:
Subject Pronoun: a. Lee is here, but John is absent because the professor told John
that John did not have to take the exam.
b. He is here, but he is absent because she told him that he did not
have to take it.
Object Pronoun: a. Laura saw Jennifer and Michelle at the movies with Jane last
Friday, but she did not see Anthony and me because we were
sitting behind Lisa.
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b. Laura saw them at the movies with her last Friday, but she did
not see us because we were sitting behind her.
Possessive Adjective: a. That is Jaime's book. It is not Heather's book. Heather's
book is over there.
b. That is her book. It is not her book. Her book is over there.
4. Preposition คําบุพบท มีหนาที่เชื่อมคํากริยากับสวนตางๆ ของประโยคใหเขากัน
อยางสมบูรณ โดยปกติคําบุพบทจะทําหนาที่เปน adverb สามารถเปนไดเปน 2 ประเภทใหญดังนี้
4.1 Preposition of Time คือ คําบุพบทบอกเวลา ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยทําการวิจัย 3 คํา
ไดแก
4.1.1 at ใชกับจุดยอยของเวลา, เวลาตามนาฬิกา,และชวงเทศกาลประจําป
ไดแก at dawn (ตอนรุงเชา) at noon (ตอนเที่ยง) at night (ตอนกลางคืน) at six o’clock
(ตอน 6โมง) at New Year (ตอนปใหม) at Christmas (ตอนชวงคริสตมาส)at midnight (ตอนเที่ยง
คืน) at the moment (ขณะนี้)
4.1.2 on ใชกับวัน (ซึ่งอาจมีเดือน พ.ศ. ดวย ) ชวงเวลา , วันสําคัญตางๆ
ไดแก on Monday on Sunday night on November 12 th ( on the twelfth of November )
on New Year’s Day on Christmas Day on Songkran’s Day
4.1.3. in ใชกับชวงเวลาของวัน , เดือน, ป, ค.ศ., ศตวรรษ, ฤดู ไดแ ก in
the morning in the afternoon in the evening in June in 1996 in nineteenth century
in summer
หมายเหตุ : สํานวน in time = ทันเวลา แต on time = ตรงเวลา
4.2 Preposition of place คือ คําบุพบทบอกตําแหนง ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยทําการวิจัย 3
คํา ไดแก
4.2.1 at = ที่ สามารถแบงการใชไดดังนี้
4.2.1.1 ใชบอกตําแหนง บริเวณ หรือจุดยอยของสถานที่ หรือหมายถึง
สถานที่ในเหตุการณหนึ่งที่กลาวถึง ไดแก at home at the hospital at school at the theater
at my desk at the party at the airport at the market
4.2.1.2 ใช at กับบานเลขที่, หมูบาน, ตําบล เชน His house is at 48
Ladprao Road. บานของเขาอยูบานเลขที่ 48 ถนนลาดพราว
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4.2.1.3 at + place on a journey ( สถานที่ตามเสนทางของการเดินทาง) เชน
This train stops at Lopburi. รถไฟขบวนนี้จอดที่ลพบุรี
นอกจากนี้ยงั มีการใช at ในรูปวลีตอไปนี้
at the top of …………..
ที่จุดสูงสุดของ………………..
at the bottom of ………
ที่จุดต่ําสุดของ……………….
at the corner ( of )……
ที่ตรงมุมของ…….,
เชน Go straight on the street, then turn left at the corner. ตรงไปตามถนนแลวเลีย้ วซายที่มุมถนน
4.2.2 on = บน สามารถแบงการใชไดดังนี้
4.2.2.1 ใชกับสิ่งที่อยูบนพื้นผิว ( on a surface ) ของวัตถุหรือสถานที่
ดางๆ เชน on the table ( บนโตะ ) on the wall ( บนผนัง ) on the book ( บนหนังสือ )
4.2.2.2 ใชกับชื่อถนน เชน His office is on Silom Road. ที่ทํางานของ
เขาอยูบนถนนสีลม
4.2.2.3 on + floor ( ชั้นของอาคาร ) ไดแก on the first floor = บนชั้น
ที่ 1 on the second floor = บนชั้นที่ 2 on the third floor = บนชั้นที่ 3
4.2.3 in = ใน
4.2.3.1 เราใช in เมื่อเราพูดถึงภายในสถานที่นั้น โดยมีอยางนอย 3 ดาน
ลอมรอบสิ่งนั้นอยู เชน in a jug (ในเหยือก) in the cage (ในกรง) in the basket (ในตะกรา)
4.2.3.2 ใชกับทิศทาง เชนin the north ทางทิศเหนือ in the south ทางทิศ
ใต in the east ทางทิศตะวันออก in the west ทางทิศตะวันตก
4.2.3.3 ใชกับสถานที่ใหญๆ ไดแก เมือง จังหวัด รัฐ ประเทศ ทวีป เชน
in Bangkok , in London , in Texas , in America , in Asia
5. Wh - Question โครงสรางประโยค คือ Wh + Verb ชวย + Subject + Verb แท+
สวนขยาย?
Wh- Question สามารถแบงออกเปนไดหลายประเภท ดังนี้
5.1 Where แปลวา “ที่ไหน” ใชเมื่อตองการถามสถานที่ หรือตําแหนงแหงที่
โดยปกติเมื่อมีการถาม Where…? ก็มักจะตามดวย คําตอบที่บอกตําแหนง แหงที่ที่สิ่งนั้นปรากฏอยู
นั่นคือคําตอบที่ ซึ่งไดมักจะมีตัวบุพบทบงบอกสถานที่อยู เชน
คําถาม Where is the pen?
คําตอบ It is over the book.
5.2 Who/Whom แปลวา “ใคร” ใชถามวาใคร เชน Who’s your mother?
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5.3 How many แปลวา “มีมากเทาไร” ใชเพื่อถามจํานวน เชน How many pigs?
5.4 What แปลวา “อะไร. เชน What time is it?
5.5 When แปลวา “เมื่อไร” เชน When do you drink water?
5.6 How แปลวา “อยางไร” เชน How old are you?
5.7 Why แปลวา “ทําไม” เชน Why do you love her?
5.8 Which แปลวา “อันไหน สิ่งไหน” เชน Which you do like, milk or coffee?
6. Comparison คือ การเปรียบเทียบคําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ ซึ่งมีขั้นของการ
เปรียบเทียบอยู 3 ชั้น ไดแก
6.1 การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive degree) ของคําคุณศัพทจะใชแสดงการเปรียบเทียบ
เพื่อแสดงความเทากันและไมเทากันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยมีรูปแบบการเปรียบเทียบดังนี้as + adj
+ as เปนตัวแสดงการเปรียบเทียบที่แสดงความเทาเทียมกันระหวาง as……as ใหเติมคําคุณศัพท
(adjective) ที่ตองการเปรียบเทียบ เชน Judy is as tall as Jane. I'm as old as you are.
6.2 การเปรียบเทียบขั้นกวา (Comparative) การเปรียบเทียบขั้นกวาจะเปรียบเทียบ
ระหวางคน 2 คนหรือกลุม 2 กลุม เทานั้นโดยใชคําคุณศัพทขั้นกวา (Comparative degree) และ than
หลักการใหญ ๆ ของการเปรียบเทียบขั้นกวาทําไดดังนี้ คือ
6.2.1 นําคําคุณศัพท (adjective) มาเติม -er แลวตามดวย than (ดูหลักการเดิม er ที่คําคุณศัพท) เชน I am shorter than you. Martin is taller than Helen.
6.2.2 เติม more หนาคําคุณศัพทที่ไมเติม -er แลวตามดวย than เชนGood
health is more important than money. Math test is more difficult than English test.
6.2.3 การเปรี ย บเที ย บขั้ น สู ง สุ ด (Superlative) การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดใช
เปรียบเทียบกับคํานามที่มีจํานวนตั้งแต 3 ขึ้นไป ใหนักเรียนศึกษารายละเอียดตอไปนี้
6.2.3.1. ใหเติม -est ทายคําคุณศัพทและเติม the หนาคําคุณศัพทดวย เชน
Donny is the tallest of the three boys. The Nile is the longest river in the world.
6.2.3.2. ใหเติม the most หนาคําคุณศัพท เชนSue is the most beautiful in
her family. Porntip is the most intelligent woman in her group.
7. Quantitative Adjectives คือ คําที่แสดงปริมาณความมากนอย โดยทําหนาที่ขยาย
นามนับไมได (Uncountable Nouns) และคํานามนับได (Countable Nouns) ที่ตามหลัง เชน
7.1 Some +Positive sentence/Request Sentence
7.2 Any + Negative Sentence / Question
7.3 Much + Uncountable Nouns
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7.4 Many + Countable Nouns
7.5 A little + Uncountable Nouns
7.6 A few + Countable Nouns
7.7 A lot of + Uncountable Nouns/ Countable Nouns
8. Tenses คือรูปกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณตางๆหมายความวา ถาเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในอดีต ก็จะมีรูปกิริยา ที่เปนอดีต (past tense) ถาเหตุการณใดเกิดขึ้นในสภาวการณ
ปจจุบัน ก็จะมีรูปกิริยาที่เปนปจจุบัน (Present Tense) ถาเหตุการณใดเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะมีรูป
กิริยาที่ เปนอนาคต (Future Tense) ซึ่งผูวิจัยทําการวิจัยจํานวน 3 เรื่องดังนี้
8.1 Present Simple Tense คือประโยคที่เปนปจจุบัน ใชแสดงเหตุการณที่เกิดขึ้นเปน
ประจําเปนจริงเสมอตามปรากฏการณธรรมชาติ ซึ่งมักจะมีคําวา now, today, every day อยูในประโยค
โครงสรางของ The Present Simple Tense คือ Subject + Verbชอง1 + Object +……. เชน My mother
buys a new fan. / The earth goes round the sun. / The sun rises in the east and sets in the west. / The
sun shines by day; the moon shines by night.
8.2 Present Continuous Tense คือประโยคปจจุบันที่กลาวถึงเหตุการณที่กําลัง
กระทํา ใชเพื่อบอกวา เหตุการณหรือการกระทําใดๆ กําลังเกิดขึ้นหรือกําลังดําเนินอยูในปจจุบัน
โครงสรางของ Present Continuous Tense คือ Subject + Verb to be (is ,am ,are) + Verb ชอง1 เชน
Look ! The boy is crying. / You are drinking some milk. / We are reading cartoons now.The
students are studying English now.
8.3 Past Simple Tense คือ ใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นและจบสิ้นลงไปแลวในอดีตและ
มักจะมีคําบอกเวลาอยูดวยเชนคําวา yesterday, last week, last month, last year, last summer, last
spring, two days ago โครงสรางของ Past Simple Tense คือ Subject + Verbชอง 2 + Object. เชน We
went to Canada last summer. / My family came to visit me last week.
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แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนผลที่เกิดจากปจจัยตาง ๆ ในการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจาก
จะเปนเรื่องการพิจารณาความรู ความสามารถทางสติปญญาของผูเรียนแลว ยังแสดงถึงคุณคาของ
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความรูความสามารถของครูผูสอนและผูบริหารอีก
ดังนั้นมีผูใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้
1. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไพศาล หวังพานิช (2533: 209) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของ
บุคคล อันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณการเรียนรูที่
เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถ
หรือความสัมฤทธิ์ผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถ
ชนิดใดซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ
1. การวัดดวยการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือ
ทัก ษะของผูเรียนโดยมุงเนนใหผูเ รียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการกระทําจริง ให
ออกมาเปนผลงาน เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้ จึงตองวัดโดยใช
ขอสอบปฏิบัติ (Performance Test)
2. การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา(Content)
อันเปนประสบการณการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัด
ไดโดยใชขอสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) วรรณี โสมประยูร (2537: 262) ไดใหความหมาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาหมายถึง ความสามารถหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู
ซึ่งพัฒนาขึ้นหลังจากไดรับการอบรมสั่งสอนและฝกฝนโดยตรง ภพ เลาหไพบูลย (2537: 295) ไดให
ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความสามารถในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด
จากที่ไมเคยกระทําไดหรือกระทําไดนอยกอนที่จะมีการเรียนรูซึ่งเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได
กูด (Good. 1973: 103) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง ความรูที่ไดรับ หรือทักษะที่พัฒนามาจากการเรียน ในสถานศึกษา โดยปกติวัดจาก
คะแนนที่ครูเปนผูใหหรือจากแบบทดสอบ หรืออาจรวมทั้งคะแนนที่ครูเปนผูใหและคะแนนที่ได
จากแบบทดสอบจากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูหรือ
ทักษะ ซึ่งเกิดจากการทํางานที่ประสานกัน และตองอาศัยความพยายามอยางมากทั้งองคประกอบ
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ทางดานสติปญญา และองคประกอบที่ไมใชสติปญญา แสดงออกในรูปของความสําเร็จ สามารถวัด
ไดโดยการใชแบบทดสอบ หรือคะแนนที่ครูให
สาคร ธรรมศักดิ์ (2541: 135) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ หมายถึงคุณลักษณะและความสามารถ
ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ การเรียนรูที่
เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบความสามารถ หรือความ
สัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนรูแลว
บรรดล สุขปติ (2542: 3) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน หมายถึงการนําชุดของคําถาม
หรือกลุมของงาน หรือสภาพการณตางๆที่ไดจัดเตรียมไวไปกระตุนใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่
มุงหวังตอบสนองออกมา แลวสังเกตพฤติกรรมที่ตอบสนองนั้นวามีลักษณะอยางไร และมีคุณภาพดี
เพียงใดซึ่งการทดสอบตองประกอบดวย 2 สวนตอเนื่องกันคือ สวนที่ทําหนาที่เปนตัวเรากับสวนที่เปน
พฤติกรรมของนักเรียนที่ตอบสนองออกมาจนสังเกตและวัดได สิ่งที่ทําหนาที่เปนตัวเราหรือกระตุน
เรียกไดวาเปนเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น
อารีย วชิรวราการ (2542: 143) ใหความหมายวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็คือ ผลที่เกิดขึ้น
จากการเรียนการสอน การฝกฝน หรือประสบการณตาง ๆ ทั้งที่โรงเรียน ที่บาน และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมิไดมองแตในแงของความรูความสามารถทางสมองเทานั้น ในทางที่เปนจริง
แลวความรูสึก คานิยม จริยธรรม ก็เปนผลจากการฝกสอนและอบรม ซึ่งก็นับเปนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดวย
ไคแซงค อารโนลด; และไมลี (สิริวรรณ พรหมโชติ. 2542: 17; อางอิงจาก Kyseak,Arnold;
& Meili. 1972: 6) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ไววา หมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางาน
ที่ตองอาศัยความพยายามอยางมากซึ่งเปนผลมาจากการกระทําที่ตองอาศัยความสามารถทั้งทางรางกาย
และสติปญญา ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียนโดยอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการ
ทดสอบ เชน การสังเกต การตรวจการบานหรืออาจไดในรูปแบบของเกรดจากโรงเรียนซึ่งตองอาศัย
กระบวนการที่ซับซอนและระยะเวลานานพอสมควรหรืออาจไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่ว ๆ ไป
จากคํากลาวขางตนจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความเปลี่ยนแปลง
ทางดานพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูหลังการเรียนหรือการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ
ทางดานเนื้อหาวิชาและดานการปฏิบัติ ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใชกันทั่วไป มักอยูในรูป
ของเกรดที่ไดจากโรงเรียน เนื่องจากใหผลที่นาเชื่อถือมากกวา เพราะการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน ครูจะตองพิจารณาองคประกอบอื่น ๆ หลายดานจึงยอมดีกวาการแสดงขนาดของความ
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ลมเหลว หรือความสําเร็จทางการเรียนจากการทดสอบนักเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั่ว ๆ ไปเพียงครั้งเดียว
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดความรูเนื้อหาวิชา ผูประเมินตองมี
การวางแผนการดําเนินการสรางที่เปนระบบ มีความรู ในดานเนื้อหา เขียนขอคําถามที่ตรงประเด็น
ตลอดจนสามารถตรวจสอบคุณภาพแตละขอได ดังที่ อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) กลาวถึงการสราง
ขอสอบที่เปนระบบนั้นมีขั้นตอนดังนี้
2.1 การระบุจุดมุงหมายในการทดสอบ
2.2 การระบุเนื้อหาใหชัดเจน
2.3 การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ
2.4 การทําน้ําหนัก
2.5 การกําหนดเวลาสอบ
2.6 การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน
2.7 การเขียนขอสอบ
2.8 การตรวจสอบขอสอบที่เขียนขั้น
2.9 การทดลองใช แกไข ปรับปรุง
ในการกําหนดจุดประสงคเพื่อเขียนขอคําถามวัดพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นกับนักเรียนนั้น ไดมีนักวิชาการกลาวไวดังนี้ บลูม (Bloom. 1956: 201) ไดกลาวถึงลําดับ
ขั้นของความรูใชในการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมดานความรูความคิดไว 6 ขั้น ดังนี้คือ
1. ความรูความจํา หมายถึง การระลึกหรือทองจําความรูตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว
โดยตรงในขั้นนี้รวมถึง การระลึกถึงขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ ทฤษฎีจากตํารา
ดังนั้น ขั้นความรูความจําจึงจัดไดวาเปนขั้นต่ําสุด
2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถที่จะจับใจความสําคัญของเนื้อหาที่ไดเรียน
หรืออาจแปลความจากตัวเลข การสรุป การยอความตางๆ การเรียนรูในขั้นนี้ถือวาเปนขั้นที่สูงกวา
การทองจําตามปกติอีกขั้นหนึ่ง
3. การนําไปใช หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูที่นักเรียนไดเรียนมาแลวไป
ใชในสถานการณใหม ดังนั้น ในขั้นนี้ จึงรวมถึงความสามารถในการเอา กฎมโนทัศนหลักสําคัญ
วิธีการนําไปใช การเรียนรูในขั้นนี้ถือวา นักเรียนจะตองมีความเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดีเสียกอน
จึงจะนําความรูไปใชได ดังนั้น จึงจัดอันดับใหสูงกวาความเขาใจ
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4. การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชาลงไปเปน
องคประกอบยอยๆเหลานั้น เพื่อที่จะไดมองเห็นหรือเขาใจความเกี่ยวโยงตางๆในขั้นนี้จึงรวมถึง
การแยกแยะหาสวนประกอบยอยๆหาความสัมพันธระหวางสวนยอยๆ เหลานั้น ตลอดจนหลักการ
สําคัญตางๆที่เขามาเกี่ยวของ การเรียนรูในขั้นนี้ถือวาสูงกวาการนําเอาไปใชและตองเขาใจทั้ง
เนื้อหาและโครงสรางของบทเรียน
5. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาสวนยอยๆมาประกอบกันเปน
สิ่งใหม การสังเคราะหจึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐานการ
แกปญหาที่ยากๆ การเรียนรูในระดับนี้ เปนการเนนพฤติกรรมที่สรางสรรค ในอันที่จะสรางแนวคิด
หรือแบบแผนใหมๆขึ้นมา ดังนั้น การสังเคราะหเปนสิ่งที่สูงกวาการวิเคราะหอีกขั้นหนึ่ง
6. การประเมินคา หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาตางๆไมวา
จะเปนคําพูด นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกลาว จะตองวางแผนอยูบน
เกณฑที่แนนอน เกณฑดังกลาวอาจจะเปนสิ่งที่นักเรียนคิดขึ้นมาเอง หรือนํามาจากที่อื่นก็ไดการ
เรียนรูในขั้นนี้ ถือวาเปนการเรียนรูขั้นสูงสุดของความรูความจํา
จากคํากลาวขางตนจึงสรุปไดวา หลักเกณฑเบื้องตนในการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือควรสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหตรงตามจุดประสงค
ที่ตั้งไวใหรบทุกจุดประสงค เนนการวัดความสามารถในการใชความรูใหเปนประโยชน คํานึงถึง
ขีดจํากัดของขอสอบ ตั้งคําถามใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่สอบ มีความชัดเจนในขอคําถามและ
การใหคะแนน นอกจากนี้ ขอสอบควรจะมีความยากงายพอเหมาะและมีเวลาในการสอบที่มากพอ
3. ประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เชินซี่ และ ดอบบิน (สุริยัน แสงแกว.2535: 23 – 25; อางอิงจาก Chauncey; &Dobbin.
1963: 63 – 67) กลาวถึงประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว 5 ประการดังนี้
1. เพื่อดูระดับพัฒนาการ
2. ใชเปนประโยชนในการแนะแนวนักเรียน
3. เพื่อประโยชนในดานการวางแผนสรางหลักสูตรตอไป
4. เพื่อใชในการสอบคัดเลือกและเลื่อนขั้น
5. เพื่อใชเปรียบเทียบความสามารถในการสอนของครูในโรงเรียนเดียวกันหรือ
เปรียบเทียบระหวางโรงเรียนจากเอกสาร สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประโยชน คือ ใชใน
การแนะแนวและดูพัฒนาการของนักเรียน เพื่อสรางหลักสูตรตอไป
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พรพิศ เถื่อนมณเฑียร (2542: 50-51) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไว ดังนี้
1. ใชสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุม
2. ใชสําหรับปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมยิ่งขึน้
3. ใหแยกประเภทนักเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ ตามความสามารถ
4. ใชในการวินิจฉัยสมรรถภาพเพื่อใหไดรับการชวยเหลือไดตรงจุด
5. ใชเปรียบเทียบความงอกงาม
6. ใชตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน
7. ใชพยากรณความสําเร็จในการศึกษา
8. ใชในการแนะแนว
9. ใชในการประเมินผลการศึกษา
10. ใชในการศึกษาคนควาวิจัย
สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประโยชนตอผูเรียนในดาน
การใหความชวยเหลือการพัฒนาความสามารถของผูเรียนไดตรงจุด ใชในการตรวจสอบพัฒนาการ
ในการเรียนรูของผูเรียนวามีมากขึ้นเพียงใด และในดานใด อันจะเปนประโยชนตอการพยากรณ
ความสําเร็จของผูเรียนในการศึกษา และยังเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนตอไป
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบทดสอบที่มุงตรวจสอบความรู ความเขาใจ
ของผูเรียนวาหลังการเรียนรูเรื่องนั้น ๆ แลวผูเรียนมีความรูความสามารถประกอบกับมีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนอยเพียงใด ทั้งนี้มีผูใหความหมายของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ไวหลายขอความดังนี้
เยาวดี วิบูลยศรี (2540: 28) กลาวไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบทดสอบวัด
ความรูเชิงวิชาการ มักใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนนการวัดความรูความสามารถจากการเรียนรูใน
อดีต หรือในสภาพปจจุบันของแตละบุคคล
วิรัช วรรณรัตน (2541: 49) ไดสรุปวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน
แบบทดสอบที่ใชวัดความรูความสามารถของผูสอบที่ไดจากการเรียนรู โดยตองการทราบวาผูสอน
มีความรูอะไรบาง มากนอยเทาไรเมื่อผานการเรียนไปแลว
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ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543: 171) ไดใหความหมายของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาเปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลว ซึ่งมักจะ
เปนคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil Test)
ศิริชัย กาญจนวาสี (2544: 124) กลาวไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนเครื่องมือ
ในการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อใหทราบวาผูเรียนไดพัฒนา
ความรูความสามารถถึงมาตรฐานที่ผูสอนกําหนดไวหรือไม หรือมีความรูความสามารถระดับใดหรือมี
ความรูความสามารถดีเพียงไรเมื่อเทียบกับเพื่อน ๆ ที่เรียนดวยกัน
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544: 98) กลาวไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบทดสอบ
วัดความรูความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่
กําหนดไว
วิสตัน (Whiston. 2000: 18) ไดใหความหมายวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนเครื่องมือที่ใชวัดความรู (Knowledge) หรือความคลองแคลว (Proficiency) โดยที่ผลสัมฤทธิ์นั้นเปน
ความรอบรูของผูเรียนอยางแทจริง หลังจากที่ไดรับการเรียนรูหรือ ไดรับการฝกฝนแลว
พัคเคทท และ แบล็ค (Puckett and Black. 2000: 211) ไดกลาวไววา แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่ใชวัดสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนมาแลวหรือสิ่งที่เปนทักษะที่
ผูเรียนไดรับจากการสอน
จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความรูความสามารถ ทักษะ/กระบวนการของ
นักเรียน ซึ่งเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอน วิธีเรียนของผูเรียน ตลอดจนการ
ใช สื่อ การเรี ย นการสอนรวมถึ ง ประสบการณก ารเรีย นรู ที่ ผูเ รีย นได รับ ทั้ งที่ ไ ด รั บ ในอดี ต หรื อ
ปจจุบัน เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูทักษะ/กระบวนการมากนอยเพียงใดในดานเนื้อหาวิชาการ
ที่มีทั้งแบบทดสอบแบบปรนัยและแบบทดสอบแบบอัตนัย
5. ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เป น เครื่ อ งมื อ ในการวั ด ความรู ด า น
สติปญญาที่แฝงอยูในตัวบุคคล ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาไดกลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ดังนี้
บรรดล สุขปติ (2542: 7 -12) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไวดังนี้
5.1 แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชเอง (Teacher – Made Test)ครูผูสอนจัดสรางขึ้น
เพื่อวัดความกาวหนาของนักเรียน ภายหลังจากไดมีการเรียนการสอนไประยะหนึ่งแลวโดยปกติ
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แบบทดสอบประเภทนี้ จะใชเฉพาะภายในกลุมนักเรียนที่ครูผูออกขอสอบเปนผูสอน จะไม
นําไปใชกับนักเรียนกลุมอื่น ทั้งนี้ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบนักเรียน มีความรูความสามารถ
ตามจุดมุงหมายของการเรียนรูมากนอยเพียงใดและจะนําผลการสอบนี้ไปใชทั้งปรับปรุงซอมเสริม
การเรียนการสอน กับนําไปใชตัดสอนผลการเรียนของนักเรียนดวยตัวอยางแบบทดสอบที่ครูใชใน
การสอบปลายภาค หรือปลายป หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละบทแตละตอนนั่นเอง
5.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
เชนเดียวกับแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชเองแตมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการเรียนดานตางๆ
ของนักเรียนที่ตางกลุมกัน บุญชม ศรีสะอาด (2532: 8– 9) ไดแบงลักษณะของแบบทดสอบออกเปน
2 ประเภท คือ
5.2.1 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ หมายถึง แบบทดสอบที่สรางขึ้นตาม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑที่ใชสําหรับตัดสินวา ผูเรียนมีความรู
ตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม การวัดเพื่อใหตรงตามจุดประสงคซึ่งเปนหัวใจของขอสอบในการ
ทดสอบประเภทนี้
5.2.2. แบบทดสอบแบบอิงกลุม หมายถึง แบบทดสอบที่สรางเพื่อวัดให
ครอบคลุมหลักสูตร สรางตามตารางวิเคราะหหลักสูตร สามารถจําแนกผูเรียนตามความเกงออนได
การรายงานผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐานซึ่งเปนคะแนนที่สามารถวัดไดที่แสดงสถานภาพ
ความสามารถของบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่ใชเปนกลุมเปรียบเทียบลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ (2536: 146 – 147) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดเปน 2 พวก คือ
1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคําถามที่ครูเปนผูสรางขึ้นซึ่งเปนขอ
คําถามเกี่ยวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากแคไหนบกพรอง
ตรงไหนจะไดสอนซอมเสริม หรือเปนการวัดความพรอมที่จะไดเรียนในบทเรียนใหมขึ้นอยูกับ
ความตองการของครู
2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญใน
แตละสาขาวิชาหรือจากครูผูสอนวิชานั้น แตผานการทดลองคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพดี
จึงสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของการ
เรียนการสอนในเรื่องใดๆก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบ บอกวิธีสอนและยัง
มีมาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวยทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐาน
มีวิธีการสรางขอคําถามเหมือนกัน เปนคําถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลวจะเปน
พฤติกรรมที่สามารถตั้งคําถามวัดไดซึ่งควรวัดใหครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ ดังนี้ความรูความจํา ความ
เขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา
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จากที่กลาวมาพอสรุปประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไดคือ 1) เปนแบบทดสอบของครู หรือแบบทดสอบมาตรฐาน 2) เปนแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ
หรือแบบทดสอบแบบอิงกลุม 3) เปนลักษณะการวัดดานปฏิบัติหรือการวัดดานเนื้อหาจากลักษณะ
ดังกลาวผูวิจัยจึงไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษประเภทแบบทดสอบ
ของครูโดยผูวิจัยสรางขึ้นเอง
6. ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) กลาวถึง การสรางขอสอบที่เปนระบบนั้นมีขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุจํานวนจุดมุงหมายในการทดสอบ
2. การระบุเนื้อหาใหชัดเจน
3. การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ
4. การทําน้ําหนัก
5. การกําหนดเวลาสอบ
6. การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน
7. การเขียนขอสอบ
8. การตรวจสอบขอเขียนที่เขียนขึ้น
9. การทดลองใช แกไข ปรับปรุง
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544: 99) ไดกลาวถึงขั้นตอนของกระบวนการสรางแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผนสรางแบบทดสอบ พิจารณาถึงจุดประสงคของการนํา
แบบทดสอบไปใชการวางแผนสรางแบบทดสอบวาจะสรางแบบสอบวาจะสรางแบบทดสอบ
อยางไร จําเปนตองเรียนรูเสียกอนวาเราจะนําแบบทดสอบไปใชเพื่อทําอะไร หรือตองทราบ
จุดประสงคของการนํ าแบบทดสอบไปใชนั่นเองโดยหลักการแลวกานําแบบทดสอบไปใชจ ะ
สัมพันธอยูกับการสอน เชน การสอบเพื่อตรวจสอบความรูเดิมจะสอบกอนการทําการสอนการสอบ
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและวินิจฉัยขอบกพรอง จะสอบในระหวางดําเนินการสอน และการ
สอน เพื่อสรุปผลการเรียนจะสอบหลังจากการสอนเสร็จสิ้นทั้งหมดแลวดังนั้น จุดประสงคของการ
นําแบบทดสอบไปใช อาจจําแนกเปน 4 จุดประสงค ดังนี้
1. ใชตรวจสอบความรูเดิม จะทําการสอบกอนที่จะเริ่มตนการสอนเพื่อพิจารณา
1.1 นักเรียนมีความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับเนื้อหาที่จะเรียนเพียงพอหรือไม
1.2 นักเรียนมีความรูเนื้อหาที่จะสอนหรือไม
2. ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
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3. ใชวินิจฉัยผูเรียน
4. ใชสรุปผลการเรียน
เนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด เนื้อหาวิชาและพฤติกรรมที่ตองการวัดก็คือ
เนื้อหาและพฤติกรรมที่ทําการสอน
การวิเคราะหหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตรเปนกระบวนการในการจําแนก
แยกแยะในวิชานั้นๆ มีหัวขอเนื้อหาสาระที่สําคัญอะไรบางมีจุดประสงคที่จะใหเกิดพฤติกรรม
อะไรบาง ดังนั้น การวิเคราะหหลักสูตร จึงประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยาง คือ 1) การวิเคราะห
เนื้อหาวิชา 2) การวิเคราะหจุดประสงค
การวิเคราะหเนื้อหาวิชา กลาวคือการวิเคราะหเนื้อหาวิชาเปนการจําแนกหรือจัด
หมวดหมูเนื้อหาวิชาเปนหัวขอสําคัญโดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ความสัมพันธเกี่ยวของกันของเนื้อหา
2. ความยากงายของเนื้อหา
3. ขนาดความยาวของเนื้อหา
4. เวลาที่ใชสอน
การวิเคราะหจุดประสงค กลาวคือ
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหาวิชาเปนการจําแนกหรือจัดหมวดหมูเนื้อหาวิชาเปนหัวขอ
สําคัญ โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทั้งหมด จากหนังสือหลักสูตรและคูมือครู
2. เขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคทั้งหมด
3. ยุบพฤติกรรมที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเปนพฤติกรรมเดียวกัน
4. นิยามความหมายของพฤติกรรมที่ยุบรวมแลว
ขั้นที่ 2 การตระเตรียมงานและเขียนขอสอบ เมื่อวางแผนการสรางแบบทดสอบโดย
การสรางเปนตารางวิเคราะห หลักสูตรเรียบรอยแลว ตองตระเตรียมงาน และเขียนขอสอบตอไป
ขั้นที่ 3 การทดลองสอบ เมื่อเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยก็นําไปทดลองสอบ
ขั้นที่ 4 การประเมินผลแบบทดสอบ การประเมินผลแบบทดสอบ เปนการตรวจสอบ
ว า แบบทดสอบมี คุ ณ ภาพหรื อ ไม โ ดยพิ จ ารณาตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข องแบบทดสอบซึ่ ง มี อ ยู
10 ประการ คือ
1. ความแมนตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุไว
ในจุดประสงคและตามที่ทําการสอนจริง
2. ความเชื่อมั่น หมายถึง แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกครั้ง

50

3. อํานาจจําแนก หมายถึง ขอสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันได กลาวคือ
คนเกงจะตอบถูก คนออนจะตอบผิด
4. ความยากงาย หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูกทั่วไปแลวความยากงายที่
เหมาะสมจะมีจํานวนครึ่งหนึ่งตอบถูก
5. ความเปนปรนัย หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจน และการใหคะแนนชัดเจน
6. ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนน
ชัดเจน
7. ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชนั้นประหยัดเวลาการสราง การดําเนิน
การสอบ การตรวจใหคะแนนแตใหผลการสอบถูกตอง
8. ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบครองตามจุดประสงค
และเนื้อหามีสัดสวนจํานวนขอสอบสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร
9. ความยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชัดเจนไมคลุมเครือและเปดโอกาส
ใหทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน
10. ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบไดกําหนดเวลาใหอยางเพียงพอ
ในการตอบขอสอบจนเสร็จ
สรุปวา หลักเกณฑเบื้องตนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คือ ควรสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไวใหรบทุก
จุดประสงค เนนการวัดความสามารถในการใชความรูใหเปนประโยชน คํานึงถึงขีดจํากัดของ
ขอสอบ ตั้งคําถามใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่สอบ มีความชัดเจนในขอคําถามและการใหคะแนน
นอกจากนี้ขอสอบควรจะมีความยากงายพอเหมาะและมีเวลาในการสอบที่มากพอ
แนวคิดและทฤษฏี ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนนอกจากจะวัดคุณลักษณะของผูเรียนดานพุทธิพิสัย
แลว ตองคํานึงถึงผลดานจิตใจซึ่งเปนความรูสึก ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนซึ่งวัดได
จากคะแนนการตอบแบบวั ด ความพึง พอใจต อการเรีย นวิ ช าภาษาอั งกฤษ การเรี ย นการสอนที่
ประสบความสําเร็จ จึงควรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูเรียนดวย
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1. ความหมายของความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 775) ไดใหความหมาย
ของความพึงพอใจวา พอใจ ชอบใจ
ประยงค กําประโคน (2542: 25) ไดสรุปความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ระดับ
ความรูสึกพอใจ โดยการไดบรรลุ หรือการไดตอบสนองในความตองการความคาดหวัง ความปรารถนา
ความอยากของบุคคล ซึ่งเปนผลมาจากความชอบ ความสนใจ มีทัศนคติที่ดีสถานการณหรือสิ่งใด ๆ และ
เห็นวาสิ่งนั้นมีประโยชนและมีคุณคา
พัลลภ ลีลาวัฒนานนทกุล (2546: 10) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจที่
ปราศจากความเครียด
บุปผา เจียมสวัสดิ์ (2549: 37) ไดใหความหมายของ ความพึงพอใจ หมายถึงสภาพ
ของจิตใจที่ปราศจากความเครียด โดยหากความตองการไดรับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส วน
ความเครียดก็จะลดลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
วอลเลอรสเตน (Wallerstein. 1971: 256) ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรูสึก
ที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับ ผลสําเร็จตามความมุงหมาย และอธิบายวา ความพึงพอใจในการเรียนเปนกระบวนการ
ทางจิตวิทยาไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมีจากการสังเกตพฤติกรรม
ของคนเทานั้น การที่จะเกิดความพึงพอใจจะตองมีปจจัยและองคประกอบที่เปนสาเหตุแหงความพึง
พอใจนั้น
วอลแมน (Walman. 1989: 384) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง
ความรูสึกที่มีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตองการหรือแรงจูงใจ
ดังนั้นความพึงใจในการเรียน จึงเปนความรูสึกหรือเจตคติที่ดีของผูเรียนที่มีตอการ
เรียนหรือรวมปฏิบัติหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติและเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดรับผลสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายในการเรียน
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ผูเรียนจะเกิดความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน
แรงจูงใจ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่กระตุน ใหเกิดพฤติกรรมที่มีจุดมุงหมาย โดยมีแรงผลักดันหรือจูงใจให
กระทํา หรือตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นความพึงพอใจจึงเกี่ยวของกับทฤษฎีแรงจูงใจซึ่งมี
แนวคิดทฤษฎีดังนี้
ทฤษฎี แ รงจู ง ใจของนั ก จิ ต วิ ท ยากลุ ม มนุ ษ ยนิ ย ม (Humanism) เช น มาสโลว
(Abraham H.Masslow) และโรเจอร (Carl R.Rogers) เสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับ ความตองการของ
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มนุษยจะพัฒนาไปตามลําดับขั้นความตองการเบื้องตนตองไดรับการตอบสนองเสียกอน มีลําดับ
ความตองการ 5 ขั้นตอนของมาสโลว ดังภาพประกอบ 3
ภาพประกอบ 3 ลําดับความตองการ 5 ขั้นตอนของมาสโลว
ความตองการ
ความสําเร็จในชีวติ

ความภาคภูมิใจในตนเอง
(Esteem Needs)
ความตองการการยอมรับจากสังคม
(Social Needs)
ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง
(Security or Safety Needs)

ความตองการทางรางกาย
(Physiological Needs)

1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ําดื่ม การ
พักผอน เปนตน
2. ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or Safety Needs) เมื่อมนุษย
สามารถตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพิ่มความตองการในระดับที่สูงขึ้น
ตอไป เชน ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตองการความมั่นคงในชีวิตและ
หนาที่การงาน
3. ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) (Affiliation
or Acceptance Needs) เปนความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของ
มนุ ษ ย เช น ความต อ งการให แ ละได รั บ ซึ่ ง ความรั ก ความต อ งการเป น ส ว นหนึ่ ง ของหมู ค ณะ
ความตองการไดรับการยอมรับ การตองการไดรับความชื่นชมจากผูอื่น เปนตน
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4. ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเองเปนความ
ต องการการได รั บการยกย อง นั บถื อ และสถานะจากสั งคม เช น ความต องการได รั บความเคารพ
นับถือ ความตองการมีความรูความสามารถเปนตน ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self- Actualization)
เปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคล เชน ความตองการที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ ความตองการ
ทําทุกอยางเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน (Maslow.1970: 69-80)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539: 141-144) ไดกลาวถึงการแบงความตองการ
ของมนุษยตามทฤษฎีแมคคลีแลนด (David MC Cleland) ออกเปน 3 ประเภท คือ
1. ความตองการสัมฤทธิ์ผล (Needs for Achievement) เปนพฤติกรรมที่จะกระทําการ
ใด ๆ ใหเปนผลสําเร็จ เปนแรงขับที่นําไปสูความเปนเลิศ
2. ความตองการสัมพันธ (Needs for Affiliation) เปนความปรารถนาที่จะสราง
มิตรภาพและความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
3. ความตองการอํานาจ (Needs for Power) เปนความตองการควบคุมผูอื่นมีอิทธิพล
ตอผูอื่น
จากทฤษฎีดังกลาว จะเห็นไดวาความตองการเปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดแรงขับหรือ
แรงจูงใจที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมาย ความพึงพอใจจึงเปนผล
ของการแสดงออกทางเจตคติ เปนความรูสึกของจิตใจที่มีตอประสบการณที่มนุษยไดรับในลักษณะ
ความพึงพอใจ เห็นดวยหรือไมชอบ สามารถสังเกตไดจาก การแสดงออก คําพูด สายตา การวัด
ความพึงพอใจสามารถทําไดหลายวิธี เชน การสังเกต สัมภาษณ ใชแบบสอบถาม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการตรวจสอบเอกสารเพื่อนํามาประกอบการวิจัยครั้งนี้ พบวาผูทําการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับผลของการใชแบบฝกทักษะที่มีตอผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนโครงสราง
ไวยากรณอังกฤษในระดับการศึกษาตาง ๆ กัน ซึ่งเปนงานวิจัยที่กระทําในประเทศและตางประเทศ
ดังตอไปนี้คือ
1. งานวิจัยในประเทศ
อวยชัย ใจเกรียงไกร (2534: 43)ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง
ความสามารถทางโครงสรางไวยากรณกับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดชัยนาท พบวา การรูรูปแบบคํากับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
และความสามารถในการใชไวยากรณโดยสวนรวมกับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษมี
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ความสั มพั นธกั นอย างมี นั ยทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการใช ไวยากรณเรื่ องการใช ภาค
ประธานและภาคแสดงและการใชรูปไวยากรณใหมีความสอดคลองมีความสัมพันธกับความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิติมา ไกรกฤษ (2535: 8) กลาววา งานวิจัยทางดานไวยากรณที่ทําไวในตางประเทศ
คือ การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบโครงสรางภาษาไทยและระบบโครงสรางภาษาอังกฤษโดยยึดทฤษฎี
ปริวรรตเพื่อใหทราบถึงลักษณะของภาษาที่คลายคลึงกันและแตกตางกันในดานการเรียงคํา โครงสราง
ประโยค พบวา ผูเรียนคนไทยมีปญหากับเรื่องโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษและความหมายและยังทํา
ใหทราบถึงลักษณะโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษบางประการที่เปนปญหาของผูเรียนคนไทย
มนตรา พิพัฒนศรีสวัสดิ์ (2536: 32) ไดทําการวิเคราะหขอบกพรองในการเขียน
ภาษาอังกฤษดานการใช โครงสรางไวยากรณ การเลือกใชคํา หรือสํานวน การเขียนเรี ยงคําใน
ประโยค ความเขาใจในการสื่อความหมาย พบวา ขอบกพรองในการเขียนภาษาอังกฤษที่พบมาก
ที่สุดคือ ขอบกพรองดานการใชไวยากรณ การใชคํากริยา คํานาม คําบุพบท คําสรรพนาม
อรทัย นุตรดุษฐ (2540: 75) ไดศึกษาผลการใชแบบฝกการเขียนสะกดคํากับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนวัดปากทอ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี
จํานวน 27 คน จากการวิจัยพบวา ว ผลการใชแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แสดงวา ภายหลังนักเรียนไดรับการฝกแลวทําใหนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการสอนสูงกวากอน
สอนและมีผลตอการพัฒนาความสามารถในการเขียนใหสูงขึ้น
สมหวัง แสงสุนานนท (2540: 58) ไดทําการวิจัยเรื่อง“การศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหวางใชแบบฝกทักษะและการสอนปกติผลการวิจัย
พบวา 1) แบบฝกทักษะที่ใชในการทดลองครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงกวาระดับมาตรฐานที่ 83.31/
83.12 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะสูงกวาการสอนปกติอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01
ศุภวรรณ ทะกันจร (2542: 52) ศึกษาความรูดานไวยากรณและความสามารถในการ
ใชโครงสรางไวยากรณที่ไดเรียนในการเขียนอนุเฉทของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เรียนโดยการ
กําหนดงานเพื่อยกระดับความตระหนักดานไวยากรณ ซึ่งกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาระดับ
ปที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา
ผูเรียนมีความรูดานไวยากรณสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 อีกทั้งนักเรียนสามารถใชโครงสรางที่
เรียนจากงานที่กําหนดใหในการเขียนอนุเฉทไดดวยความถูกตองในระดับพอใช-ดี
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มนะชัย แกวสีแดง (2543: 48) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่องการใชกิจกรรมที่เนน
ไวยากรณในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ มีจุดประสงค 2 ขอ คือ เพื่อพัฒนาความรู
ในการสอนไวยากรณในอนาคต และเพื่อจัดหาโอกาสในการปฎิสัมพันธในการแลกเปลี่ยนขอมูล
พบว า การใช กิ จ กรรมสามารถส ง เสริ ม ความรู ด า นไวยากรณเ พิ่ ม ขึ้ น และมี ป ฎิ สั ม พั น ธ ใ นการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
จินดารัตน สนธิรักษ (2545: 36) ไดศึกษาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ
ของผูเรียนหลังจากไดรับการเสริมกิจกรรมที่เนนรูปแบบภาษาในการสอนภาษาแบบมุงปฏิบัติงาน
และเปรียบเทียบความรูดานไวยากรณในงานเขียนของผูเรียนกอนและหลังไดรับการเสริมกิจกรรม
ที่เนนรูปแบบภาษาในการสอนภาษาแบบมุงปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบความรูดานไวยากรณใน
งานเขียนของผูเรียนกอนและหลังไดรับการเสริมกิจกรรมที่เนนรูปแบบภาษาในการสอนภาษาแบบ
มุงปฏิบัติงาน โดยกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูเรียนมีความสามารถดานการ
เขียนภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และมีความรูดานไวยากรณเพิ่มขึ้นหลังไดรับการเสริม
กิจกรรมที่เนนรูปแบบภาษาในการสอนแบบมุงปฏิบัติงาน
อัมพร ดวงงาม (2552: 62) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการใช
ไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศครั้งนี้
มีจุดประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมทักษะ การใชไวยากรณภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จากการใชชุดฝกเสริมทักษะ การใชไวยากรณภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจตอชุดฝกเสริมทักษะ การใชไวยากรณ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา 1) ชุดฝก
เสริมทักษะการใชไวยากรณภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 4 ชุด ไดแก Verb to be,
verb to do, verb to have และ Wh- Question มีประสิทธิภาพเทากับ 83.90/85.56, 88.10/91.11, 85.19/87.22,
และ82.57/83.70 ตามลําดับ สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังจากที่เรียนดวยชุดฝกเสริมทักษะการใชไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา จากการทดสอบกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 11.28 การทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 24.78 นักเรียนมีความกาวหนาคิดเปนรอยละ
72.11 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดฝกเสริมทักษะการใชไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
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จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงสร า งไวยากรณ พ อสรุ ป ได ว า
ไวยากรณนับเปนหัวใจสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ (English
Grammar) อยางมีประสิทธิภาพนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการฝกฝนอยางตอเนื่อง การฝกฝนทํา
แบบฝกทักษะเปนการนําความรูที่เรียนมาประยุกตใชในสถานการณตางๆ การฝกเปนประจําจําทํา
ใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางถองแท ทั้งยังเปนการเพิ่มพูนความรูในคําศัพทใหมๆ ทําใหการเรียน
หลักไวยากรณสัมฤทธิ์ผล
2. งานวิจัยตางประเทศ
ธิวลิซ เฮช ซเตเฟน (Thewlis H. Stephen. 2000: 28) ไดเสนอแนะวาการสอน
ไวยากรณใหบรรลุเปาหมายนั้นจะตองสอนภาษาทั้ง 3มิติ คือ 1) รูป (Form) หมายถึงโครงสรางทาง
ไวยากรณ 2) ความหมาย (Meaning) หมายถึงความหมายของโครงสรางทางไวยากรณ 3) การใช
(Use) หมายถึงการใชโครงสรางไวยากรณนี้เมื่อไรและทําไมตองใช
ฮัซซัน ริชารด (Hudson Richard. 2001: 38) ไดศึกษาการสอนไวยากรณกับการสอน
เขียนและไดสรุปวา การสอนไวยากรณที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหผูเรียนไดเขาใจและสามารถนําไวยากรณ
มาใชพัฒนาทักษะการเขียนไดโดยการเรียนรูจากการฝกทําแบบฝกหัดที่เกี่ยวกับโครงสรางของภาษาและ
วิเคราะหโครงสรางทางไวยากรณ
แอนดริว อาร (Anderws R. 2006: 38) ไดศึกษาผลของการสอนไวยากรณตอการพัฒนา
ทักษะการเขียนโดยที่เขาไดศึกษา คุณภาพงานเขียนและความถูกตองของการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
อายุ 5–16 ป ผลจากการศึ กษาเขาพบว าการสอนไวยากรณ อย างเป นทางการ (Formal Grammar)
มีประสิทธิภาพตอการเขียนและการสอนเกี่ยวกับการสรางและเชื่อมประโยคมีประสิทธิภาพตอการเขียน
ภาษาอังกฤษมากกวา
ลอเรย (Lowrey. 1978: 817) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใชแบบ
ฝกทักษะมีคะแนนการทดสอบหลังการทําแบบฝกมากกวาคะแนนทดสอบกอนทําแบบฝก
ดวิค (Dwaik. 1977: 33-35) ไดวิจัยเกี่ยวกับผลของการรูคําศัพท และโครงสรางของ
ประโยคที่ มี ต อ ความเข า ใจในการอ า นภาษาอั งกฤษ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษเป น
ภาษาตางประเทศ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 4 ขอ คือ 1) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรูคําศัพทกับ
ความเขาใจในการเรียนอานภาษาอังกฤษ 2) ทํานายหรือพยากรณความเขาใจในการอานจากความรูเกี่ยวกับ
คําศัพทภาษาอังกฤษ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรูโครงสรางของประโยคกับความเขาใจในการ
อาน 4) ทํานายหรือพยากรณความเขาใจในการอานจากความรูดานโครงสรางของประโยค
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ฟราสซิส เจ นูนาน (Francis J.Noonan. 2004 : 1-3 )ไดศึกษาวิธีการสอนนักเรียนที่
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในการสังเกตไวยากรณ พบวา ความรูชัดแจงในไวยากรณสามารถ
สนับสนุนการไดมาซึ่งความรูที่แฝงอยูภายในไปจนถึงการสังเกต ครูสามารถดึงความสนใจของ
นักเรียนใหรูแจงในจุดเดนของภาษาของสิ่งที่ปอนเขาไป ไปจนถึงการสอนที่ชัดแจง การออกแบบ
ชิ้นงานที่ตองการใหนักเรียนไดสังเกตโครงสรางและเติมคําใหสมบูรณ
จากการศึกษาวิจัยทั้งในและตางประเทศสามารถสรุปไดในทิศทางเดียวกันวา
การเรียนการสอนไวยากรณมีความสําคัญตอการเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการ
สื่อสาร และทักษะการเขียน ซึ่งการเรียนไวยากรณจะเนนความถูกตองเนนรูปแบบของภาษาเปน
สําคัญ ทั้งนี้ผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ การสอนโดยอาศัยรูปแบบทาง
ไวยากรณควรมีภาระงานและแบบฝกที่หลากหลาย รวมทั้งการใชสื่อที่เปนทัศนวัสดุจะเปนตัวชวย
เสริมสรางความเขาใจ ความชํานาญทางดานการใชภาษาของผูเรียน และชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพัฒนาโครงสรางทางภาษา ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนไวยากรณโดยไมนาเบื่อมี
ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และทําใหผูเรียนมีความตื่นเตนสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้เปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ ระหวางการเรียนโดยแบบฝกทักษะและวิธีเรียนปกติสําหรับนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนตันติวัตร อ. ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช ในการสรุปบทเรียนโดยการวิจัย
เชิงกึ่งทดลองแบบ Randomized Control – Group Pretest – Posttest Design โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. วิธีสรางเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ตันติวัตร จํานวน 5 หองเรียน 165 คน ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ตันติวัตร ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลาก จํานวน 2 หองเรียน จาก 5 หองเรียน ไดแกนักเรียน
ระดั บชั้ นประถมศึ กษาปที่ 5/1 ที่ อยู ในโครงการพิเศษ (EEP) จํ านวน 20 คน และนักเรี ยนระดั บชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5/5 จํานวน 20 คน โดยใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 4 หาคะแนนคาเฉลี่ย นํามาเรียงลําดับจากมากไปหานอย จัดแบงกลุมเปน 2
กลุม เรียงคะแนนสลับกัน คือ 1 - 2 - 2 -1 จนครบทั้ง 40 คน ไดดังตาราง 2
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ตาราง 2 การจัดกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมทดลอง (1)
1
4
5

กลุมควบคุม (2)
2
3
6

หลังจากการจัดแบงกลุมตัวอยางเรียบรอยแลวผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงายดวยการจับ
ฉลากอีกครั้งหนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยมีกลุมตัวอยาง กลุมละ 20 คน กลาวคือ
1. กลุม 1 เปนกลุมทดลอง จํานวน 20 คน เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
2. กลุม 2 เปนกลุมควบคุม จํานวน 20 คน เรียนโดยวิธีเรียนปกติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลองประกอบดวย
1.1 แบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น
1.2 แผนการสอน 2 ชุด ไดแก แผนการสอนวิธีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะจํานวน
10 สัปดาห สัปดาห 2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาทีกับแผนการสอนวิธีเรียนปกติ จํานวน 10 สัปดาห สัปดาห
2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที
1.3 แบบทดสอบประเภทปรนัยแบบเลือกตอบจํานวน 70 ขอ โดยคลอบคลุมเนื้อหา 7
เรื่อง ไดแก The verb to be Verb to have / Pronouns / Prepositions /Wh-Questions/ Comparison
/ Quantitative Adjectives / Present Simple Tenses, Present Continuous Tense and Past Simple
Tense
1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
วิธีสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
1. ในการสรางแบบฝกทักษะและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อการศึกษาคนควาได
ดําเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับโครงสรางไวยากรณ
เพื่อศึกษาความคิดรวบยอด จุดมุงหมายและเนื้อหา เอกสารตาง ๆ เชน คูมือครูเกี่ยวกับการนํา
หลักสูตรไปใช คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หนังสือตําราเรียน เปนตน
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1.2 ศึกษาโครงสรางไวยากรณที่ปรากฏในหนังสือเรียน Let’s go ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แลวเลือกโครงสรางไวยากรณที่นักเรียนไมเขาใจ โดยครอบคลุม
ภาษาอังกฤษ 7 เรื่อง ไดแก The verb to be / Verb to have/ Pronouns / Prepositions / Wh Questions Comparison /Quantitative Adjectives / Present Simple Tenses, Present Continuous
Tense and Past Simple Tense
1.3 นําโครงสรางไวยากรณมาสรางเปนแบบฝกทักษะ
1.4 นํารางแบบฝกทักษะโครงสรางไวยากรณไปใหอาจารยปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณของเนื้อหา
1.5 ปรับปรุงแกไขแบบฝกทักษะโครงสรางไวยากรณตามขอเสนอของอาจารยที่
ปรึกษา
1.6.นํ า แบบฝ ก ทั ก ษะที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น เสนอให ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษและดานวัดผลประเมินผล จํานวน 3 ทาน ตรวจพิจารณาความสอดคลองของแบบฝกทักษะ
กับระดับพฤติกรรม (IOC) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญพบวาแบบฝกทักษะไดคา
IOC ทุกชุดเทากับ 1.00 แสดงวาแบบฝกทักษะทุกชุดมีความสอดคลองกับระดับพฤติกรรมดังปรากฏใน
ตาราง 12
2. ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การสร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นไวยากรณ
ภาษาอังกฤษตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาทฤษฏี หลักการ วิธีสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
2.2 วิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.3 สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อกําหนดน้ําหนักของเนื้อหา
และพฤติกรรมในแตละจุดประสงคใหครอบคลุมเนื้อหาที่สรางขึ้นในแผนการสอน
2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบปรนัย4
ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว โดยสรางใหสอดคลองกับพฤติกรรมการ
เรียนรูและครอบคลุมเนื้อหาแตละเรื่อง จํานวน 70 ขอ ไดดังตาราง 3
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ตาราง 3 การจําแนกขอสอบวัดความรูเกี่ยวกับไวยากรณ
ระดับพฤติกรรม

ความจํา

ความเขาใจ

6
(21-24,26,28)

10
(1-10)
10
(11-20)
4
(25,27,29,30)

การนําไปใช

รวม

เนื้อหา
1. V. to be/v. to have
2. Pronoun
3. Prepositions

4.Wh – Question

10
10
10

10
(31-40)
10
(41-50)

5.Comparisons

10
10

6. Quantity Adjective

10
(51-60)

10

7. Present simple Tense,
Present continuous Tense
and Past simple Tense

10
(61-70)

10

รวม

6

44

20

70

หมายเหตุ ตัวเลขใน (…) คือ ขอคําถามที่อยูในแตละระดับ
3. วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3.1นําแบบทดสอบที่สรางใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบแกไข
3.2 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
และดานวัดผลประเมินผล จํานวน 3 ทานเพื่อตรวจพิจารณาความสอดคลองเหมาะสมของขอคําถาม
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กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความคิดเห็นไวดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญ
อนันตพงษ. 2547: 69)
คะแนน +1 สําหรับขอคําถามที่แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอนั้น
คะแนน 0 สําหรับขอคําถามที่ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอนั้น
หรือไม
คะแนน -1 สําหรับขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอนั้น
3.3 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
3.4 นํ า คะแนนจากการพิ จ ารณาของผู เ ชี่ ย วชาญแต ล ะข อ ไปหาค า ดั ช นี ค วาม
สอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC) (ลวน สายยศ; และ อังคณาสายยศ.
2539: 249) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญพบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษไดคา IOC ทุกขอคําถามเทากับ 1.00 แสดงวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิ ชาภาษาอั งกฤษทุก ขอคําถามมี ความสอดคลองกับจุ ดประสงค เ ชิง พฤติก รรมดั ง
ปรากฏในตาราง 11
3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไปทดสอบกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป 5/2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนตันติวัตร จํานวน 30 คน
3.6 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน โดยเกณฑการให
คะแนนแตละขอ คือ
- ขอที่ตอบถูกตองให 1 คะแนน
- ขอตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน
3.7. นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหและใชตารางวิเคราะหของ จุง เตห ฟาน โดย
วิเคราะหขอทดสอบรายขอ เพื่อหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบโดยใชเทคนิค 27% เลือกขอที่มี
คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป และวิเคราะหขอสอบรายขอเพื่อหาคาความยากงาย (p) ระหวาง .20 .80 (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ.2536.179-181) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ คัดเลือกขอสอบไว 55 ขอ ซึ่งมีคาความยากงาย (p)ระหวาง .25 –.75 และไดคาอํานาจ
จําแนก (r) ระหวาง .25 –.75 และไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ.78 ดังปรากฏในตาราง 8
3.8. นําแบบทดสอบจํานวน 55 ขอ ไปทดสอบกับทดลองจํานวน 20 คนและกลุม
ควบคุม จํานวน 20 คน
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4. วิธีการหาคุณภาพแผนการสอน
4.1 นําแผนการสอนที่สรางใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ
แกไข
4.2 นําแผนการสอนที่สรางขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
และดานวัดผลประเมินผล จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของแผนโดยการหาคาเฉลี่ยจากผูประเมิน
(ICC = Intraclass Correlative Coefficient) ปรากฏวา คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูของกลุมทดลอง
ไดคาเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49 อยูในเกณฑดีและยอมรับได ดังปรากฏในตาราง 16-26 สวนคุณภาพของ
แผนการจั ดการเรี ยนรู ของกลุมควบคุ มได คาเฉลี่ ยระหวาง 3.50-4.49 อยู ในเกณฑดี และยอมรั บได
ดังปรากฏในตาราง 27-37
4.3 นําแผนการสอนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
5. แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจต อ การเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ งไวยากรณ
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 10 ขอ มีข้นั ตอนในการสรางดังนี้
5.1ศึ กษาเอกสารที่ เกี่ ยวข องกั บวิ ธี สร างแบบสอบถามความพึ งพอใจ (บุ ญชม
ศรีสะอาด.2535: 100; อางถึงใน นันทนิจ ดานดอนสกุล. 2545: 72)
5.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณ
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามลักษณะของแบบวัดเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating
Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert) ซึ่งมีเกณฑการตรวจคะแนนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ จํานวน 10
ขอ ซึ่งกําหนดคาคะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
เกณฑพิจารณาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.51 – 5.00
หมายถึง
นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด
3.51 – 4.50
หมายถึง
นักเรียนพึงพอใจมาก
2.51 – 3.50
หมายถึง
นักเรียนพึงพอใจปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง
นักเรียนพึงพอใจนอย
1.00 – 1.50
หมายถึง
นักเรียนพึงพอใจนอยที่สุด
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5.3 นํ า แบบสอบถามความพึ ง พอใจต อ ต อ การเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ ง
ไวยากรณ สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เสนอตอคณะกรรมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของแบบสอบถาม และใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง
5.4 นํ า แบบสอบถามความพึ ง พอใจต อ การเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ ง
ไวยากรณ สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญดานการ
สอนภาษาอังกฤษและการวัดผลประเมินผลการศึกษาจํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ตลอดจนการใชภาษาในแตละขอสอบถาม โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญพบวาแบบสอบถามความพึงพอใจไดคา IOC
เฉลี่ยทุกขอเทากับ 1.00 แสดงวาแบบสอบถามความพึงพอใจมีคุณภาพและเชื่อถือไดดังปรากฏใน
ตาราง 13
5.5 นํ า แบบสอบถามความพึ ง พอใจต อ การเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ ง
ไวยากรณสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5ไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ปรากฏคาเฉลี่ยความพึงพอใจระหวาง 3.97- 4.53 แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
5.6 นํ าคะแนนที่ ได หาค าความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถาม โดยใช สู ตรการหาค า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) ไดคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
จํ านวน 10 ข อซึ่ งมี ค าเฉลี่ ยระหว าง .32-.82ตามลํ าดั บ และได ค าความเชื่ อมั่ นทั้ งฉบั บ.90(α=.90)
ดังปรากฏในตาราง 15
5.7 นํา แบบสอบถามความพึ ง พอใจตอ การเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษเรื่ อ ง
ไวยากรณ สํา หรับนัก เรี ย นระดั บชั้นประถมศึก ษาป ที่ 5ไปใช กับ กลุมตั ว อยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น รู ป แบบการเรี ย นรู แ บบกึ่ ง ทดลอง (Quasi–Experimental
Research) ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแผนการแบบ Randomized Control–Group Pretest– Posttest
Design (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และ อัจจรา ชํานิประศาสน. 2545: 172)

E (R)
C (R)

O1
O3

X1
X2

O2
O4
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E
แทน กลุมทดลอง
แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
X1
แทน การทดสอบก อ นเรี ย นโดยใชแ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์แ ละ
O1
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจวิชาภาษาอังกฤษ
O2
แทน การทดสอบหลั ง เรี ย นโดยใช แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจวิชาภาษาอังกฤษ
C
แทน กลุมควบคุม
แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีเรียนปกติ
X2
O3
แทน การทดสอบก อ นเรี ย นโดยใชแ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์แ ละ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจวิชาภาษาอังกฤษ
O4
แทน การทดสอบหลั ง เรี ย นโดยใช แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจวิชาภาษาอังกฤษ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ ถึงผูอํานวยการโรงเรียนตันติวัตร ผูชวย
ฝายวิชาการ หัวหนาแผนกประถมศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนบทบาท
ของผูสอน จุดประสงคการเรียนรูและวิธีการประเมินผลการเรียนรู
3. ผูวิจัยจัดแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุมโดยวิธีการใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 4 หาคะแนนคาเฉลี่ย นํามาเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย และเรียงคะแนนสลับกัน คือ 1 - 2 - 2 -1 จนครบทั้ง 40 คน ไดดังตาราง 4
ตาราง 4 การจัดกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมทดลอง ( 1)
1
4
5

กลุมควบคุม ( 2)
2
3
6
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หลังจากการจัดแบงกลุมตัวอยางเรียบรอยแลวผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงายดวยการ
จับฉลากอีกครั้งหนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยมีกลุมตัวอยาง กลุมละ 20 คน กลาวคือ
3.1 กลุม 1 เปนกลุมทดลอง จํานวน 20 คน เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
3.2 กลุม 2 เปนกลุมควบคุม จํานวน 20 คน เรียนโดยวิธีเรียนปกติ
4. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 55 ขอ โดยใชเวลา 90
นาที
5. ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใช
แบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชเวลาในการสอน จํานวน 10 สัปดาห สัปดาห 2 ครั้ง ครั้งละ 90
นาทีและแผนการจั ดกิ จกรรมการเรียนรู วิ ชาภาษาอังกฤษโดยวิธีเรียนปกติใชเวลาในการสอน
จํานวน 10 สัปดาห สัปดาห 2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที
6. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณที่ผวู ิจัยสรางขึ้น จํานวน 55 ขอ โดยใชเวลา 90
นาที
7. ใหผูเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน
10 ขอ
8. รวบรวมขอมูลตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณที่ผูวิจัยสรางขึ้น และแบบสอบถามวัดความความพึงพอใจตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวธิ ีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
ทั้ ง นี้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู วิ จั ย ได ค วบคุ ม ตั ว แปรทั้ ง หมดในการวิ จั ย
ดังตอไปนี้
1. สําหรับการวิจัยครั้งนี้สอนโดยผูวิจัยเพียงทานเดียวทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม
2. เวลาที่ใชในการวิจัยเทากันทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลาวคือแตละกลุม
ใชเวลาจํานวน 10 สัปดาห สัปดาห 2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาทีสวนตารางเรียนนั้นใชวิธีการสลับวันเรียน
ดังนี้ สัปดาหที่1,3,5,7,9,11,13,15,17และ19 สวนกลุมทดลองเรียนวันจันทรและวันอังคาร สวนกลุม
ควบคุมเรียนวันพุธและวันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 2,4,6,8,10,12,14,16,18 และ20 กลุมควบคุมเรียนวัน
จันทรและวันอังคารและกลุมทดลองเรียนวันพุธและวันพฤหัสบดี
3. วิธีเรียน กลาวคือกลุมทดลองเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ สวนกลุมควบคุมใชวิธี
เรียนแบบปกติตามคูมือครู
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การวิเคราะหขอมูล
1.วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (  ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษ
2.วิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย (  ) ของผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียนของกลุมทดลองโดยใหสูตร

X

 X และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนเรียนและ
N

หลังเรียนของกลุมทดลองโดยใชสูตร t – Dependent
3.วิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย (  ) ของผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียนของกลุมควบคุมโดยใหสูตร

X

 X และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนเรียนและ
N

หลังเรียนของกลุมควบคุมโดยใชสถิติ t – Dependent
4. เปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ หลังเรี ยนของกลุ มทดลองและกลุ มควบคุ มโดยใชสถิ ติ
t – Independent
5. เปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุมทดลองและกลุมควบคุมที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษ
โดยใชสถิติ t – Independent
6. วิเคราะหหาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องไวยากรณ โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (ระดับ
พฤติกรรม)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1.1 สถิติที่ใชหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 หาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไวยากรณ โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
(ระดับพฤติกรรม) (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2539: 249)
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สูตร
เมื่อ IOC
R



IOC =

R
N

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

1.2 การหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2536: 179 - 181)
สูตรความยากงาย
สูตร
เมื่อ P
R
N

P=

R
N

แทน คาความยากของขอสอบ
แทน จํานวนคนที่ทําขอสอบนั้นถูก
แทน จํานวนคนที่ทาํ ขอสอบนั้นทั้งหมด

สูตรอํานาจจําแนกของขอสอบ
สูตร
เมื่อ r
U
L
nu
n1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาอํานาจจําแนกของขอสอบ
จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมคะแนนสูง
จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมคะแนนต่าํ
จํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบถูกในกลุมคะแนนสูง
จํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบถูกในกลุมคะแนนต่ํา
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1.3ค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
โดยใชสูตร (KR-20) ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder – Richardson) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2536: 198)
สูตร rtt =
เมื่อ rXY
K
p
q
S2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

K 1   pq 

k  1 
S2 

คาความเที่ยง
จํานวนขอสอบ
สัดสวนของผูตอบถูกกับนักเรียนทั้งหมด
สัดสวนของผูตอบผิดกับนักเรียนทั้งหมดหรือ p-11
ความแปรปรวนของคะแนน

1.4 การทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกตางคะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบคา t – Dependent ใชสูตรดังนี้ (ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ. 2536: 87 – 88)
สูตร

t

D

n  D 2  ( D) 2
n 1

เมื่อ  D

D
n

2

แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนหลังการเรียนกับกอนเรียน
แทน ผลรวมของผลตางยกกําลังสองของคะแนนหลังเรียนกับกอนเรียน
แทน จํานวนคน
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2. สถิติที่ใชหาคุณภาพแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณ
2.1 หาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจตอวิชาภาษาอังกฤษโดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับ แบบวัดมาตร
ตราสวนประมาณคา (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2539: 249)
สูตร
เมื่อ IOC
R


IOC =

R
N

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
แทน จํานวนผูเชีย่ วชาญ

2.2 การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) (ลวน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2538: 200)
สูตร
เมื่อ

α
n



แทน
แทน
2
 S i แทน
2
แทน
St




n
1 
n  1 


 S
S

2

t

2
i





คาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
จํานวนขอในแบบสอบถาม
ผลรวมของคาคะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
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สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม
ตัวอยางโดยใชสถิติ t – Dependent (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 87 – 88)
สูตร
เมื่อ  D

D

2

n

t

D

n  D 2  ( D) 2
n 1

แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนหลังการเรียนกับกอนเรียน
แทน ผลรวมของผลตางยกกําลังสองของคะแนนหลังเรียนกับกอนเรียน
แทน จํานวนคน

2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติ t – Independent (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2536: 87 – 88)
สูตร


t = X 12 X 22

S S
n n

เมื่อ

,

1

2

,
n1, n2

1

2

1

2

แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2
แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2
แทน จํานวนของกลุมตัวอยางกลุม ที่ 1, 2
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2.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
หลังเรียน โดยใชสถิติ t – Independent ใชสูตรดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2536: 87 – 88)
สูตร


t = X 12 X 22

S S
n n

เมื่อ

,

1

,
n1, n2

2

1

2

1

2

แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2
แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2
แทน จํานวนของกลุมตัวอยางกลุม ที่ 1, 2
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บทที่ 4
ผลการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ
ระหวางการเรียนโดยแบบฝกทักษะและวิธีเรียนปกติสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนตันติวัตร อ. ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช โดยการวิจัยเชิงทดลองแบบ Randomized Control –
Group Pretest – Posttest Design ผูวิจัยไดจัดลําดับการนําเสนอดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน
ของกลุมทดลองโดยใชแบบฝกทักษะ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน
ของกลุมควบคุมโดยใชวิธีเรียนปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษระหวางนักเรียนกลุมที่เรียน
โดยใชแบบฝกทักษะกับกลุมวิธีเรียนปกติ
4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การนําผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ กําหนดสัญลักษณเพื่อใชใน
การวิเคราะหขอมูล ดังนี้
แทน คาเฉลี่ย

S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
t
แทน คาสถิติที่ใชทดสอบความมีนัยสําคัญของผลตางของคะแนน
n
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
*** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลัง
เรียนของกลุมทดลองโดยใชแบบฝกทักษะ
ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนกลุมทดลองจํานวน 20 คน
กลุม

การทดลอง
กอน

n
20

X
19.45

S.D
1.98

ทดลอง

t

P

72.71*** .000
หลัง

20

47.85

2.94

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากตาราง 5 พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001โดยมี
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย47.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ2.94
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลัง
เรียนของกลุมควบคุมโดยใชวิธีเรียนปกติ
ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
กอนและหลังเรียนโดยวิธีเรียนปกติของนักเรียนกลุมควบคุมจํานวน 20 คน
กลุม

การทดลอง
กอน

n
20

X
19.25

S.D
1.74

ควบคุม

t

P

63.44*** .000
หลัง

20

26.60

1.87

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากตาราง 6 พบวา นักเรียนกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีเรียนปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001โดยมีคะแนนหลัง
เรียนเฉลี่ย26.60สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.87
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3.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษระหวางนักเรียน
กลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะกับกลุมวิธีเรียนปกติ
ตาราง 7 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ
ระหวางกลุมทดลองโดยใชแบบฝกทักษะและกลุมควบคุมโดยใชวิธีเรียนปกติจํานวนกลุมละ 20
คน
คะแนน

กลุม
ทดลอง

n
20

X
47.85

S.D
2.94

หลังการทดลอง
ควบคุม
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

t
.07***

20

26.60

P
.000

1.87

จากตาราง 7 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนเรื่องไวยากรณ
ระหวางกลุมทดลองที่เรียนโดยแบบฝกทักษะและกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีเรียนปกติมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยกลุมทดลองที่เรียนโดยแบบฝก
ทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีเรียนปกติ
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4.การเปรีย บเที ย บความพึ ง พอใจของกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ มที่ มี ตอ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
ตาราง 8 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของกลุ ม ทดลองและกลุ ม
ควบคุมที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษจํานวนกลุมละ 20 คน
คําถาม
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียน
ภาษาอังกฤษ
2.เนื้อหาไวยากรณมีความนาสนใจ
3. ขาพเจาพอใจที่มีการทดสอบกอน
และหลังเรียน
4.เนื้อหาที่เรียนทําใหขาพเจาเห็น
คุณคาของภาษาอังกฤษ
5. เนื้อหาที่เรียนมีประโยชนตอ
ขาพเจา
6. ภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจากลา
แสดงออกมากขึ้น
7. สื่อที่ใชในการเรียนเหมาะสมกับ
เนื้อหา
8. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษนาสนใจ
9. ขาพเจาสามารถนําเนื้อหาที่เรียน
ไปใชในชีวิตประจําวันได
10.ขาพเจาไดรับเนื้อหาครบถวนตาม
ตัวชี้วดั

กลุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

n
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

X
4.30
4.20
4.50
4.20
4.30
3.90
4.60
4.40
4.55
4.25
4.45
4.25
4.30
4.35
4.60
4.25
4.60
4.30
4.50
4.30

S.D.
.656
.615
.513
.695
.571
.911
.502
.598
.604
.638
.604
.716
.598
.587
.598
.786
.502
.732
.513
.656

t

P

.50

.622

1.55

.129

1.66

.106

1.14

.259

1.52

.135

.96

.346

.27

.791

1.58

.121

1.51

.140

1.07

.290

จากตาราง 8 พบวา การเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษไมมีความแตกตางกัน
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บทที่ 5
การสรุป การอภิปรายและขอเสนอแนะ
การวิจัยคนควาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลองแบบ Randomized Control – Group Pretest
– Posttest Design มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษและ
ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหวางนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะกับ
กลุมวิธีเรียนปกติ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน
ของกลุมทดลองโดยใชแบบฝกทักษะ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน
ของกลุมควบคุมโดยใชวิธีเรียนปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษระหวางนักเรียนกลุมที่เรียน
โดยใชแบบฝกทักษะกับกลุมวิธีเรียนปกติ
4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษของกลุมทดลองโดยใชแบบฝก
ทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษของกลุมควบคุมโดยใชวิธีเรียนปกติ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชแบบ
ฝกทักษะสูงกวากลุมวิธีเรียนปกติ
4. กลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุม
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ ระหวางการเรียนโดยแบบฝกทักษะและวิธีเรียนปกติ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประกอบดวยแบบฝกทักษะครอบคลุมเนื้อหาดานไวยากรณภาษาอังกฤษ 7 เรื่อง
ไดแก
1.1 Verb to be / Verb to have
1.2 Pronouns
1.3 Prepositions
1.4 Wh-questions
1.5 Adjectives Comparison
1.6 Quantitative
1.7 Present Simple Tenses, Present Continuous Tense and Past Simple Tense
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ตันติวัตร จํานวน 5 หองเรียน 165 คน ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนตันติวัตร ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลาก จํานวน 2 หองเรียน จาก 5 หองเรียน
ไดแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 ที่อยูในโครงการพิเศษ (EEP) จํานวน 20 คน และ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/5 จํานวน 20 คน โดยใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 4 หาคะแนนคาเฉลี่ย นํามาเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย จัดแบงกลุมเปน 2 กลุม เรียงคะแนนสลับกัน คือ 1 - 2 - 2 -1 จนครบทั้ง 40 คน ไดดัง
ตาราง 9
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ตาราง 9 การจัดกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมทดลอง ( 1)
กลุมควบคุม ( 2)
1
2
4
3
5
6
หลังจากการจัดแบงกลุมตัวอยางเรียบรอยแลวผูวิจยั ใชวิธีการสุมอยางงายดวยการ
จับฉลากอีกครั้งหนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยมีกลุมตัวอยาง กลุมละ 20 คน กลาวคือ
2.1 กลุม 1 เปนกลุมทดลอง จํานวน 20 คน เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
2.2 กลุม 2 เปนกลุมควบคุม จํานวน 20 คน เรียนโดยวิธีเรียนปกติ
3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
3.1.1 วิธีเรียน 2 วิธี ไดแก
3.1.1.1 กลุมที่เรียนโดยการใชแบบฝกทักษะ
3.1.1.2 กลุมที่เรียนโดยวิธีเรียนปกติ
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณวิชาภาษาอังกฤษ
3.2.2 ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลองประกอบดวย
1.1 แบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น
1.2 แผนการสอน 2 ชุด ไดแก แผนการสอนวิธีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะกับ
แผนการสอนวิธีเรียนปกติ จํานวน 10 สัปดาห สัปดาห 2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที
1.3 แบบทดสอบประเภทปรนัยแบบเลือกตอบจํานวน 70 ขอ โดยคลอบคลุมเนื้อหา 7
เรื่อง ไดแก The verb to be Verb to have / Pronouns / Prepositions /Wh-Questions/ Comparison
/Quantitative Adjectives / Present Simple Tenses, Present Continuous Tense and Past Simple
Tense
1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ ถึงผูอํานวยการโรงเรียนตันติวัตร ผูชวยฝาย
วิชาการ หัวหนาแผนกประถมศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนบทบาท
ของผูสอน จุดประสงคการเรียนรูและวิธีการประเมินผลการเรียนรู
3. ผูวิจัยจัดแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุมโดยวิธีการใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 4 หาคะแนนคาเฉลี่ย นํามาเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย และเรียงคะแนนสลับกัน คือ 1 - 2 - 2 -1 จนครบทั้ง 40 คน ไดดังตาราง 10
ตาราง 10 การจัดกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมทดลอง ( 1)
กลุมควบคุม ( 2)
1
2
4
3
5
6
หลังจากการจัดแบงกลุมตัวอยางเรียบรอยแลวผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงายดวยการ
จับฉลากอีกครั้งหนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยมีกลุมตัวอยาง กลุมละ 20 คน กลาวคือ
3.1 กลุม 1 เปนกลุมทดลอง จํานวน 20 คน เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
3.2 กลุม 2 เปนกลุมควบคุม จํานวน 20 คน เรียนโดยวิธีเรียนปกติ
4. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 55 ขอ โดยใชเวลา 90
นาที
5. ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝก
ทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชเวลาในการสอน จํานวน 10 สัปดาห สัปดาห 2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาทีและแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีเรียนปกติใชเวลาในการสอน จํานวน 10 สัปดาห สัปดาห 2 ครั้ง
ครั้งละ 90 นาที
6. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณที่ผวู ิจัยสรางขึ้น จํานวน 55 ขอ โดยใชเวลา 90
นาที
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7. ใหผูเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน
10 ขอ
8. รวบรวมข อมู ลตรวจให คะแนนแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชา
ภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณที่ผูวิจัยสรางขึ้น และแบบสอบถามวัดความความพึงพอใจตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดควบคุมตัวแปรทั้งหมดในการวิจัยดังตอไปนี้
1. สําหรับการวิจัยครั้งนี้สอนโดยผูวิจัยเพียงทานเดียวทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2. เวลาที่ใชในการวิจัยเทากันทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลาวคือแตละกลุม
ใชเวลาจํานวน 10 สัปดาห สัปดาห 2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาทีสวนตารางเรียนนั้นใชวิธีการสลับวันเรียน
ดังนี้ สัปดาหที่1,3,5,7,9,11,13,15,17และ19 สวนกลุมทดลองเรียนวันจันทรและวันอังคาร สวนกลุม
ควบคุมเรียนวันพุธและวันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 2,4,6,8,10,12,14,16,18 และ20 กลุมควบคุมเรียนวัน
จันทรและวันอังคารและกลุมทดลองเรียนวันพุธและวันพฤหัสบดี
3. วิธีเรียน กลาวคือกลุมทดลองเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ สวนกลุมควบคุมใชวิธี
เรียนแบบปกติตามคูมือครู
การวิเคราะหขอมูล
1.วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (  ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษ
2.วิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย (  ) ของผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียนของกลุมทดลองโดยใหสูตร

X

 X และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนเรียนและ
N

หลังเรียนของกลุมทดลองโดยใชสูตร t – Dependent
3.วิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย (  ) ของผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียนของกลุมควบคุมโดยใหสูตร

X

 X และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนเรียนและ
N

หลังเรียนของกลุมควบคุมโดยใชสถิติ t – Dependent
4.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชสถิติ
t – Independent
5. เปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุมทดลองและกลุมควบคุมที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษ
โดยใชสถิติ t – Independent
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษหลังเรียนของกลุมทดลองโดยใช
แบบฝกทักษะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001โดยมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย
47.85สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.94
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษหลังเรียนของกลุมควบคุมโดยใชวิธี
เรียนปกติสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 โดยมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย26.60
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.87
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษระหวางนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใช
แบบฝกทักษะกับกลุมวิธีเรียนปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยกลุม
ทดลองที่เรียนโดยแบบฝกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีเรียน
ปกติ
4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกัน
การอภิปรายผล
1. จากการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ ระหวางการเรียนโดยแบบฝกทักษะและวิธีเรียนปกติของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5” พบวา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษหลังเรียนของกลุมทดลองโดยใช
แบบฝกทักษะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 โดยมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 47.85
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.94 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 และงานวิจัยของสมหวัง
แสงสุนา-นนท (2540: 58) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหวางใช
แบบฝกทักษะและการสอนปกติ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดย
ใชแบบฝกทักษะสูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจพิจารณาไดวาเปนผล
สืบเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้
1.1.1 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบวา นักเรียนใหความสนใจใน
การเรียนดวยแบบฝกทักษะเรื่องไวยากรณเปนอยางมาก มีความกระตือรือรน และมีความตั้งใจเรียน
นักเรียนชื่นชอบการฝกปฏิบัติดวยตนเอง การควบคุมบทเรียนดวยตนเอง เนื่องจากแบบฝกทักษะมี
การนําเสนอทั้งขอความและภาพอยางสวยงามซึ่งเปนการดึงดูดนักเรียนใหมีความสนใจและเกิดการ
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เรียนรูตอการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยราสซิส เจ นูนาน
(Francis J. Noonan. 2004: 1-3) ที่ไดศึกษาวิธีการสอนนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในการ
สังเกตไวยากรณ พบวา ความรูชัดแจงในไวยากรณสามารถสนับสนุนการไดมาซึ่งความรูที่แฝงอยู
ภายในไปจนถึงการสังเกต ครูสามารถดึงความสนใจของนักเรียนใหรูแจงในจุดเดนของภาษาของสิ่งที่
ปอนเขาไป ไปจนถึงการสอนที่ชัดแจง การออกแบบชิ้นงานที่ตองการใหนักเรียนไดสังเกตโครงสราง
และเติมคําใหสมบูรณ
1.1.2 เนื้อหาในแบบทักษะ เรื่องไวยากรณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชเปนสื่อในการ
เรียนการสอนมีความยากงายและอยูในความสนใจของนักเรียนที่มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของ
นักเรียน โดยยึดหลักการสอนจากงายไปหายาก กลาวคือ ตองจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใหนักเรียน
ไดเขาใจเกี่ยวกับ รูปแบบหรือโครงสรางของไวยากรณ ความหมายของโครงสรางไวยากรณ และการนํา
โครงสรางไวยากรณไปใหถูกตอง ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเองมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของThewlis H. Stephen. (2543: 28) ที่ไดเสนอแนะวาการสอนไวยากรณให
บรรลุเปาหมายนั้นจะตองสอนภาษาทั้ง 3 มิติ คือ 1) รูป (Form) หมายถึงโครงสรางทางไวยากรณ
2) ความหมาย (Meaning) หมายถึงความหมายของโครงสรางทางไวยากรณ 3) การใช (Use) หมายถึงการ
ใชโครงสรางไวยากรณนี้เมื่อไรและทําไมตองใช
1.1.3 เมื่อนักเรียนเรียนจบในแตละแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนไดทําแบบ
ฝกทักษะเพื่อเปนการฝกฝนทางการเรียนรู ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนและสัมพันธกันอยางยิ่งกับเรื่องของ
ความสําเร็จและการทราบความกาวหนาของผูเรียน โดยใหโอกาสนักเรียนไดใชความรูและทักษะ
ใหมในสภาพการณตาง ๆ แกปญหา จากการทําแบบฝกทักษะอยูเสมอ หากนักเรียนไดรับการฝก
อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอจะสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะและความรูที่คงทน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
ของทอรนไดค คือ กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) ที่เนนใหผูเรียนไดฝกหัดและกระทําซ้ําบอยๆ
ทําใหเกิดการสมบูรณถูกตองในการแกปญหา ในขณะเดียวกันก็สอดคลองกับการพิจารณาคะแนน
การทําแบบฝกทักษะแตชุด ปรากฏวานักเรียนไดคะแนนแตละชุดเพิ่มขึ้นตามลําดับประกอบกับการ
ที่ผูวิจัยไดมีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูก็ปรากฏวานักเรียนมี
ความสุ ขกับการทําแบบฝ กทักษะเนื่องจากแบบฝก ทักษะบางชุดนักเรี ยนได มีการวาดภาพตาม
สถานการณที่กําหนดไวทําใหนักเรียนมีความรูกับการวาดภาพและระบายสีอีกทั้งเปนการเปด
โอกาสให นั ก เรี ย นแสดงความสามารถอย า งเต็ ม ที่ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ แบบฝ ก ชุ ด ทั ก ษะนี้ มี
ภาพประกอบอยางสวยงาม เชน ภาพการตูน ภาพสัตว และตัวหนังสือหลากหลายสี ทําใหนักเรียน
เกิดความสนใจที่เรียนรูและแบบฝกทักษะแตละชุดก็มีความหลากหลายเริ่มจากการฝกแบบงายไป
หายาก มีการฝกทักษะแตละเรื่องจนเกิดความเขาใจมากขึ้น
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1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษหลังเรียนของกลุมควบคุมโดย
ใชวิธีเรียนปกติสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 โดยมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย
26.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ1.87 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 เปนผลเนื่องมาจาก
วิธีการสอนตามปกตินั้นมีขอแตกตางจากการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ คือ กิจกรรมการเรียนดวย
การสอนแบบปกติมีอิสระกวาไมมีขอบังคับหรือกฎเกณฑใดๆ ในระหวางเรียนนักเรียนเกิดความ
สบายใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงสรางภาพรวมซึ่งครูแนะนํากอนการสอน ในการสอน
นักเรียนและครูอภิปรายเนื้อหารวมกันและนักเรียนแยกทํากิจกรรมเปนรายบุคคล ตามคําสั่งครูบาง
นักเรียนและครูอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนกอนการประเมินผลจากแบบฝกหัดในหนังสือเรียน
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษระหวางนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใช
แบบฝกทักษะกับกลุมวิธีเรียนปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยกลุมทดลองที่
เรี ยนโดยแบบฝ กทั กษะมี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงกว ากลุ มควบคุมที่ เรียนโดยวิ ธี เรี ยนปกติ ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 เนื่องจากการสอนโดยใชแบบฝกทักษะเปนสวนชวยเพิ่มเติมหรือเสริม
หนังสือเรียนชวยเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น แตทั้งนี้จะตองอาศัยการสงเสริมและเอาใจใสจาก
ครูผูสอนดวยชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เพราะการที่นักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของเขา จะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จ แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน
การใหนักเรียนทําแบบฝกชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือจุดบกพรองของนักเรียนไดชัดเจน ซึ่งจะชวย
ใหครูดําเนินการปรับปรุง แกไขปญหานั้น ๆ ไดทันทวงที นอกจากนั้นยังมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละคาบและแตละเรื่อง ซึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบ
คะแนนของตนเองไดตลอดเวลา สวนการจัดการเรียนการสอนแบบปกตินั้นนักเรียนทําแบบฝกหัดจาก
หนังสือเรียนและความสามารถของตนเอง จากลักษณะดังกลาวเชื่อมโยงกับการพิจารณาผลสัมฤทธิ์เรื่อง
ไวยากรณในรูปแบบของกราฟปรากฏวา กราฟของกลุมทดลองมีลักษณะของการเพิ่มขึ้นที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนสวนกราฟของกลุมควบคุมมีลักษณะของการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย
กอนเรียนและหลังเรียนของแตกลุมและผูวิจัยสังเกตจากการทําแบบฝกทักษะของแตละแผนการจัดการ
เรี ยนรู นั กเรี ยนจะได คะแนนไม ต่ํ ากว าครึ่ งของคะแนนเต็ มซึ่ งสอดคล องกั บงานวิ จั ยของอรทั ย
นุตรดุษฐ (2540:75) ไดศึกษาผลการใชแบบฝกการเขียนสะกดคํากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของ
โรงเรียนวัดปากทอ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี จํานวน 27 คน จากการ
วิจัยพบวา ผลการใชแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงวา ภายหลังนักเรียน
ไดรับการฝกแลวทําใหนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการสอนสูงกวากอนสอนและมีผลตอการ
พัฒนาความสามารถในการเขียนใหสูงขึ้น เชนเดียวกับงานวิจัยของลอเรย (Lowrey.1978: 817) ไดศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใชแบบฝกทักษะมีคะแนนการทดสอบหลังการทําแบบฝกมากกวา
คะแนนทดสอบก อ นทํ า แบบฝ ก ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า แบบฝ ก ทั ก ษะมี ส ว นช ว ยในการพั ฒ นา
ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนและเปนสื่อที่ชวยใหการจัดการเรียนการสอนนั้นเปนไป
ตามจุดประสงคที่กําหนดไว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการฝกฝนอยางตอเนื่อง การฝกฝนทําแบบ
ฝกทักษะเปนประจําทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางถองแท ทั้งยังเปนการเพิ่มพูนความรูในคําศัพท
ใหม ๆ ทําใหการเรียนหลักไวยากรณมีสัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น
1.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณ
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกันทางนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 4 ทั้งนี้อาจเปนผลจากวิธีการสอนและการปฏิบัติตนของครูตอนักเรียนทั้งสองกลุม
ไมแตกตางกันเมื่อนักเรียนเกิดปญหาหรือไมเขาใจบทเรียนครูจะชวยอธิบายจนนักเรียนเขาใจ
ครูผูสอนตั้งใจและใหความสําคัญกับนักเรียนทั้งสองกลุมเทาเทียมกัน และการวิจัยครั้งนี้ใชเวลาใน
การทดลองทั้งสอง 10 สัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง นับเปนชวงเวลาที่สั้น จึงทําใหนักเรียนที่เรียนดวย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติมี
ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีที่เปนมูลเหตุที่ทํา
ใหเกิดความพึงพอใจของ (Maslow.1970: 69-80) กลาวคือผลการเรียนจะมีความสัมพันธกันใน
ทางบวกทั้งนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัติ สงผลใหผูเรียนไดรับความตองการทางดาน
รางกายและจิตใจ ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจตอการเรียนมากขึ้น
ผลการวิจัยครั้งนี้จึงเปนสิ่งยืนยันไดวา “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ ระหวางการเรียนโดยแบบฝกทักษะและวิธีเรียนปกติ” สําหรับ
นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนตันติวัตร อ. ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช โดยการวิจัยเชิงกึ่ง
ทดลองแบบ Randomized Control – Group Pretest – Posttest Design ทําใหครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษไดยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแนวทางสําหรับครูผูสอน เพื่อนําไป
พัฒนาและปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรรมการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สงผลใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ยั่งยืนเนื่องจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติมีการจัดทําโดยการศึกษาจากหลักสูตร กําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจน และผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญ จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน โดยเนนกิจกรรมการฝกฝนอยางตอเนื่อง
นักเรียนยอมเกิดการเรียนรูอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งหากนักเรียนไดรับการฝกฝนตั้งแตวัยเริ่ม
เรียน ยิ่งจะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการคิดที่ดี จนกวานักเรียนจะคนพบวิธีคิดใหมที่ดี สะดวก
และรวดเร็วกวาวิธีคิดแบบเดิม จึงจะทําใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคิดใหม
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ขอเสนอแนะ
1. จากการวิจัย พบวา แบบฝกทักษะเรื่องไวยากรณ ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมาก
ขึ้น และนักเรียนมีความชอบ มีความกระตือรือรนที่จะเรียนโดยใชแบบฝกทักษะมากกวาการเรียน
แบบวิธีเรียนปกติ จึงควรไดรับการสงเสริมใหมีการสรางแบบฝกทักษะเรื่องไวยากรณในระดับชั้น
อื่น ๆ โดยวิเคราะหจากไวยากรณแตละชนิด และความเหมาะสมกับผูเรียน
2. จากผลการทดลอง พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู เ รี ย นแตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ ระดั บ
ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนแตละคน ดังนั้นคุณครูจึงควรคํานึงถึงการจัดสภาพการเรียนการ
สอนกับนักเรียนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ปานกลาง ต่ํา โดยพิจารณาในดานการจัดกลุมนักเรียน ความยาก
งายของเนื้อหาและกิจกรรมเสริม
3. ในการจัดกิจกรรมในแตละขั้นตอน คุณครูควรกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ใหชัดเจน และจะตองรักษาเวลาดวย รวมทั้งการเดินสํารวจการทํากิจกรรมของนักเรียน เพื่อเปนการ
กระตุนนักเรียนใหมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม
4. เนื่องจากแบบฝกทักษะเสริมการเรียน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
และการเรียนมีคุณภาพ ดังนั้นผูบริหารควรมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหครูในโรงเรียน สราง
แบบฝกทักษะขึ้นมาใชเอง ควรจัดหางบประมาณให และจัดใหมีการอบรมสัมมนาใหความรูแกครูใน
เรื่องการสรางแบบฝกทักษะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรสรางและหาคุณภาพของแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณ ทั้งนี้เพื่อจะ
ไดเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่จะสามารถนําไปใชในการวิจัยครั้งตอไป
2. ควรมี การนํ ารู ปแบบและขั้ นตอนการสร างแบบฝ กทั กษะภาษาอั งกฤษมาใช เป น
แนวทางในการสรางนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ในการเรียนรูของนักเรียน
3. ควรวิจัยเพื่อพัฒนาหรือสรางแบบฝกทักษะวิชาภาษาอังกฤษในเรื่องไวยากรณ ใน
แตละระดับ เพื่อรวบรวมเปนชุดและนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ใหมีประสิทธิภาพตอไป
4. ควรศึกษาความสนใจในการเรียนของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ
เพื่อนําผลการทดลองไปปรับปรุงและพัฒนาใหมีความนาสนใจและดึงดูดใจนักเรียนมากขึ้น
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5. ควรนํารูปแบบการสอนโดยใชแบบฝกทักษะมาบูรณาการกับการสอนตามคูมือครู เพื่อ
ประโยชนตอครูผูสอนในดานการสอน โดยครูผูสอนพิจารณาขอดีของแตละแบบและปรับขอดอย
ใหเปนประโยชนตอนักเรียน
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