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บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

        การวจิยัครัง้นี้เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเขยีนค าศพัท์ภาษาองักฤษ โดย
ใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนบ้าน
ปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
1. หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ 

เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
2. แผนการจดัการเรยีนรู ้

2.1 ความหมายและความส าคญัของแผนการจดัการเรยีนรู ้
2.2 ลกัษณะและองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรยีนรู ้
2.3 ขัน้ตอนการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้
2.4 ประโยชน์ของแผนการจดัการเรยีนรู ้

3. การเขยีน 
3.1 ความหมายและความส าคญัของการเขยีน 
3.2 องคป์ระกอบและจดุประสงคข์องการเขยีน 
3.3 ประเภทของการเขยีน 

4. การเขยีนตามค าบอก 
4.1 ความหมายของการเขยีนตามค าบอก 
4.2 ประเภทของการเขยีนตามค าบอก 

5. แบบฝึกทกัษะ 
5.1 ความหมายและความส าคญัของแบบฝึกทกัษะ 
5.2 หลกัการสรา้งแบบฝึกทกัษะ 
5.3 ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะ 
5.4 ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ 
5.5 การหาประสทิธภิาพ 
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6. ค าศพัท ์
6.1 ความส าคญัของค าศพัท ์
6.2 ประเภทของค าศพัท ์
6.3 หลกัการคดัเลอืกค าศพัท ์

7. ความพงึพอใจ 
7.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
7.2 องคป์ระกอบของความพงึพอใจ 
7.3 การสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
1. งานวจิยัในประเทศ 
2. งานวจิยัต่างประเทศ 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1. หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
        ผู้ว ิจ ัยได้น าเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 1-71) 
ดงันี้ 

ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
        ในสงัคมโลกปัจจุบนั การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศมคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ชวีติประจ าวนั เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคญัในการติดต่อสื่อสาร  การศกึษา  การแสวงหา
ความรู ้การประกอบอาชพี  การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรมและวสิยัทศัน์ของชมุชนโลก 
และตระหนักถงึความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสงัคมโลก น ามาซึ่งมติรไมตรี
และความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ  ช่วยพฒันาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น 
เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  
สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มเีจตคตทิี่ดตี ่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทัง้เขา้ถงึองค์ความรูต้่างๆ ไดง้่ายและกวา้งขึน้  และ
มวีสิยัทศัน์ในการด าเนินชวีติ 

        ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน คอื ภาษาองักฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เชน่ ภาษาฝรัง่เศส เยอรมนั 
จนี ญี่ปุ่ น อาหรบั บาล ีและภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรอืภาษาอื่นๆ ให้อยู่ใน   ดุลยพนิิจ
ของสถานศกึษาทีจ่ะจดัท ารายวชิาและจดัการเรยีนรูต้ามความเหมาะสม 

เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
        กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  มุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชพี และ
ศกึษาต่อ ในระดบัทีสู่งขึน้ รวมทัง้มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องราวและวฒันธรรมอนัหลากหลาย
ของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกได้อย่าง
สรา้งสรรค ์ประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงันี้ 

1) ภาษาเพื่อการส่ือสาร การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขยีน  
แลกเปลีย่นขอ้มูล ขา่วสาร แสดงความรูส้กึและความคดิเหน็ ตคีวาม น าเสนอขอ้มูล    ความคดิ
รวบยอดและความคดิเหน็ในเรื่องต่างๆ  และสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลอย่างเหมาะสม   

2) ภาษาและวฒันธรรม การใชภ้าษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

ความสมัพนัธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา  
ภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย  และน าไปใชอ้ย่างเหมาะสม 
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3) ภาษากบัความสมัพนัธก์บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใชภ้าษาต่างประเทศ 

ในการเชื่อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู ้
และเปิดโลกทศัน์ของตน 

4) ภาษากบัความสมัพนัธก์บัชมุชนและโลก การใชภ้าษาต่างประเทศใน 

สถานการณ์ต่างๆ  ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ชมุชน และสงัคมโลก เป็นเครื่องมอืพื้นฐานใน
การศกึษาต่อ ประกอบอาชพี และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัสงัคมโลก 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตคีวามเรื่องทีฟั่งและอ่านจากสือ่ประเภทต่างๆ  และ 
แสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล 

มาตรฐาน ต 1 .2  มทีกัษะการสือ่สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลขา่วสาร  
แสดงความรูส้กึ และความคดิเหน็อย่างมปีระสทิธภิาพ 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอขอ้มูลขา่วสาร  ความคดิรวบยอด  และความคดิเหน็ใน 
เรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขยีน 

สาระท่ี 2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของ 

ภาษา และน าไปใช ้ไดอ้ย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2 เขา้ใจความเหมอืนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและ 

วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
สาระท่ี 3  ภาษากบัความสมัพนัธก์บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชือ่มโยงความรูก้บักลุ่มสาระการ 
เรยีนรูอ้ ื่น และเป็นพืน้ฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู ้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 

สาระท่ี 4  ภาษากบัความสมัพนัธก์บัชมุชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ในสถานศกึษา  

ชมุชน และสงัคม 
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเครื่องมอืพืน้ฐานในการศกึษาต่อ การ 

ประกอบอาชพี และการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัสงัคมโลก 
คณุภาพผูเ้รียน 

        เมือ่นกัเรยีนจบชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 นกัเรยีนมคีวามสามารถดงันี้ 
1. ปฏบิตัติามค าสัง่ ค าขอรอ้ง และค าแนะน าทีฟั่งและอ่าน อา่นออกเสยีง 
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ประโยค ขอ้ความ นิทาน  และบทกลอนสัน้ๆ ถูกต้องตามหลกัการอ่าน  เลอืก/ระบุประโยค
และขอ้ความตรงตามความหมายของสญัลกัษณ์หรอืเครื่องหมายทีอ่่าน บอกใจความส าคญั 
และตอบค าถามจากการฟังและอา่น บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า  

2. พูด/เขยีนโตต้อบในการสื่อสารระหวา่งบุคคล ใชค้ าสัง่ ค าขอรอ้ง และให ้
ค าแนะน า พูด /เขยีนแสดงความต้องการ   ขอความช่วยเหลอื   ตอบรบัและปฏเิสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครวั และเรื่องใกลต้วั พูด/เขยีนแสดงความรูส้กึเกี่ยวกบัเรื่องต่างๆ ใกล้ตวั กจิกรรมต่างๆ  
พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลสัน้ๆ ประกอบ 

3. พูด/เขยีนใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง เพื่อน และสิง่แวดลอ้มใกลต้วั เขยีนภาพ  
แผนผงั แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังและอ่าน พูด  /เขียนแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบัเรื่องต่างๆ ใกลต้วั   

4. ใชถ้อ้ยค า น ้าเสยีง และกริยิาท่าทางอย่างสภุาพ เหมาะสม ตามมารยาท 
สงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง/ชวีติความ
เป็นอยู่ของเจา้ของภาษา เขา้ร่วมกจิกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

5. บอกความเหมอืน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสยีงประโยคชนิดต่างๆ   
การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน และการล าดบัค า ตามโครงสรา้งประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย  เปรยีบเทยีบความเหมอืน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาล งานฉลองและประเพณีของ
เจา้ของภาษากบัของไทย   

6. คน้ควา้รวบรวมค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ ื่นจากแหล่งการ 
เรยีนรู ้และน าเสนอดว้ยการพดู/การเขยีน 

7. ใชภ้าษาสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีนและสถานศกึษา 
8. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสบืคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  
9. มทีกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง พูด อ่าน เขยีน) สื่อสารตามหวั 

เรื่องเกีย่วกบัตนเอง ครอบครวั โรงเรยีน สิง่แวดลอ้ม อาหาร เครื่องดื่ม   เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวสัดกิาร การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศพัท์ประมาณ 1,050 – 1,200 
ค า (ค าศพัทท์ีเ่ป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

10. ใชป้ระโยคเดีย่วและประโยคผสม  (Compound Sentences)  สื่อความหมาย 
ตามบรบิทต่างๆ 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร   

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตคีวามเรื่องทีฟั่งและอ่านจากสือ่ประเภทต่างๆ และ 
แสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 

 
 

1. ปฏบิตัติามค าสัง่  ค าขอรอ้ง  
และค าแนะน า (instructions) 
ง่ายๆ ทีฟั่งหรอือ่าน 

ค าสัง่และค าขอรอ้งทีใ่ชใ้นหอ้งเรยีน และ
ค าแนะน าในการเลน่เกม การวาดภาพ หรอืการ
ท าอาหารและเครื่องดื่ม 
- ค าสัง่ เชน่ Look at the…/here/over  

there./ Say it again./ Read and draw./  
Put a/an…in/on/under  a/an…/  
Don’t go over there.    etc. 
- ค าขอรอ้ง เชน่ Please take a queue./  

Take a queue, please./ Can you help me, 
please?   etc. 
- ค าแนะน า เชน่ You should read  

everyday./Think before you speak./  
- ค าศพัทท์ีใ่ชใ้นการเล่นเกม  Start./ My  

turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the 
number./ Finish./        
- ค าบอกล าดบัข ัน้ตอน  First,...   

Second,…  Then,… Finally,...      etc.      
2. อ่านออกเสยีงค า สะกดค า 
อ่านกลุม่ค า ประโยค  ขอ้ความ
ง่ายๆ และบทพูดเขา้จงัหวะ
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

ค า กลุม่ค า ประโยค ขอ้ความ บทพูดเขา้จงัหวะ  
และการสะกดค า การใชพ้จนานุกรม   
หลกัการอ่านออกเสยีง เชน่ 
- การออกเสยีงพยญัชนะตน้ค าและ 

พยญัชนะทา้ยค า  
- การออกเสยีงเน้นหนกั-เบา ในค าและ 

กลุ่มค า 
- การออกเสยีงตามระดบัเสยีงสงู-ต ่า ใน 

ประโยค 
 3. เลอืก/ระบุภาพ หรอื

สญัลกัษณ์ หรอืเครื่องหมายตรง
ตามความหมายของประโยคและ
ขอ้ความสัน้ๆ ทีฟั่ง หรอือ่าน  

กลุ่มค า ประโยคเดีย่ว สญัลกัษณ์  เครื่องหมาย 
และความหมาย  เกีย่วกบัตนเอง ครอบครวั 
โรงเรยีน สิง่แวดลอ้ม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวา่ง
และนนัทนาการ สขุภาพและสวสัดกิาร การซื้อ-
ขาย และลมฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศพัทส์ะสม 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4  ประมาณ 550 - 700 ค า (ค าศพัทท์ีเ่ป็นรูปธรรม

และนามธรรม)  
 4.  ตอบค าถามจากการฟังและ

อ่านประโยค  บทสนทนา และ
นิทานง่ายๆ  

ประโยค บทสนทนา นทิานทีม่ภีาพประกอบ  
ค าถามเกีย่วกบัใจความส าคญัของเรื่อง เชน่   
ใคร ท าอะไร  ทีไ่หน 
  
- Yes/No Question เชน่   

Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./   
                             No,…isn’t/aren’t/can’t.  
Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…        
etc. 
 
- Wh-Question เชน่   

Who is/are…?          He/She is…/They are… 
What…?/Where…?   It is …/They are… 
What...doing?           …is/am/are…        
etc.     
 
- Or-Question เชน่   

Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…      
etc.     

 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร   

มาตรฐาน ต 1.2 มทีกัษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นขอ้มูล ขา่วสาร  
แสดงความรูส้กึและความคดิเหน็อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 

 
 

1. พูด/เขยีนโตต้อบในการ
สื่อสารระหวา่งบุคคล  
 

บทสนทนาทีใ่ชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา ขอบคณุ   
ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสภุาพ ประโยค/
ขอ้ความทีใ่ชแ้นะน าตนเอง  เพือ่น และบุคคลใกล้
ตวั และส านวนการตอบรบั  เชน่  Hi/Hello/Good 
morning/Good afternoon/Good evening/ 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 

 
 

 /I am sorry./How are you?/I’m fine. Thank you. 
And you?/ Hello.I am… Hello,…I am… This is 
my sister.Her name is… Hello,…/Nice to see 
you. Nice to see you  too./Goodbye./ 
Bye./See you soon/later./ Thanks./Thank 
you./Thank you very much./You’re 
welcome./It’s O.K.        
etc.   

2. ใชค้ าสัง่ ค าขอรอ้ง และค าขอ
อนุญาตง่ายๆ  

ค าสัง่  ค าขอรอ้ง  และค าขออนุญาตทีใ่ชใ้น
หอ้งเรยีน  

3. พูด/เขยีนแสดงความ
ตอ้งการของตนเอง และขอ
ความชว่ยเหลอืในสถานการณ์
ง่ายๆ  

ค าศพัท ์ส านวน และประโยคทีใ่ชแ้สดงความ
ตอ้งการและขอความชว่ยเหลอืในสถานการณ์
ต่างๆ เชน่   
I want …/ Please…/ May…?/ I need your 
help./ Please help me./ Help me!         
etc. 

 4. พูด/เขยีนเพือ่ขอและให้
ขอ้มูลเกีย่วกบัตนเอง เพื่อน 
และครอบครวั 

ค าศพัท ์ ส านวน และประโยคทีใ่ชข้อและใหข้อ้มูล
เกีย่วกบัตนเอง สิง่ใกลต้วั เพือ่น และครอบครวั 
เชน่ 
What’s your name?       My name is… 
What time is it?             It is one o’clock. 
What is this?                 It is a/an… 
How many…are there?     There is a/an …/ 
                                     There are … 
Where is the …?           It is in/on/under… 
etc. 

5.  พูดแสดงความรูส้กึของ
ตนเองเกีย่วกบัเรื่องต่างๆ ใกล้
ตวั และกจิกรรมต่างๆ ตามแบบ
ทีฟั่ง 

ค าและประโยคทีใ่ชแ้สดงความรูส้กึ เชน่ ดใีจ 
เสยีใจ ชอบ ไม่ชอบ รกั  ไม่รกั  เชน่  
I/You/We/They like…/He/She likes… 
I/You/We/They love…/He/She loves… 



15 
 

ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4  I/You/We/They don’t like/love/feel… 

He/She doesn’t like/love/feel… 
I/You/We/They feel…       etc. 

 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอขอ้มูลขา่วสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเหน็ใน 
เรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขยีน 
ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. พูด/เขยีนใหข้อ้มูลเกีย่วกบั

ตนเองและเรื่องใกลต้วั 
 

ประโยคและขอ้ความทีใ่ชใ้นการพดูใหข้อ้มูล
เกีย่วกบัตนเอง บุคคล สตัว ์และเรื่องใกลต้วั เชน่ 
ชือ่ อาย ุ รูปร่าง ส ีขนาด รูปทรง สิง่ต่างๆ 
จ านวน 1-100  
วนั เดอืน ปี ฤดูกาล ทีอ่ยู่ของสิง่ต่างๆ 
เครื่องหมายวรรคตอน 

 2. พูด/วาดภาพแสดง
ความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ ใกล้
ตวัตามทีฟั่งหรอือา่น  

ค า กลุม่ค าทีม่คีวามหมายสมัพนัธข์องสิง่ตา่งๆ 
ใกลต้วั เชน่ การระบุ/เชือ่มโยงความสมัพนัธข์อง
ภาพกบัค า หรอืกลุม่ค า โดยใชภ้าพ  แผนภูม ิ 
แผนภาพ แผนผงั  

 3. พูดแสดงความคดิเหน็ง่ายๆ 
เกีย่วกบัเรื่องตา่งๆ ใกลต้วั 

ประโยคทีใ่ชใ้นการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
เรื่องต่างๆ ใกลต้วั 

 
สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม   

มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของ 
ภาษา และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 

 
1. พูดและท าท่าประกอบอย่าง
สุภาพ ตามมารยาทสงัคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา     

มารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
เชน่ การขอบคุณ ขอโทษ การใชส้หีน้าท่าทาง
ประกอบการพดูขณะแนะน าตนเอง การสมัผสัมอื 
การโบกมอื การแสดงความรูส้กึชอบ/ไม่ชอบ  
การแสดงอาการตอบรบัหรอืปฏเิสธ     
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 

 
2. ตอบค าถามเกีย่วกบัเทศกาล/ 
วนัส าคญั/ งานฉลองและชวีติ
ความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจา้ของ
ภาษา       

ค าศพัทแ์ละขอ้มูลเกีย่วกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งาน
ฉลอง และชวีติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา 
เชน่ วนัครสิตม์าส วนัขึน้ปีใหม่ วนัวาเลนไทน์   
เครื่องแต่งกาย ฤดกูาล อาหาร เครือ่งดืม่     

 3. เขา้ร่วมกจิกรรมทางภาษา
และวฒันธรรมทีเ่หมาะกบัวยั   

กจิกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เชน่ การเลน่
เกม การรอ้งเพลง การเล่านิทานประกอบทา่ทาง 
บทบาทสมมุต ิวนัครสิตม์าส วนัขึน้ปีใหม่  
วนัวาเลนไทน์      

 

 
สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม    

มาตรฐาน ต 2.2 เขา้ใจความเหมอืนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและ 
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย  และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบักาลเทศะ 
ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. บอกความแตกตา่งของเสยีง

ตวัอกัษร ค า กลุม่ค า ประโยค 
และขอ้ความของภาษาต่าง 
ประเทศและภาษาไทย 

ความแตกต่างของเสยีงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า และ
ประโยคของภาษาตา่งประเทศและภาษาไทย 
 

 2. บอกความเหมอืน/ความ
แตกต่างระหวา่งเทศกาลและ
งานฉลองตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย  

ความเหมอืน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาล  และ 
งานฉลองตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของ
ไทย 

 
สาระท่ี 3 ภาษากบัความสมัพนัธก์บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชือ่มโยงความรูก้บักลุ่มสาระการ 
เรยีนรูอ้ ื่น และเป็นพืน้ฐานในการพฒันา แสวงหาความรู ้และเปิดโลกทศัน์ของตน 
ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. คน้ควา้ รวบรวมค าศพัทท์ี่

เกีย่วขอ้งกบักลุม่สาระการ
เรยีนรูอ้ ื่น และน าเสนอดว้ยการ
พูด /การเขยีน 

การคน้ควา้ การรวบรวม และการน าเสนอ 
ค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ ื่น 



17 
 

สาระท่ี 4 ภาษากบัความสมัพนัธก์บัชมุชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ในสถานศกึษา  

ชมุชน และสงัคม 
ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. ฟังและพูด/อ่านใน

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ใน
หอ้งเรยีนและสถานศกึษา 

การใชภ้าษาในการฟังและพดู/อ่านในสถานการณ์
ทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีน 

สาระท่ี 4  ภาษากบัความสมัพนัธก์บัชมุชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเครื่องมอืพืน้ฐานในการศกึษาตอ่  

การประกอบอาชพี และการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัสงัคมโลก 
ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. ใชภ้าษาต่างประเทศในการ

สบืคน้และรวบรวมขอ้มูลตา่งๆ 
การใชภ้าษาต่างประเทศในการสบืคน้และการ
รวบรวมค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งใกลต้วั จากสื่อและ
แหล่งการเรยีนรูต้า่งๆ   

1. หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ      
2. แผนการจดัการเรียนรู้ 

2.1 ความหมายและความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 
        กรมวชิาการ (2545 : 11) ได้ให้ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ว่า เป็นการจดั
โปรแกรมการสอนของวชิาใดวชิาหนึ่งไวล้่วงหน้าเพื่อใหก้ารเรยีนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย 
        ณฐัวฒุ ิ กจิรุ่งเรื่อง และคณะ (2545 : 53) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการจดัการเรยีนรู้ว่า 
แผนการจดัการเรยีนรู้ (Lesson Plan) หมายถงึ การเตรยีมการจดัการเรยีนรู้ไวล้่วงหน้าอย่าง
เป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อกัษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจดัการเรียนรู้ ใน
รายวชิาใดวชิาหนึ่งใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายทีห่ลกัสูตรก าหนด 
        ถวลัย์  มาศจรสั (2546 : 32)  ให้ความหมายของแผนการจดัการเรยีนรู้ไวว้่า หมายถงึ 
การน าวชิาการหรอืกลุ่มประสบการณ์ที่จะต้องสอนตลอดภาคเรยีน  มาสร้างเป็นแผนการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน  โดยมีจุดประสงค์การเรียนการสอน เนื้อหาสาระ 
กจิกรรมการเรยีนการสอน การใชส้ื่อและการวดัผลประเมนิผล โดยให้สอดคล้องกบัจุดเน้นของ
หลกัสูตร สภาพผูเ้รยีน ความพรอ้มของโรงเรยีน 
        ส าล ีรกัสุทธ ี(2546 : 16)  ใหค้วามหมายของแผนการจดัการเรยีนรูไ้วว้า่ เป็นการน าวชิา
หรอืกลุ่มประสบการณ์ ที่ต้องท าการสอนตลอดภาคเรยีนมาสร้างเป็นแผนการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน  การใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน และการวดัผลประเมินผล ส าหรับเนื้อหาและ
จุดประสงคก์ารเรยีนย่อยๆใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรอืจุดเน้นของหลกัสูตร สภาพผูเ้รยีน  
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ความพร้อมของโรงเรียน ในด้านวสัดุอุปกรณ์ตรงกบัชวีติจริงในท้องถิ่น ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่ง
แผนการจดัการเรียนรู้กค็อื การเตรียมการสอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า หรอืบนัทกึการ
สอนตามปกตนิัน่เอง 
        สุวมิล สุวรรณจนัด ี(2554 : 7)  ให้ความหมายของแผนการจดัการเรยีนรู้ไว้ว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ คือ การเตรียมการสอนของครู ซึ่งจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ
เตรียมการสอนไวอ้ย่างเป็นระบบ ข ัน้ตอน การจดักจิกรรมการเรียนการสอน  สื่อการจดัการ
เรียนการสอน และเครื่องมือวดัผลประเมินผล ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของการจัด
การศกึษา ช่วยให้ครูบรรลุวตัถุประสงค์ไปสู่เป้าหมายของการจดัการศกึษาตามหลกัสูตรที่
ก าหนดไว ้
        ดงัทีก่ล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ แผนการจดัการเรยีนรู ้คอื การวางแผนการจดัการเรยีนรู้ โดย
จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบตามขัน้ตอน ประกอบด้วย สาระส าคญั 
จุดประสงค์การเรยีนรู้ สาระการเรยีนรู้ กจิกรรมการเรยีนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการ
วดัผลและประเมนิผล เพื่อใหผู้ส้อนสามารถน าไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแก่ผูเ้รยีน พฒันา
ผูเ้รยีนใหบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมายทีว่างไว ้
        ส าล ีรกัสุทธ ี(2546 : 101) กล่าวถงึความส าคญัและคุณค่าของแผนการจดัการเรยีนรู้ไว ้
ดงันี้ 

1. คุณค่าของแผนการจดัการเรยีนรูท้ีม่ตี่อผูเ้รยีน 
1.1 ท าใหน้กัเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนอย่างแทจ้รงิ 
1.2 ท าใหน้กัเรยีนสามารถเขา้ใจเนื้อหา สาระ ความรู้ ตามจุดประสงค์การเรยีนรู้

ไดร้่วมเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีา 
1.3 ท าให้นักเรียนได้รับค าชี้แนะตามขัน้ตอนในการเรียนตามทิศทางที่ครูได้

วเิคราะหแ์ละสามารถก าหนดพืน้ฐานความรูค้วามสามารถของนกัเรยีนได้ 
2. คุณค่าของแผนการจดัการเรยีนรูท้ีม่ตี่อครูและผูส้อน 

2.1 ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหา และประสบการณ์สลบัซบัซ้อน และมลีกัษณะ
เป็นนามธรรมไดด้ ี

2.2 ชว่ยเรา้ความสนใจของนักเรยีนต่อสิง่ที่ก าลงัศกึษา เพราะแผนจดัการเรยีนรู้
จะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนของตนเองมากทีสุ่ด 

2.3  ชว่ยสรา้งความพรอ้มและความมัน่ใจใหค้รูผูส้อน 
        สุวทิย ์ มูลค า (2551 : 48) กล่าวถงึความส าคญัและคุณค่าของแผนการจดัการเรยีนรู้ไว ้
ดงันี้ 

1. ท าใหเ้กดิการวางแผนวธิสีอนทีด่ ีวธิเีรยีนทีด่ ีทีเ่กดิจากการผสมผสานความรูแ้ละ 
จติวทิยาการศกึษา 

2. ชว่ยใหผู้ส้อนมคีู่มอืการจดัการเรยีนรู ้ทีท่ าไวล้่วงหน้าดว้ยตนเอง และท าใหค้รูม ี
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ความมัน่ใจในการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมาย 
3. ชว่ยใหค้รูผูส้อนไดท้ราบวา่การสอนของตนไดเ้ดนิไปในทางทศิใด หรือทราบวา่จะ 

สอนอะไร ดว้ยวธิใีด สอนท าไม สอนอย่างไร จะใชส้ื่อแหล่งเรยีนรูอ้ะไร และจะวดัผลประเมนิผล
อย่างไร 

4. ส่งเสรมิใหค้รูผูส้อนใฝ่หาความรู ้ทัง้เรื่องหลกัสูตร วธิจีดัการเรยีนรู ้จะจดัหาและใช ้
สื่อแหล่งเรยีนรู ้ตลอดจนการวดัผลประเมนิผล 

5. ใชเ้ป็นคู่มอืส าหรบัครูที่มาสอน (จดัการเรยีนรู)้ แทนได้ 
6. แผนการจดัการเรยีนรูท้ีน่ าไปใชแ้ละพฒันาแลว้จะเกดิประโยชน์ต่อวงการศกึษา 
7. เป็นผลงานทางวชิาการทีแ่สดงถงึความช านาญและความเชีย่วชาญของครูผูส้อน 

ส าหรบัประกอบการประเมนิเพื่อขอเลื่อนต าแหน่งและวทิยฐานะใหสู้งขึน้ 
        สุวมิล สุวรรณจนัด ี(2554 : 9)  กล่าวถงึความส าคญัและคุณค่าของแผนการจดัการเรยีนรู้
ไว้ว่าแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผูส้อนได้มีโอกาสศกึษาหลกัสูตร เพื่อให้การจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และจุดหมายปลายทางของหลกัสูตร 
ส่งผลใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะตรงตามทีห่ลกัสูตรไดต้ัง้เป้าหมายเอาไว้ 
        สรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความส าคัญทัง้ต่อผู้เรียนและผู้สอนในการด าเนิน
กจิกรรมร่วมกนั ท าใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูเ้รื่องราวต่างๆ เป็นไปตามล าดบัข ัน้ตอน เกดิความ
สนุกสนานในการเรยีน และท ากจิกรรมร่วมกนัตามทศิทางที่ครูได้วางแผนไว้ และครูสามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์แก่นักเรยีนได้เป็นอย่างด ีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

2.2 ลกัษณะและองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
        ส าล ีรกัสุทธ ี(2546 : 101)  กล่าวถงึลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้  ผูรู้้ได้สรุปไว้
ตรงกนัดงันี้ 

1. เป็นคู่มอืการสอนทีค่รูพฒันาขึน้จากวชิาทีต่นเองสอน ใชส้อนเป็นประจ าและผูอ้ื่น 
สามารถใชส้อนแทนไดเ้มื่อตนเองไม่อยู่ 

2. เป็นเอกสารการสอนทีม่ลีกัษณะสมบูรณ์ เพราะในแต่ละแผนจะประกอบไปดว้ย 
ส่วนต่างๆ ทีจ่ะน าพาใหน้กัเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีา 

3. มลีกัษณะเหมอืนชดุการสอน เพราะในแต่ละแผนมคีวามสมบูรณ์ในตวั 
4. แตล่ะแผนเมื่อสอนจบจะสามารถวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หรอืผลสะทอ้นกลบั 

ไดท้นัท ีท าใหค้รูเขา้ใจนกัเรยีน และนกัเรยีนรูต้นเองไดด้ี 
5. การอธบิาย สาธติ บรรยายเป็นขัน้ตอนการจดักจิกรรมชดัเจน ง่าย เน้นผูเ้รยีน 

เป็นศนูยก์ลาง 
        สุวทิย ์ มูลค า (2551 : 48)  กล่าวถงึลกัษณะของแผนการจดัการเรยีนรูไ้ว ้ดงันี้ 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่คีวรมลีกัษณะ ดงันี้ 
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1. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูไ้วช้ดัเจน (ในการสอนครัง้นัน้ๆ ตอ้งการให ้
ผูเ้รยีนมคีุณสมบตัอิะไร หรอืดา้นใด) 

2. ก าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนไวช้ดัเจนและน าไปสู่การเรยีนรูต้าม 
จุดประสงคไ์ด้จรงิ (ระบุบทบาทของครูผูส้อนและผูเ้รยีนไวช้ดัเจนว่าจะต้องท าอะไรจงึจะท าให้
การเรยีนการสอนบรรลุผล) 

3. ก าหนดสื่ออุปกรณ์หรอืแหล่งเรยีนรูไ้วช้ดัเจน (จะใชส้ื่อ อุปกรณ์หรอืแหล่งเรยีนรู ้
อะไรชว่ยบา้ง และจะใชอ้ย่างไร) 

4. ก าหนดวธิกีารวดัและประเมนิผลไวช้ดัเจน(จะใชว้ธิกีารและเครื่องมอืในการวดัและ 
ประเมนิผลใด เพือ่ใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรูน้ัน้) 

5. ยดืหยุน่และปรบัเปลีย่นได(้ในกรณทีีม่ปัีญหาเมือ่มกีารน าไปใช ้หรอืไม่สามารถ 
ก าหนดการจดัการเรยีนรูต้ามแผนนัน้ได ้สามารถปรบัเปลีย่นเป็นอย่างอืน่ได ้โดยไม่กระทบตอ่
การเรยีนการสอนและผลการเรยีนรู)้ 

6. มคีวามทนัสมยั ทนัต่อเหตกุารณ์ ความเคลือ่นไหวต่างๆ และสอดคลอ้งกบัสภาพ 
ทีเ่ป็นจรงิทีผู่เ้รยีนด าเนนิชวีติอยู่ 

7. แปลความไดต้รงกนั แผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ขยีนขึน้จะตอ้งสื่อความหมายได ้
ตรงกนั เขยีนให้อ่านเขา้ใจง่าย กรณีมกีารสอนแทนหรอืเผยแพร่ ผูน้ าไปใชส้มารถเขา้ใจใชไ้ด้
ตรงตามจุดประสงคข์องผูเ้ขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ 

8. มบีูรณาการ แผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่ ีจะสะทอ้นใหเ้หน็การบูรณาการแบบองค ์
รวมของเนื้อหาสาระการเรยีนรูแ้ละวธิกีารจดัการเรยีนรูเ้ขา้ดว้ยกนั 

9. มกีารเชือ่มโยงความรูไ้ปใชอ้ย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดน้ าความรูแ้ละ 
ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกบัความรู้และประสบการณ์ใหม่ และน าไปใชใ้นชวีติจรงิกบัการ
เรยีนในเรื่องต่อไป 
        สุวมิล สุวรรณจนัดี (2554 : 12) กล่าวว่า ลกัษณะของแผนการจดัการเรยีนรู้ที่ดีเป็น
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่มีความชดัเจนทัง้ในด้านเนื้อหา วตัถุประสงค์ การจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน การใชว้สัดุอุปกรณ์ที่จดัหาได้ในท้องถิน่ นักเรยีนมสี่วนร่วมในการ
จดัการเรยีนการสอนไดม้ากทีสุ่ด ส่งผลใหบ้รรลุจุดประสงคใ์นการจดัการเรยีนการสอน 
        สรุปไดว้า่ลกัษณะของแผนการจดัการเรยีนรู้ที่ดจีะต้องเป็นแผนการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนทีม่คีวามครบถว้นสมบูรณ์ทุกข ัน้ตอนตัง้แต่วตัถุประสงค์ เนื้อหา กจิกรรมการสอน สื่อ 
วสัดุอุปกรณ์ และนกัเรยีนมสี่วนร่วมกจิกรรม ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรยีนการสอนอย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
        สุวทิย ์ มูลค า (2551 : 63) ไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรยีนรูด้งันี้
ส่วนประกอบทีส่ าคญัของแผนการจดัการเรยีนรู้ 
        แผนการจดัการเรยีนรูม้หีลายรูปแบบอาจอยู่ในรูปของความเรยีงหรอืตาราง หรอืทัง้ 
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ความเรยีงและตารางรวมกนักไ็ด ้ ซึ่งผูส้อนสามารถเลอืกรูปแบบไดต้ามความเหมาะสม จะเหน็
วา่แผนการจดัการเรยีนรู ้ควรประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน คอื 
        ส่วนที ่1  ส่วนน าหรอืหวัแผนการจดัการเรยีนรู้ 

เป็นส่วนประกอบทีแ่สดงใหเ้หน็ภาพรวมของแผนฯ วา่เป็นแผนฯ ในกลุ่มสาระการ 
เรยีนรูใ้ด เรือ่งอะไร ใชเ้วลาในการจดักจิกรรมนานเท่าใด 
        ส่วนที ่2 ตวัแผนการจดัการเรยีนรู ้(องคป์ระกอบทีส่ าคญั) 

1. สาระ 
2. มาตรฐานการเรยีนรู ้
3. มาตรฐานการเรยีนรูช้ว่งชัน้ 
4. ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 
5. สาระส าคญั 
6. จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 

6.1 จุดประสงคป์ลายทาง  
6.2 จุดประสงคน์ าทาง 

7. สาระการเรยีนรูเ้นื้อหา 
8. กจิกรรม/กระบวนการเรยีนรู ้
9. สื่อนวตักรรม/แหล่งเรยีนรู ้
10. การวดัและประเมนิผลประกอบดว้ย 

10.1 วธิปีระเมนิ 
10.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
10.3 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ  

11. เอกสารประกอบการเรยีนรู ้
12. บนัทกึผลการจดัการเรยีนรู ้

        ส่วนที ่3 ทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู้ 
        ประกอบด้วยบนัทึกผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู้ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้สอนใชบ้นัทกึการ
สงัเกตทีพ่บจากการน าแผนไปใช ้เชน่ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข กจิกรรมเสนอแนะและขอ้มูล
อื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนฯ ในการไปใช้ต่อไป อีกส่วนหนึ่งของท้ายแผนการ
จดัการเรยีนรูไ้ด้แก่ เอกสารประกอบการสอนไดแ้ก่ใบงาน แบบทดสอบทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรู้
ตามแผนนัน้ๆ เป็นตน้ 
        สุวิมล สุวรรณจันดี (2554 : 12) กล่าวว่า องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วยส่วนน า หรือหัวของแผนการจัดการเรียนรู้  ตัวแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่ ง
ประกอบดว้ย  การน าเขา้สู่บทเรยีน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การสรุป สื่อการเรยีนการ
สอน การวดัผลประเมนิผล เอกสารประกอบการสอน บนัทกึผลหลงัสอน 
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       สรุปได้ว่าองค์ประกอบของแผนการสอนมี 3 ส่วนคือ ส่วนหัวแผนการสอน  ส่วนตัว
แผนการสอนและส่วนท้าย ส่วนหัวเป็นการบอกรายละเอียด ชื่ อแผนการสอนวิชาและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็น ส่วนตัวแผนเป็นส่วนเนื้อหาซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แสดง
รายละเอยีดขัน้ตอนต่างๆ ตามองค์ประกอบของแผนตามล าดบั ส่วนท้ายคอืการสรุปการสอน
และเอกสารประกอบการสอน และแบบประเมนิ แบบทดสอบและบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรู้ 

2.3 ขัน้ตอนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
        กรมวชิาการ (2545 : 44) ไดส้รุปขัน้ตอนการเขยีนแผน ไวด้งันี้ 

1. วเิคราะหผ์ลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัรายปี/รายภาค วเิคราะหผ์ลการเรยีนรูท้ี ่
คาดหวงัรายปี/รายภาค หรอืจากหน่วยการเรยีนรู้ที่ก าหนดว่า ผลการเรยีนรู้ใดอยู่ในแผนการ
เรียนรู้ โดยเขยีนแตกเป็นผลการเรยีนรู้ที่คาดหวงัให้ครบ 3 ด้าน คือ ความรู้ ทกัษะ/ 
กระบวนการ คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยม  

2. วเิคราะหส์าระการเรยีนรูจ้ากผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัดา้นความรู้  
2.1 เลอืกและขยายสาระการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัผูเ้รยีน ชมุชน และทอ้งถิน่  
2.2 สาระทีเ่รยีนรูต้อ้งมคีวามเทีย่งตรง ปฏบิตัไิดจ้รงิ ทนัสมยั และเป็นตวัแทนของ

ความรู ้
2.3 มคีวามส าคญัทัง้ในแนวกวา้งและแนวลกึ 
2.4 มคีวามน่าสนใจสาหรบัผูเ้รยีน 
2.5 สามารถเรยีนรูไ้ดง้่าย 
2.6 จดัสาระทีเ่รยีนรูเ้รยีงล าดบัจากง่ายไปหายากและมคีวามต่อเนื่อง 
2.7 จดัสาระทีเ่รยีนรูใ้หส้มัพนัธก์บักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ ื่นๆ 

3. วเิคราะหก์ระบวนการจดัการเรยีนรู ้
3.1 เลอืกวธิกีารน าเขา้สู่บทเรยีน  
3.2 เลอืกรูปแบบการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูว้า่มุง่ไป ใน 

ทศิทางใด เน้นคุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิม  
3.3 ใหผู้เ้รยีนท ากจิกรรมตามขัน้ตอนของรูปแบบการเรยีนรู้ ผูเ้รยีนทีม่ ี

ความสามารถแตกต่างกนัไม่จ าเป็นตอ้งท ากจิกรรมเหมอืนกนั  
3.4 เน้นกจิกรรมทีท่ างานเป็นทมีมากกวา่ท าตามล าพงั  
3.5 กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนปฏบิตัติอ้งน าเทคนิคและวธิกีารต่างๆ มาเป็นเครื่องมอื 

ใหผู้เ้รยีนบรรลุตามผลการเรยีนรู้  
3.6 กจิกรรมทีป่ฏบิตัมิคีวามสอดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนัและชวีติจรงิ  
3.7 กจิกรรมทีป่ฏบิตัมิที ัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน  
3.8 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนฝึกฝนและถ่ายทอดการเรยีนรูไ้ปสู่สถานการณ์ใหม่ๆ 

พรอ้มทัง้ใหเ้กดิความจ าระยะยาว  
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3.9 ตรวจสอบความเขา้ใจ โดยใหผู้เ้รยีนสรุปทัง้ส่งเสรมิใหเ้ชือ่มโยงสิง่ทีเ่รยีนรู ้
และทีจ่ะเรยีนต่อไป  

4. วเิคราะหก์ระบวนการวดัประเมนิผล  
4.1 วธิกีารวดัและประเมนิผล ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรู้  
4.2 ใชว้ธิกีารวดัทีห่ลากหลาย  
4.3 เลอืกเครื่องมอืทีม่คีวามเชือ่มัน่ 
4.4 แปลผลการวดัและการประเมนิเพื่อนาไปสู่การพฒันาและปรบัปรุง 

5. วเิคราะหแ์หล่งการเรยีนรู ้ใหเ้รยีนรูจ้ากแหล่งความรูห้ลากหลาย ทัง้ในและนอก 
หอ้งเรยีน เชน่ จากธรรมชาต ิความงาม ความจรงิ ความด ีจนิตนาการ เครอืขา่ยต่างๆ  

6. หมายเหตุ ใหม้กีารบนัทกึไวห้ากไม่สามารถจดัการเรยีนการสอนตามแผนการ 
จดัการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไดพ้รอ้มเหตุผลประกอบ  
        สุวทิย ์ มูลค า (2551 : 8) ไดก้ลา่วถงึข ัน้ตอนการจดัท าแผนดงันี้ 

1. ศกึษาหลกัสูตร เพื่อการท าแผนการจดัการเรยีนรู้ จะตอ้งศกึษาหลกัการโครงสรา้ง  
จุดมุ่งหมายหลกัสูตร จุดประสงคร์ายวชิา และค าอธบิายรายวชิา เพื่อจะวเิคราะหจ์ุดประสงคก์าร
เรยีนรู ้และเป็นกรอบทศิทางในการจดัการเรยีนการสอน 

2. ท าความเขา้ใจกบัค าอธบิายรายวชิา ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื 
2.1 กจิกรรม ขอ้ความส่วนนี้หลกัสูตรจะวางแนวทางใหค้รูผูส้อนจดักจิกรรมให ้

นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง เพื่อน าไปสู่การเรยีนรู้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนด ขอ้ความนี้
มกัขึ้นต้นกรยิาเพื่อแสดงอาการกระท า เช่นศกึษา ปฏิบตัิ ทดลอง สงัเกต รวบรวม อภิปราย 
บนัทกึ เปรยีบเทยีบ ฯลฯ 

2.2 เนื้อหา ขอ้ความในส่วนนี้หลกัสูตรจะวางใหค้รูผูส้อนทราบเนื้อหาหลกั หรอื 
เรื่องทีผู่ส้อนจะน าไปจดัการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู้ ซึ่งครูผูส้อนจะตอ้งน าไปวเิคราะห์
ร่วมกบักจิกรรม/จุดประสงค์ในค าอธบิายรายวชิาเสียก่อน จึงจะท าให้ครูได้เนื้อหาย่อยในการ
เรยีนรูต้่อไป ส่วนมากส่วนนี้มกัจะขึน้ตน้ดว้ยค าวา่ การ หรอืเรื่องราวเกีย่วกบั หรอืเกีย่วกบั หรอื
เขยีนเป็นกจิกรรม 

2.3 จุดประสงค ์ขอ้ความในส่วนนี้จะอยู่ทา้ยสุดของค าอธบิายรายวชิามกัจะขึน้ตน้ 
ด้วยค าว่า เพื่อ ซึ่งจุดประสงค์ในค าอธบิายรายวชิาแต่ละวชิาจะเป็นจุดประสงค์ปลายทางของ
แผนการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละแผนดว้ย และจะครอบคลุมทกัษะการเรยีนรูท้ ัง้ 3 ดา้น 

2.3.1 ดา้นปัญญา (พทุธพิสิยั) เป็นจุดประสงคท์ีมุ่่งเน้นความสามารถทาง 
ความคดิของสมอง มกัใชค้ าวา่เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ซึ่งครคูวรพฒันาใหใ้หค้รบทัง้ 6 
ระดบั คอื ความรู ้ความจ า ความเขา้ใจ การประยุกตใ์ช ้การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประเมนิค่า 

2.3.2 ดา้นจติใจ (จติพสิยั) เป็นจุดประสงคท์ีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะ 
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ทางจติใจ มกัใชค้ าวา่ เพื่อใหม้เีจตคตทิีด่ ีชืน่ชม เหน็คุณค่า ตระหนกั ซึ่งครคูวรพฒันาใหค้รบ
ทัง้ 5 ระดบั คอื การรบัรู ้ตอบสนอง การสรา้งคณุค่า การจดัระบบคุณค่า การสรา้งลกัษณะนิสยั 

2.3.3 ดา้นทกัษะ (ทกัษะพสิยั) เป็นจุดประสงคท์ีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดล้งมอื 
ปฏบิตัมิกัใชค้ าวา่ ปฏบิตัติน สาธติ ทดลอง แกปั้ญหา คดิค านวณ เป็นตน้ ซึ่งครูควรพฒันาให้
ครบทัง้ 5 ระดบั คอืการเลยีนแบบ การท าตามแบบ การท าอยา่งถูกตอ้ง การท าอย่างตอ่เนื่อง 
การท าเองโดยเหมอืนธรรมชาต ิ

3. วเิคราะหจ์ุดประสงคป์ลายทาง เพื่อเขยีนเป็นจดุประสงคน์ าทาง เพราะจุดประสงค ์
น าทางจะเป็นสิง่ทีท่ าใหค้รูผูส้อนรูว้า่จะสอนเนื้อหาอะไรบา้ง ในการก าหนดจุดประสงคน์ าทาง
นัน้มคีวามส าคญัมาก เพราะจะตอ้งน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และการวดัผล
ประเมนิผล ดงันัน้เมื่อก าหนดจดุประสงคน์ าทางแลว้ ครูผูส้อนตอ้งวเิคราะหน์ าทาง 

3.1 ท าใหบ้รรลุจุดประสงคป์ลายทางแลว้หรอืยงั 
3.2 จุดประสงคน์ าทางเป็นไปตามล าดบัข ัน้ตอนหรอืกระบวนการเรยีนรูห้รอืไม ่
3.3 จุดประสงคน์ าทางนัน้ระบุพฤตกิรรมทีส่ามารถวดัหรอืประเมนิไดห้รอืไม่ 

4. ก าหนดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน หมายถงึ การก าหนด 
คาบสอนใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหา และจุดประสงคป์ลายทางวา่ ในแต่ละจุดประสงคจ์ะใชเ้วลาสอน
กีค่าบทัง้นี้เพื่อจะไดว้า่งแผน/โครงการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัเนื้อหาและจุดประสงค ์

5. ก าหนดเทคนิค/กระบวนการทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยเฉพาะ 
การเน้นให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูล วิเค ราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ตัวอย่างที่
หลากหลาย สรา้งสรรคแ์ละสามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง รวมทัง้การกระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
ศกึษาหาความรูแ้ละแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

6. การเขยีนรายละเอยีดหรอืเนื้อหาสาระของแผนการจดัการเรยีนรูต้ามส่วนประกอบ 
ของแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยมคี าแนะน าดงันี้ 

6.1 การเขยีนสาระส าคญั ตอ้งค านึงถงึวา่เรื่องทีจ่ะน ามาใหเ้รยีนรูน้ัน้คอือะไร ด ี
อย่างไร หรอืส าคญัอย่างไร และเรยีนแลว้จะไดอ้ะไร ตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละ
เนื้อหาสาระทีป่รากฏในแผนการจดัการเรยีนรูน้ัน้ๆ 

6.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ไดแ้ก่ จุดประสงคก์ารเรยีนรูป้ลายทาง น าทางใหน้ ามา 
จากขอ้ 3 ไดเ้ลย 

6.3 เนื้อหา เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดประสงคน์ าทางที่ก าหนดไว ้ควร 
ระบุวา่ควรเรยีนรู้เรื่องอะไรบ้างตามจุดประสงค์น าทาง และควรเขยีนเป็นเนื้ อหาโดยสรุป หรอื
อาจเขยีนเป็นขอ้ๆ ส่วนเนื้อหาโดยละเอยีดควรเขยีนไว้ในส่วนของภาคผนวก เช่น ใบความรู ้
หรอืเอกสารประกอบการเรยีน ตามความเหมาะสมเพิม่เตมิได ้

6.4 กจิกรรมการเรยีนการสอน การทีจ่ะใหฝึ้กการเรยีนรูจุ้ดประสงคน์ าทางจะน า 
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วธิใีดมาใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างไรบา้ง และตอ้งเขยีนล าดบัข ัน้ตอน ตัง้แต่เริม่ต้นสอน  จนกระทัง่
สิ้นสุดกระบวนการสอนในแผนนัน้ๆ เพื่อให้มองเห็นพฤตกิรรมการสอนจรงิ ทัง้บทบาทของ
ครูผู้สอนและผูเ้รยีนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนเกิดความสนใจปฏบิตังิ่าย และเกิด
ความคดิสร้างสรรค์ของผูจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เอง โดยทัว่ไปควรม ี3 ข ัน้ตอน คือ  ข ัน้
น าเขา้สู่บทเรยีน ข ัน้ด าเนินการสอน และขัน้สรุป โดยเทคนิค/กระบวนการทีน่ ามาใชจ้ะแทรกอยู่
ในข ัน้ด าเนินการสอน 

6.5 สื่อการเรยีนการสอน ในการเรยีนการสอนทีจ่ะท าใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดน้ัน้ตอ้ง 
ใชส้ื่ออุปกรณ์อะไรบ้าง และสื่อที่น ามาใชต้้องให้ผูเ้รยีนเกดิการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ โดยใช้
เวลาสัน้ หาง่าย ประหยดั และน่าสนใจ ถูกต้องตามหลกัวชิาการ เหมาะสมกบัเนื้อหา และ
ลกัษณะของผูเ้รยีน 

6.6 การวดัผลและประเมนิผล ในการวดัผลจะตอ้งรูก้่อนวา่ จะวดัอะไร (ซึ่งได ้
ก าหนดไว้แล้วที่จุดประสงค์น าทาง) ด้วยเครื่องมืออะไร ควรระบุเครื่องมือวดัผลจะใช้วธิีใด 
เมื่อใด และมเีกณฑ์การประเมนิอย่างไร ตามวตัถุประสงค์น าทางขอ้ใด เช่นสงัเกตพฤติกรรม 
การปฏบิตังิานกลุ่ม หรอืการตรวจผลการปฏบิตังิาน ทดสอบผลสมัฤทธิ ์เครื่องมอืวดัใชเ้ครื่องมอื
อะไร เชน่ แบบสงัเกตพฤตกิรรม แบบทดสอบ แบบตรวจผลการปฏบิตังิาน เป็นต้น เมื่อวดัผล
แลว้จะน าขอ้มูลนัน้ไปท าอะไร โดยมเีกณฑก์ารประเมนิก าหนดไว้ 

6.7 การเขยีนบนัทกึหลงัสอน เป็นการประเมนิผลการสอนวา่ ครูผูส้อนนัน้สอน 
เป็นอย่างไร สอนแลว้ผูเ้รยีนไดร้บัผลอย่างไร โดยส่วนใหญ่จะเขยีนตามวธิกีารวดัผลประเมนิผล 
        สุวมิล สุวรรณจนัด ี(2554 : 12) กล่าววา่ ขัน้ตอนการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยสรุป 
ครูผูส้อนจะตอ้งด าเนินการต่อไปนี้ ศกึษาหลกัสูตร  วเิคราะห์ตวัชีว้ดั จดัท าหน่วยการเรยีน จดั
กิจกรรมการเรียนการสอน วดัผลประเมินผล บันทึกหลงัการสอนเพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไข
จุดบกพร่องต่อไป 
        ดงันัน้การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ จะต้องเริม่ต้นด้วยการศกึษาหลกัสูตร ศกึษาและ
วเิคราะหผ์ลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั สาระการเรยีนรู ้กระบวนการจดัการเรยีนรู ้กระบวนการวดัผล
และประเมินผล แล้วจึงเริ่มเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการที่ได้วิเคราะห์ให้
ครบถว้นทุกดา้น 

 
2.4 ประโยชน์ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

        ณฐัวฒุ ิ กจิรุ่งเรื่อง และคณะ (2545 : 53) กล่าวถงึประโยชน์ของแผนการจดัการเรยีนรู้ไว้
ว่า ช่วยให้การเรยีนรู้สอดคล้องกบัความถนัด ความสนใจ ความต้องการของผูเ้รยีน สามารถ
เตรยีมวสัดุอุปกรณ์ และแหล่งเรยีนรูใ้หพ้รอ้มก่อนท าการสอนจรงิ ท าให้ผูส้อนมคีวามมัน่ใจและ
เชื่อมัน่ในการจดัการเรยีนรู้ ท าให้ผูอ้ ื่นสอนแทนได้ในกรณีที่มเีหตุจ า เป็น เป็นหลกัฐานในการ
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พจิารณาผลงานและคุณภาพในการปฏบิตัิการสอนและเป็นเครื่องบ่งชีค้วามเป็นวชิาชพีของ
ครูผูส้อน 
        ส าล ีรกัสุทธ ี(2546 : 101) กล่าวถงึประโยชน์ของแผนการจดัการเรยีนรู้ไวว้่า แผนการ
จดัการเรยีนรูช้ว่ยใหก้ระบวนการจดั วดั อย่างเป็นระบบ รดักุม ท าให้เกดิความเคลื่อนไหวเป็น
ล าดบั ข ัน้ตอนจากหวัไปทา้ย จากง่ายไปยาก เป็นรูปธรรมชดัเจน มองเหน็ความเคลื่อนไหวของ
กจิกรรมอย่างสอดคลอ้งเป็นลูกโซ่สมัพนัธก์นัตลอดตัง้แต่เริม่ตน้จนจบ  นกัเรยีนไดร้่วมกจิกรรม
อย่างมชีวีติชวีา มคีวามสุขสนุกสนานกบัการเรยีน และนกัเรยีนเป็นจุดศนูยก์ลางการเรยีนรู้ 
        สุวมิล สุวรรณจนัด ี(2554 : 10) กล่าวถงึประโยชน์ของแผนการจดัการเรยีนรู้ไว้ว่า ช่วย
ใหผู้ส้อนมคีวามมัน่ใจในการสอน สามารถจดัเตรยีมสื่อ วสัดุอุปกรณ์ อกีทัง้จดัเตรยีมกจิกรรม
การเรยีนการสอนเพื่อใหส้อดคล้องกบัท้องถิน่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัน าไปเสนอเป็น
ผลงานวชิาการได ้
        สรุปไดว้า่แผนการจดัการเรยีนรู้มปีระโยชน์เพราะเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ตามล าดบัข ัน้ตอนอย่างเป็นระบบไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ รวมทัง้มีการ
เตรยีมวสัดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ท าใหเ้กดิความพรอ้มและความมัน่ใจเมื่อท าการสอน ผูเ้รยีน
ร่วมกจิกรรมไดอ้ย่างเกีย่วเนื่องสมัพนัธก์นัตัง้แต่ตน้จนจบเป็นการแสดงถงึประสทิธภิาพของการ
จดัการเรยีนการสอน และสามารถใหผู้อ้ ื่นสอนแทนหรอืน าไปใชก้บัผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได้    

 
3. การเขียน  

3.1 ความหมายและความส าคญัของการเขียน   
        การเขยีน เป็นการแสดงความคิด ความรู้สึก และความรู้ของผู้เขียนออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อใหอ้่านเขา้ใจความคดิของผูเ้ขยีน การเขยีนเป็นทกัษะที่ส าคญัยิง่ทกัษะหนึ่ง 
เพราะการเขยีนจะช่วยให้สามารถตดิต่อการสื่อสารกบัผูอ้ ื่นได้ ช่วยจดบนัทกึสิง่ต่าง ๆ ที่เรยีน
หรอืทราบมา และยงัสามารถถ่ายทอดความรู้ของตนให้ผูอ้ ื่นทราบด้วย ผูท้ี่ใชภ้าษาเขยีนต้องมี
ความสามารถในการใชภ้าษาให้ถูกต้องตามระเบยีบแบบแผนเพราะถ้าผดิไป ความหมายกจ็ะ
ผดิหรือไม่มีความหมายเลยก็ได้ การเขียน (Writing) เป็นหนึ่งใน 4 ทักษะในการเรียน
ภาษาองักฤษ 
        สุจรติ เพยีรชอบ และสายใจ อนิทรมัพรรย์ (2536 : 134) ได้กล่าวถงึความหมายของการ
เขยีนไวว้า่การเขยีนคอืการเรยีบเรยีงความรู้ ความคดิ ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนความรู้สกึ
นึกคดิ และจนิตนาการออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร จะเป็นข้อความสัน้ๆ ท านองค าขวญัร้อย
แกว้สัน้ๆ หรอืบทกวนีิพนธก์ไ็ด ้ขอ้เขยีนต่างๆ เหล่านี้จะมเีอกภาพ มคีวามเป็นตวัของมนัเองทัง้
ในดา้นความคดิและการใชภ้าษา เรยีบเรยีง 
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        ศรีวไิล ดอกจนัทร์ (2529 : 202-203) กล่าวถึงทกัษะในการเขยีนว่าต้องรู้จกัแสดง
ความคดิออกมาเป็นตวัหนังสอืให้ผูอ้่านเขา้ใจได้ตามที่ตนประสงค์ให้สามารถเขยีนตวัสะกดได้
ถูกตอ้งตามอกัขระวธิ ีเขยีนใหอ้่านง่าย ชดัเจน เรยีบรอ้ยและรวดเรว็รู้จกัเลอืกใชถ้้อยสานวนให้
เหมาะสมกบัเนื้อเรื่อง รูจ้กัล าดบัความคดิและแสดงความคดิออกมาเป็นตวัหนงัสอืใหผู้อ้่านเขา้ใจ
ไดแ้จ่มแจง้ การเขยีนเป็นระบบการสื่อสารและบนัทกึถ่ายทอดภาษา เพื่อแสดงความรู้ ความคดิ
และความรูส้กึ โดยใชต้วัหนงัสอืเป็นสญัลกัษณ์ ประสทิธภิาพของการเขยีนจงึอยู่ทีค่วามสามารถ
ทางความคดิ และการใชภ้าษาของผูเ้ขยีนเอง เมื่อพจิารณาฝึกทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ด้าน คือ 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนแลว้ จะเหน็วา่ทกัษะการเขยีนเป็นทักษะหลงัสุดที่ผูเ้รยีน
จะไดร้บัการฝึกอย่างจรงิจงั ทัง้นี้เนื่องจากการเขยีนเป็นทกัษะที่ยากและซบัซ้อนที่สุดในทกัษะ
ทัง้หมด ผูท้ีจ่ะมคีวามสามารถทางการเขยีนไดจ้งึตอ้งมพีืน้ฐานในทกัษะการฟัง การพูดและการ
อ่านมาก่อน 
        ลาโด (Lado 1957 : 145) ไดก้ล่าวถงึความหมายของการเขยีนไวว้่าการเขยีน คอืการสื่อ
ความหมายระหวา่งผูเ้ขยีนและผูอ้่านโดยใชต้วัอกัษร ซึ่งถอืวา่การเขยีนเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
สื่อความหมาย หากการเขยีนนัน้เขยีนโดยไม่ทราบความหมาย ไม่นับว่าเป็นการเขยีนแต่เป็น
เพียงการจารึกอกัษรเท่านัน้ การเขียนจึงต้องเป็นการใช้ตัวอักษรอย่างมีความหมาย จาก
ความหมายของการเขยีนดงักล่าวจงึพอสรุปไดว้า่ การเขยีนคอืการสื่อความหมายโดยการเรยีบ
เรยีงความรู้ ความคิด และความรู้สกึ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้ขยีน มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสื่อสารระหวา่งผูเ้ขยีนกบัผูอ้่านใหเ้ขา้ใจตรงกนั การเขยีนเป็นยงัทกัษะทีส่ าคญัทกัษะหนึ่งใน
การใชภ้าษา ภาษาเขยีนใชใ้นการสื่อความหมายทีไ่ดค้วามและปรากฏหลกัฐานมัน่คง เพราะไม่
ลบเลอืนเรว็เหมอืนค าพูด ภาษาเขยีนจงึใชใ้นการตดิต่อสื่อสารไดด้แีมใ้นระยะทางไกล แต่การที่
จะสื่อสารได้ดนีัน้ผูเ้ขยีนต้องมคีวามสามารถในการเขยีน คอืใชภ้าษาได้อย่างถูกต้อง ชดัเจน 
และสามารถท าใหผู้อ้่านเขา้ใจความหมายในสิง่ทีต่นเขยีนได ้การเขยีนจงึตอ้งมกีารฝึกฝนบ่อยๆ 
เพื่อใหเ้กดิความช านาญและตอ้งอาศยัการอ่านมากๆ เพื่อน าขอ้มูลจากการอ่านมาเป็นแนวทาง
ในการเขยีน 
        นอกจากนี้ ในการเขยีนจะต้องให้ผู้อ่านตดิใจ ซึ่งขึน้อยู่กบัคุณภาพของงานเขยีนนัน้ใน
บรรดาทกัษะทัง้สีข่องการเรยีนภาษา การเขยีนนบัเป็นทกัษะที่ยุ่งยากซบัซ้อนที่สุดในการเขยีน
นัน้ต้องมคีวามสามารถอย่างแท้จรงิจงึจะเขยีนขอ้ความได้ชดัเจนจนผูอ้่านเขา้ใจได้  การเขยีน
เป็นวธิกีารถ่ายถอดความรู ้ความคดิ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ โดยใชภ้าษาเป็นเครื่องมอืใน
การสื่อสารเพื่อความเขา้ใจระหวา่งผูอ้่านและผูเ้ขยีน รวมทัง้ชกัน าความรู ้ความคดิ ประสบการณ์ 
อารมณ์ ความรู้สกึจากผูห้นึ่งไปสู่อกีผูห้นึ่งหรอืคนจ านวนมากได้อกีด้วย ทัง้นี้ข ึน้ อยู่กบัการที่
ผูเ้ขยีนจะมเีจตนารมณ์เชน่ใด และมคีวามสามารถในการเลอืกสรรถอ้ยค าเพื่อใชใ้นการเขยีนไดด้ี
เพยีงใดอกีดว้ย 
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        เสนีย ์วลิาวรรณ (2546 : 156) ให้ความหมายของการเขยีนว่า หมายถงึ การถ่ายทอด
ความรู ้ความรูส้กึนึกคดิ เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผูอ้ ื่นโดยใชต้วัอกัษรเป็น
เครื่องมอืในการถ่ายทอดการเขยีนเป็นวธิกีารสื่อสารที่ส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ความคดิ 
และประสบการณ์เพื่อสื่อไปยงัผูร้บัได้อย่างกวา้งไกล นอกจากนัน้การเขยีนยงัมคีุณค่าในการ
บนัทกึเป็นขอ้มูลหลกัฐานใหศ้กึษาไดย้าวนาน 
        ภาณุ หาญจรงิ, พฒันชยั ถนัดค้า, พนมวลัย์ สุรยิมณฑล (2553) การเขยีน หมายถึง 
การถ่ายทอดความรูส้กึนึกคดิและความตอ้งการของบุคคลออกมาเป็นสญัลกัษณ์ คอื ตวัอกัษร
เพื่อสื่อความหมายใหผู้อ้ ื่นเขา้ใจ จากความขา้งตน้ ท าใหม้องเหน็ความหมายของการเขยีนว่า 
มคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั เช่น นักเรียนใช้การเขยีนเพื่อเขยีน
บนัทกึความรูส้กึ ท าแบบฝึกหดั และตอบขอ้สอบ บุคคลทัว่ไปใชก้ารเขยีนเพื่อเขยีนจดหมาย 
ท าสญัญา พนิยักรรมและค ้าประกนั เป็นตน้ พ่อคา้ ใชก้ารเขยีนเพื่อโฆษณาสนิคา้ ท าบญัช ีท า
ใบสัง่ของ ท าใบเสรจ็รบัเงนิ แพทยใ์ชก้ารเขยีนเพื่อบนัทกึประวตัคินไข ้เขยีนใบสัง่ยา และอื่นๆ 
เป็นตน้ 
        ฟีนอคเธยีโร (Finocchiaro. 1958 : 130) กล่าวว่าการเขยีน คอืความคดิที่แสดงออกใน
ลกัษณะของตวัอกัษร นักเรยีนจะแสดงออกจากสิ่งที่มีอยู่ในใจ ประสบการณ์ ความคิด และ
อารมณ์ความรูส้กึทีแ่สดงออกมากบัการเขยีนตวัอกัษรเหล่านัน้ 
        แมคคริมอน ( McCrimon. 1978 : 3) กล่าวว่าการเขยีนที่ดจีะต้องเป็นสื่อความคิด
ความรูส้กึ ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ได ้และสามารถท าใหผู้อ้ ื่นมคีวามเขา้ใจไดต้รงกบัผูเ้ขยีน 
        สนิท ตัง้ทว ี(2538 : 21) กล่าวว่า การเขยีนหมายถงึการแสดงความรู้ ความคดิ และ
ความรูส้กึทีม่อียู่ในใจออกมาใหผู้อ้ ื่นได้รบัรู ้โดยใชว้ธิสีญัลกัษณ์ทีเ่รยีกวา่ตวัอกัษร เพื่อให้ผูอ้่าน
ไดเ้ขา้ใจในเจตนาของผูเ้ขยีน การเขยีนตามค าบอกกเ็ป็นเทคนคิหนึ่งในการเขยีน การเขยีนตาม
ค าบอก คอื การใชท้กัษะการฟัง การอ่าน การเขยีนมาประกอบกนัจงึเกดิประสทิธภิาพการเขยีน 
ไดถู้กตอ้งและน าไปใชป้ระโยชน์ในการสื่อสารได ้ 

3.2 องคป์ระกอบและจดุประสงคข์องการเขียน 
        แฮรสิ (Harris. 1969 : 68-69) กล่าววา่ การเขยีนโดยทัว่ไปจะตอ้งมอีงคป์ระกอบ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. เนื้อหา (Content) ไดแ้ก่ เนื้อหาสาระทีใ่ชใ้นการเขยีน 
2. การวางรูปแบบ (Form) ไดแ้ก ่การจดัเรยีงล าดบัเนื้อหา 
3. ไวยากรณ์ (Grammar) ไดแ้ก ่การใชโ้ครงสรา้งตามหลกัไวยากรณ์ทีถู่กตอ้ง และสื่อ 

ความหมายได ้
4. ลลีา (Style) ไดแ้ก่ การเลอืกโครงสรา้ง การเลอืกค า และส านวนต่างๆ ของภาษาที ่

ใช้ในการเขียน เช่น การใช้เครื่องหมายวรรคตอนเฉพาะหรือเพื่อท าให้เกิดอรรถรส  
             5. กลไกการเขยีน (Mechanics) ไดแ้ก่ การใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ ของภาษาที่ใชใ้นการ
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เขยีน เชน่ การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน และการใชต้วัอกัษรตวัใหญ่ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ
ภาษานัน้ๆ ในการเขียนครูจะต้องให้นักเรียนเขียนโดยใช้ค าที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อความ
คล่องแคล่วและใชไ้ดอ้ย่างแม่นย า 
        อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2538 : 1-2) กล่าวว่า การเขยีนเป็นสิ่งส าคัญต่อการสื่อสารใน
ชวีติประจ าวนัโดยเฉพาะอย่างยิง่การสอนเขยีนในระดบัประถมศกึษา มจีุดมุ่งหมายทีส่ าคญัดงันี้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเขยีนดว้ยลายมอืทีม่รีะเบยีบ และถูกตอ้งตามลกัษณะของ 
อกัษรไทยประเภทต่างๆ 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเขยีนสะกดค าไดถ้กูตอ้ง แม่นย า และรวดเรว็ เพือ่ใหผู้เ้รยีน 
สามารถใชภ้าษาเขยีนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล 

3. เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถใชจ้นิตนาการและมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการถ่ายทอด 
ความรูส้กึนึกคดิของตน เพื่อสื่อความหมายใหผู้อ้ ื่นเขา้ใจไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหผู้เ้รยีน
สามารถแสดงความคดิเหน็ในการเขยีนไดอ้ย่างมเีหตุผล 

4. เพื่อใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการเขยีนประเภทตา่งๆ และสามารถน าหลกัเกณฑก์าร 
เขยีนไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

5. เพื่อใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าและความส าคญัของการเรยีน สามารถสรา้งสรรคง์าน 
เขยีนไดด้ว้ยความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ตลอดจนรูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการ
เขยีน 
        จุดประสงคข์องการเขยีน คอื สิง่ที่ผูเ้ขยีนต้องค านึงว่าในการเขยีนแต่ละครัง้นัน้ต้องการ
เขียนเพื่อสื่อเรื่องใด โดยผู้เขียนต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ รวมทัง้หลักการเขียน
ประกอบการเขยีน เพื่อใหก้ารเขยีนเพื่อการสื่อสารนัน้ๆ บรรลุจุดประสงค์ที่ตัง้ไวเ้นื่องจากการ
เขยีนเป็นทกัษะที่ต้องเอาใจใส่ฝึกฝนอย่างจรงิจงั เพื่อให้เกดิความรู้ความช านาญและป้องกนั
ความผดิพลาด ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัในการเขยีนดงัต่อไปนี้ 

1. มคีวามถกูตอ้ง คอื ขอ้มูลถูกตอ้งใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะ 
2. มคีวามชดัเจน คอื ใชค้ าทีม่คีวามหมายชดัเจน รวมถงึประโยคและถอ้ยค าส านวน 

เพื่อใหผู้อ้่านเขา้ใจไดต้รงตามจุดประสงค ์               
3. มคีวามกระชบัและเรยีบง่าย คอื รูจ้กัเลอืกใชถ้อ้ยค าธรรมดาเขา้ใจง่าย ไม ่

ฟุ่มเฟือย เพื่อใหไ้ดใ้จความชดัเจน กระชบั ไมท่ าใหผู้อ้่านเกดิความเบื่อหน่าย              
4. มคีวามประทบัใจ โดยการใชค้ าใหเ้กดิภาพพจน์ อารมณ์ และความรูส้กึประทบัใจ  

มคีวามหมายลกึซึง้ 
        เสนยี ์วลิาวรรณ (2544 : 156) ไดก้ล่าววา่ การเขยีนทัว่ไปมจีุดประสงคด์งันี้ 

1. เพื่อบอกเล่าเรื่องราว เชน่ เหตกุารณ์ ประสบการณ์ ประวตั ิฯลฯ 
2. เพื่ออธบิายความหรอืค า เชน่ การออกก าลงักาย การท าอาหาร ค่านยิม ฯลฯ 
3. เพื่อโฆษณาจูงใจ เชน่ โฆษณาสนิคา้ ภาพยนตร ์รายการโทรทศัน์ ฯลฯ 
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4. เพื่อปลุกใจ เชน่ บทความ สารคด ีเพลงปลุกใจ ฯลฯ 
5. เพื่อแสดงความคดิเหน็ 
6. เพื่อสรา้งจนิตนาการ เชน่ เรื่องสัน้ นยิาย นวนยิาย ฯลฯ 
7. เพื่อลอ้เลยีน เชน่ บทความทางการเมอืง เศรษฐกจิ ฯลฯ 
8. เพื่อประกาศแจง้ใหท้ราบ เชน่ ประกาศทางราชการ ประกาศรบัสมคัรงาน ฯลฯ 
9. เพื่อวเิคราะห ์เชน่ การเขยีนวเิคราะหส์ถานการณ์บา้นเมอืง วรรณกรรม ฯลฯ 
10. เพื่อวจิารณ์ เชน่ วจิารณ์การท างานของรฐับาล ภาพยนตร ์หนงัสอื ฯลฯ 
11. เพื่อเสนอขา่วสารและเหตุการณ์ทีน่่าสนใจ 
12. เพื่อกจิธุระต่างๆ เชน่ จดหมาย ธนาณตั ิการกรอกแบบรายการ ฯลฯ 

        ดารไีด้อ้างว่าวดิโดสนั (Widdowson.1987 : 34-44) ได้กล่าวถงึทกัษะการเขยีนว่าเป็น
กจิกรรมการสื่อสารชนิดหนึ่งซึ่งเกดิขึน้ระหว่างผูเ้ขยีนและผูอ้่านโดยใชภ้าษาเป็นเครื่องมอืใน
การถ่ายโอน 
        สุมติรา องัวฒันกุล (2535 : 185 – 195) กล่าววา่ การเขยีนเพื่อการสื่อสารเป็นการเขยีน
ในระดับสูงกว่าการเขียนประโยค เป็นการเขียนถ้อยค าส านวนและเรียบเรียงประโยคให้
เหมาะสมและสามารถสื่อความหมายไดใ้นการพฒันาการเขยีนโดยเน้นเนื้อหานัน้ ผูส้อนควรเน้น
การเขยีนเชงิวชิาการ เช่น การเขยีนสรุปและเขยีนเชงิวเิคราะห์ โดยให้ผู้เรียนฝึกเรียบเรียง
เนื้อหาอย่างมรีะบบ และเขยีนขอ้ความในระดบัย่อหน้า (Paragraph) ได ้การฝึกทกัษะการเขยีน
นัน้ผูส้อนตอ้งประสานขอ้มูลที่ได้จากการพูด อ่าน และฟัง ผูเ้รยีนจะเริม่ต้นฝึกทกัษะการเขยีน
ด้วยการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมนิเนื้อหาก่อนที่จะเขยีน ทัง้นี้ผูส้อนควรให้ผูเ้รียนร่าง
ตรวจแกไ้ขงานเขยีนของตนและของเพื่อนร่วมชัน้ดว้ยกระบวน การเขยีนทีน่กัเรยีนควรทราบ 3 
ประการ 

1. ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 
2. วธิกีารสะกดค าศพัท ์
3. โครงสรา้งประโยคในภาษาองักฤษ 

3.3 ประเภทของการเขียน 
        แนวทางการฝึกทกัษะการเขยีนม ี3 แนวทาง คอื 

1. การเขยีนแบบควบคุม (Controlled Writing) เป็นแบบฝึกการเขยีนทีมุ่่งเน้นใน 
เรื่องความถูกตอ้งของรูปแบบ เชน่ การเปลีย่นรูปทางไวยากรณ์ ศพัท์ในประโยค โดยครูจะเป็น
ผูก้ าหนดส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงใหผู้เ้รยีน ผูเ้รยีนจะถูกจ ากดัในดา้นความคดิอสิระ สร้างสรรค์ ขอ้ดี
ของการเขยีนแบบควบคุมนี้ คอื การป้องกนัมใิหผู้เ้รยีนเขยีนผดิตัง้แต่เริม่ตน้ กจิกรรมทีน่ ามาใช้
ในการฝึกเขยีน เช่น Copying เป็นการฝึกเขยีนโดยการคดัลอกค า ประโยคหรือข้อความที่
ก าหนดให ้ในขณะทีเ่ขยีนคดัลอก ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูก้ารสะกดค า การประกอบค าเขา้เป็น
รูปประโยค และอาจเป็นการฝึกอ่านในใจไปพรอ้มกนั Gap Filing เป็นการฝึกเขยีนโดยเลอืกค า
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ทีก่ าหนดให ้มาเขยีนเตมิลงในชอ่งวา่งของประโยค ผู้เรยีนจะไดฝึ้กการใชค้ าชนิดต่างๆ (Part of 
Speech) ทัง้ดา้นความหมายและดา้นไวยากรณ์ Re-ordering Words เป็นการฝึกเขยีนโดยเรยีบ
เรียงค าที่ก าหนดให้เป็นประโยค ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ค าในประโยคอย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ และเรยีนรู้ความหมายของประโยคไปพร้อมกนั Changing forms of certain words 
เป็นการฝึกเขยีนโดยเปลีย่นแปลงค าที่ก าหนดให้ในประโยค ให้เป็นรูปพจน์ หรอืรูปกาลต่าง ๆ 
หรือรูปประโยคค าถาม ประโยคปฏเิสธ ฯลฯ ผูเ้รยีนได้ฝึกการเปลี่ยนรูปแบบของค าได้อย่าง
สอดคลอ้งกบัชนิดและหน้าทีข่องค าในประโยค Substitution Tables เป็นการฝึกเขยีนโดยเลอืก
ค าทีก่ าหนดใหใ้นตารางมาเขยีนเป็นประโยคตามโครงสรา้งทีก่ าหนดผูเ้รยีนไดฝึ้กการเลอืกใชค้ า
ทีห่ลากหลายในโครงสรา้งประโยคเดยีวกนั และไดฝึ้กท าความเขา้ใจในความหมายของค า หรอื
ประโยคดว้ย 

2. การเขยีนแบบกึง่ควบคมุ (Semi – Controlled Writing) เป็นแบบฝึกเขยีนทีม่กีาร 
ควบคุมน้อยลง และผู้เรียนมีอิสระในการเขียนมากขึ้นการฝึกการเขยีนในลกัษณะนี้ ครูจะ
ก าหนดเคา้โครงหรอืรูปแบบ แล้วให้ผูเ้รยีนเขยีนต่อเตมิส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ วธิกีารนี้
ช่วยให้ผูเ้รยีนพฒันาทกัษะความสามารถในการเขยีนได้มากขึน้ อนัจะน าไปสู่การเขยีนอย่าง
อสิระไดใ้นโอกาสต่อไป กจิกรรมฝึกการเขยีนแบบกึง่อสิระ เชน่ Sentence Combining เป็นการ
ฝึกเขยีนโดยเชือ่มประโยค 2 ประโยคเขา้ด้วยกนัด้วยค าขยาย หรอืค าเชื่อมประโยค ผูเ้รยีนได้
ฝึกการเขียนเรียบเรียงประโยคโดยใช้ค าขยาย หรือค าเชื่อมประโยคในต าแหน่งที่ถูกต้อง
Describing People เป็นการฝึกการเขยีนบรรยาย คน สตัว์ สิ่งของและสถานที่ โดยใช้
ค าคุณศพัทแ์สดงคุณลกัษณะของสิง่ทีก่ าหนดให ้ผูเ้รยีนไดฝึ้กการใชค้ าคุณศพัทข์ยายค านามได้
อย่างสอดคลอ้ง และตรงตามต าแหน่งทีค่วรจะเป็น Questions and Answers Composition เป็น
การฝึกการเขยีนเรื่องราวภายหลังจากการฝึกถามตอบปากเปล่าแล้ว โดยอาจให้จบัคู่แล้ว
สลบักนัถามตอบปากเปล่าเกีย่วกบัเรื่องราวทีก่ าหนดให ้แต่ละคนจดบนัทกึค าตอบของตนเองไว ้
หลังจากนัน้จึงให้เขียนเรียบเรียงเป็นเรื่องราว 1 ย่อหน้า ผู้เรียนได้ฝึกการเขียนเรื่องราว
ต่อเนื่องกนั โดยมคี าถามเป็นสื่อน าความคิด หรอืเป็นสื่อในการค้นหาค าตอบ ผูเ้รยีนจะได้มี
ขอ้มูลเป็นรายขอ้ทีส่ามารถน ามาเรยีบเรยีงต่อเนื่องกนัไปได้อย่างน้อย 1 เรื่อง Parallel Writing 
เป็นการฝึกการเขยีนเรื่องราวเทยีบเคยีงกบัเรื่องทีอ่่านโดยเขยีนจากขอ้มูล หรอืประเดน็ส าคญัที่
ก าหนดให้ ซึ่งมลีกัษณะเทยีบเคียงกบัความหมายและโครงสร้างประโยคของเรื่องที่อ่าน เมื่อ
ผูเ้รยีนไดอ้่านเรื่องและศกึษารูปแบบการเขยีนเรยีบเรยีงเรื่องนัน้แล้ว ผูเ้รยีนสามารถน าขอ้มูล
หรอืประเดน็ทีก่ าหนดใหม้าเขยีนเลยีนแบบ หรอืเทยีบเคยีงกบัเรื่องที่อ่านได้ Dictation เป็นการ
ฝึกเขยีนตามค าบอก ซึ่งเป็นกจิกรรมทีว่ดัความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีนในหลายๆ ด้าน เช่น 
การสะกดค า ความเขา้ใจดา้นโครงสรา้งประโยค ไวยากรณ์ รวมถงึความหมายของค า ประโยค 
หรอืขอ้ความทีเ่ขยีน 

3. การเขยีนแบบอสิระ (Free Writing) เป็นแบบฝึกเขยีนทีไ่มม่กีารควบคมุแต่อย่าง 
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ใด ผู้เรียนอิสรเสรีในการเขียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิด จินตนาการอย่าง
กวา้งขวาง การเขยีนในลกัษณะนี้ ครูจะก าหนดเพยีงหวัขอ้เรื่อง หรอืสถานการณ์ แล้วให้ผูเ้รยีน
เขยีนเรื่องราวตามความคดิของตนเอง วธิกีารนี้ ชว่ยใหผู้เ้รยีนพฒันาทกัษะความสามารถในการ
เขยีนได้เต็มที่ ข้อจ ากดัของการเขยีนลกัษณะนี้ คือ ผู้เรียนมีข้อมูลที่เป็นคลงัค า โครงสร้าง
ประโยค ส่วนไวยากรณ์เป็นองค์ความรู้อยู่ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้การเขยีนอย่างอิสระนี้ ไม่
ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร 
       สรุปไดว้า่ การเขยีนทีด่จีะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัในอนัทีจ่ะท าใหก้ารเขยีนนัน้สามารถ
สื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ และถูกต้อง องค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่ เนื้อหา รูปแบบ
จุดมุ่งหมายของการเขียนค าศพัท์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน โครงสร้างทางไวยากรณ์     
และการใช้ภาษาองักฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้การจดัล าดบั
ความคดิ การเรียบเรียงเนื้อความให้สอดคล้องและต่อเนื่องกนั ท าให้ผู้อ่านได้รบัอรรถรสและ 
เขา้ใจไดต้รงกบัผูเ้ขยีน 
 

4. การเขียนตามค าบอก 
4.1 ความหมายของการเขียนตามค าบอก 

        การเขยีนตามค าบอก คอื การใชท้กัษะการฟัง การอ่าน การเขยีน มาประกอบกนัจงึจะ
เกดิประสทิธภิาพการเขยีนไดถู้กตอ้งและน าไปใชป้ระโยชน์ในการสื่อสารได ้ดงันัน้การเขยีนตาม
ค าบอก คอื การอ่านออกเสยีงเป็นการสื่อความหมายจากเรื่องที่อ่านไปสู่ผูฟั้ง ผูอ้่านจ าเป็นต้อง
ออกเสยีงให้ถูกต้องชดัเจน คล่องแคล่ว และแบ่งวรรคตอนถูกต้อง จงึจะสื่อความหมายได้ดใีน
การเขยีนตามค าบอกอย่างสม ่าเสมอจะท าใหอ้่าน เขยีนไดถู้กตอ้งและแม่นย า 
        ปราณี ธนะชานันท์ (2547 : 73) กล่าวว่า การเขยีนตามค าบอกมีความส าคญัอย่างมาก
โดยเฉพาะในการพฒันาการรบัรูเ้สยีงของภาษาและตรงกนักบัความเหน็ส่วนใหญ่เรื่องการเขยีน
ตามค าบอก การท าเช่นนี้อาจเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานได้ ครูอาจออกเสียงให้เด็กเขียนใน
รูปภาพ ตารางบงิโก (Bingo) และแผนเพิม่มหาสมบตั ิเดก็เลอืกชอ่งทีจ่ะเขยีนเสยีงลงไป และได้
แต้มถ้าเลือกช่องบางช่อง เด็กๆ อาจมีใบงานที่มีเสียงและค าอยู่แล้ว และท ากิจกรรม           
เช่น ฟังเสยีงหรอืค าบอก เลอืกค าตอบที่ถูกบนใบงาน แล้วโยงเขา้ด้วยกนั เพื่อสร้างภาพหรือ
เดนิทางไปตามเขาวงกต หรอือาจจะท ากจิกรรมในคลงัเกม เช่น บงิโก (Bingo) การสะกดค า 
ดว้ยตะเกยีบ (Chopstick Spelling) การคน้หาขมุทรพัย์ (Treasure Hunt Challenge) 
        เดวดิ และรนิโวลูคร ี(Davis and Rinvolucri : 1988) ใหค้วามหมายของการเขยีน  ตาม
ค าบอกวา่ การทีค่รูผูส้อนอ่านออกเสยีงค าหรอืขอ้ความประมาณ 3 ครัง้ เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีน
เขยีนและตรวจทานแกไ้ขขอ้ความทีไ่ดย้นิ ในมมุมองของ โฮโมโลวา (Homolova : 1988) การ
เขยีนตามค าบอกเป็นวธิทีีใ่หผู้เ้รยีนสมัผสักบัขอ้มูลเสยีงทีไ่ดย้นิและเกบ็ไวช้ ัว่ระยะเวลาหนึ่งเพื่อ
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น าสิง่ทีไ่ดย้นิมาเขยีน 
        สรุปไดว้า่ การเขยีนตามค าบอก หมายถงึ การเขยีนค า กลุม่ค า หรอืประโยค ทีไ่ดจ้าก
การฟังหรอืการอ่านไดอ้ย่างถกูตอ้ง โดยค านึงถงึการอ่านออกเสยีงค าศพัท ์ความหมายของ
ค าศพัท ์การสะกดค า และการน าค าศพัทม์าใชใ้นบรบิททีเ่หมาะสมตามโครงสรา้งไวยากรณ์ 
และมคีวามหมายตามเนื้อเรื่องไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

4.2 ประเภทของการเขียนตามค าบอก 
        วลิเบริก์ (Wilberg : 1987) ไดจ้ าแนกการเขยีนตามค าบอกไวห้ลากหลายชนิด เชน่  

1. Auto-dictation 1 การเขยีนตามค าบอกดว้ยตนเอง เหมาะส าหรบัการทบทวน การ 
ฝึกซ้อม การน าเสนอ หรอืการจดบนัทกึซ ้า (Re-writing notes) ประกอบดว้ย 4 ข ัน้ตอน ไดแ้ก ่

ขัน้ตอนที ่1 ผูเ้รยีนอ่านประโยคหรอืฟังประโยคจากเทป 
ขัน้ตอนที ่2 ผูเ้รยีนนึกทบทวนประโยคทีไ่ดย้นิหรอืไดอ้่านในใจ พรอ้มทัง้นึกถงึ 

ความหมายของประโยค 
ขัน้ตอนที ่3  ผูเ้รยีนเขยีนค าหรอืประโยคทีจ่ าไดล้งไป 
ขัน้ตอนที ่4 ผูเ้รยีนตรวจสอบความถูกตอ้งจากตน้ฉบบั 

2. Auto-dictation 2 ครูผูส้อนจะอ่านประโยค จากนัน้ผูเ้รยีนอ่านตามครูแลว้บนัทกึ 
เสยีงของผูเ้รยีนลงเทป ต่อมาผูเ้รยีนจงึถอดเทปสิง่ทีต่นเองไดอ้่าน แล้วเปรยีบเทยีบกบัต้นฉบบั
ทีค่รูผูส้อนอ่านไว ้

3. Gapped dictation ครูผูส้อนอ่านออกเสยีงประโยค โดยเวน้ชอ่งวา่งของค าจากนัน้ 
ผูเ้รยีนจะตอ้งหาค าศพัทท์ีเ่หมาะสมมาเตมิลงในชอ่งว่าง เทคนิคเขยีนตามค าบอกแบบนี้เรยีกว่า 
“Cloze dictation” ผูส้อนน าบทความที่จะใช้ในการเขยีนตามค าบอกมาตดัเอาค าที่ต้องการ
ทดสอบออกไป ต่อจากนัน้แจกบทความดงักล่าวให้กบัผู้เรียนเพื่อเติมค าที่ขาดหายไป โดย
ผูส้อนจะอ่านออกเสยีงบทความนัน้ใหฟั้ง 

4. Dictation-sorting การเขยีนตามค าบอกโดยการจดัประเภท เริม่ตน้โดยครูผูส้อน 
อ่านค าศพัทห์รอืวล ีแลว้มอบหมายใหผู้เ้รยีนไปจดัประเภทเป็นกลุม่ เชน่ จดัประเภทตามกาล
กรยิา (Tenses) หน้าที ่(Functions) หน่วยเสยีง (Phonemics) เป็นตน้ 
        มอนตลัวาน (Montalvan : 2007) ได้จ าแนกเทคนิคเขยีนตามค าบอกที่ส าคญัเพิม่เติม 
ดงันี้ 

1. Questions to Statements ผูส้อนจะอ่านประโยคค าถามออกมาแลว้ใหน้กัเรยีน 
เปลีย่นจากประโยคค าถามใหเ้ป็นประโยคบอกเล่า 

2. “Paired” Dictation Combined with Comprehension ประกอบดว้ย 4 ข ัน้ตอน  
ไดแ้ก ่

ขัน้ตอนที ่1   ผูส้อนหาเรือ่งสน้ทีม่คีวามยาวประมาณ 2 ย่อหน้ากระดาษจ านวน  



34 
 

1 เรื่อง และแยกเรือ่งสัน้ดงักล่าวออกเป็นย่อหน้าที ่1 และย่อ
หน้าที ่2 

ขัน้ตอนที ่2   ผูส้อนแบ่งผูเ้รยีนในชัน้ออกเป็น 2 กลุ่ม และใหผู้เ้รยีน 2 กลุ่มนี้ 
จบัคู่กนัเพื่อมอบหมายใหผู้เ้รยีนทีจ่บัคู่กนัสลบักนัอ่านเรื่องสัน้ของ
ตน เพื่อใหผู้เ้รยีนทีไ่มไ่ดอ้า่น เขยีนบนัทกึสิง่ทีไ่ดย้นิ 

ขัน้ตอนที ่3   ผูเ้รยีนทีจ่บัคูก่นัผลดักนัตรวจทานความถกูตอ้งของงานเขยีน 
ขัน้ตอนที ่4   ผูเ้รยีนแต่ละคู่ชว่ยกนัแต่งยอ่หน้าที ่3 ของเรือ่งสัน้ เมือ่เสรจ็ 

แลว้แต่ละคู่ผลดักนัอ่านย่อหน้าที ่3 ของตนพรอ้มทัง้อภปิราย 
3. Dicto-Comp เป็นเทคนิคทีม่ปีระสทิธภิาพและนิยมแพรห่ลายของการเขยีนตามค า 

บอก ซึ่งใชไ้ดผ้ลในผูเ้รยีนระดบัเริม่ตน้ โดยผูส้อนจะเลอืกย่อหน้าสัน้ๆ ทีเ่หมาะสมกบัระดบัของ
ผูเ้รยีนมา 1 ย่อหน้า และอ่านยอ่หน้าดงักล่าวทวนหลายๆ ครัง้ จนผูเ้รยีนเขา้ใจเรือ่งราวดงักลา่ว 
โดยทีผู่เ้รยีนไม่ควรเขยีนหรอืจดขณะทีฟั่ง 
        สรุปได้ว่า การเขียนตามค าบอก คือ การที่ครูผู้สอนจะเป็นคนบอกค าหรือข้อความ 
บางครัง้อาจใช้เสียงจากแผ่นบันทึกเสียงประกอบหรืออาจให้นักเรียนผลัดกันบอกค าหรือ
ขอ้ความที่น ามาใชใ้นการเขยีนตามค าบอก ซึ่งในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้แบ่งการเขยีนตามค า
บอกออกเป็น 4 ข ัน้ตอน ประกอบด้วย ข ัน้ตอนที่หนึ่ง คอื ก าหนดจ านวนตวัอกัษรในแต่ละค า
และก าหนดตวัอกัษรที่ถูกต้องจ านวนหนึ่งถงึสองตวัไวอ้ย่างชดัเจน ข ัน้ตอนที่สอง คอื ก าหนด
เฉพาะจ านวนตวัอกัษรในแต่ละค าไวอ้ย่างชดัเจน ข ัน้ตอนทีส่าม คอื ไม่ก าหนดจ านวนตวัอกัษร
หรอืตวัอกัษรทีถู่กตอ้งไว ้ข ัน้ตอนทีส่ี ่คอื เตมิค าศพัทล์งในชอ่งวา่งจากเพลงหรอืขอ้ความที่เลอืก
ไวต้ามความเหมาะสมกบัค าศพัทท์ีต่อ้งการสอน 
 

5. แบบฝึกทกัษะ 
5.1 ความหมายและความส าคญัของแบบฝึกทกัษะ 

        การฝึกเป็นกจิกรรมที่มปีระโยชน์ในการเรยีนการสอน ดงันัน้การฝึกโดยการใชแ้บบฝึก
เป็นการจดัสภาพการณ์เพื่อใหผู้ฝึ้กเปลีย่นพฤตกิรรมจนสามารถปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ในการสรา้งแบบฝึกตอ้งค านึงถงึหลกัการสรา้งจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบ
ฝึกลกัษณะของแบบฝึกที่ดี ประโยชน์ของแบบฝึก หลกัการน าไปใช้ เป็นต้น จากการศกึษา
ความหมายของแบบฝึกทกัษะ ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายไวต้่าง ๆ กนั  ดงันี้ 
        ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 483) แบบฝึก หมายถึง  แบบฝึกหดัหรือชุดการสอนที่เป็น
แบบฝึกหดัทีใ่ชเ้ป็นตวัอย่างปัญหาหรอืค าสัง่ทีต่ ัง้ข ึน้ใหน้กัเรยีนตอบ  
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       สมศกัดิ ์ สนิธุระเวชญ์ (2540 : 40) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทกัษะไวว้่า แบบฝึก
ทกัษะหมายถงึ การจดัประสบการณ์ฝึกหดัเพื่อใหน้กัเรยีนนกัศกึษาเรยีนรูด้ว้ยตนเองและสมารถ
แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งอย่างหลากหลายและแปลกใหม่ 
        ถวลัย์  มาศจรสั (2546 : 151) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทกัษะไวว้่า เป็นกจิกรรม
พฒันาทกัษะการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีความหลากหลายและ
ปริมาณเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพฒันาทกัษะ กระบวนความคิด กระบวนการ
เรียนรู ้ สามารถน าผูเ้รยีนสู่การสรุปความคิดรวบยอดและหลกัการส าคญัของสาระการเรยีนรู ้ 
รวมทัง้ท าใหผู้เ้รยีนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจบทเรยีนดว้ยตนเองได้ 
        ปราณ ีจณิฤทธิ ์(2552 : 32) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกทกัษะไวว้่า  แบบฝึกหมายถงึ
งานทีค่รูมอบหมายใหน้กัเรยีนท าดว้ยตนเองภายหลงัจากไดเ้รยีนบทเรยีน เพื่อเป็นการทบทวน
และฝึกทกัษะในเรื่องทีเ่รยีนผา่นมาแลว้ 
        ประภาพร  ถิน่อ่อง (2553 : 29) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกทกัษะไวว้่า แบบฝึกทกัษะ
หมายถงึสื่อการเรยีนการสอนที่สร้างขึน้เพื่อให้นักเรยีนได้ฝึกปฏบิตัดิ้วยตนเองจนเกดิความรู้
ความเขา้ใจเพิม่ขึน้ โดยกจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตัใินแบบฝึกนัน้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เรยีนไปแล้ว ท า
ใหน้กัเรยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะมากขึน้ เพราะมรีูปแบบหรอืลกัษณะทีห่ลากหลาย 
        คณิศร ศรีประไพ (2555 : 30) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึก 
แบบฝึกหดั หรอืชุดการฝึก เป็นค าที่มคีวามหมายคล้ายคลงึกนั คอื งานหรือกจิกรรมทผีูส้อน
มอบหมายให้ผู้เรียนกระท าเพื่อฝึกทกัษะและทบทวนความรู้ ที่ได้เรียนไปแล้วให้เกิดความ
ช านาญ ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว จนสารมถน าความรูไ้ปแกปั้ญหาไดโ้ดยอตัโนมตัิ 
        สรุปไดว้า่ แบบฝึกทกัษะ หมายถงึ สื่อการเรยีนการสอนที่สร้างขึน้เพื่อช่วยพฒันาทกัษะ
ดา้นต่างๆ ใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากขึน้ โดยอาศยัการฝึกฝนหรอืปฏบิตัดิ้วยตนเองของผูเ้รยีน การ
สรา้งแบบฝึกทกัษะจะตอ้งเป็นการเสรมิทกัษะพืน้ฐานโดยก าหนดใหผู้เ้รยีนฝึกฝนเรยีงล าดบัจาก
ง่ายไปยาก ปริมาณของเนื้ อหาต้อง เพยีงพอที ่สามารถตรวจสอบและพฒันาทกัษะ 
กระบวนการคดิ กระบวนการเรยีนรู้ของผูเ้รยีนที่เรยีนไปแล้ว เพื่อน าไปใชใ้นการแก้ปัญหาและ
ผูเ้รยีนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจบทเรยีนดว้ยตนเองได้  ท าใหเ้กดิทกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจ 
ความช านาญในเนื้อหาทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนไปแลว้  

5.2 หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะ 
        ฮาเรส (Haress อา้งถงึใน องัศมุาลนิ เพิม่ผล, 2542 : 14) ไดก้ล่าวถงึหลกัการสร้างแบบ
ฝึกวา่ แบบฝึกจะตอ้งใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน และควรสรา้งโดยอาศยัหลกัจติวทิยาใน
การแกปั้ญหาและการตอบสนองไวด้งันี้ 

1. สรา้งแบบฝึกหลายๆ ชนิด เพื่อเรา้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ 
2. แบบฝึกทีส่รา้งขึน้นัน้จะตอ้งใหผู้เ้รยีนสามารถพจิารณาไดว้า่ตอ้งการใหผู้เ้รยีนท า 

อะไร 
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3. ใหผู้เ้รยีนไดน้ าสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากการเรยีนมาตอบในแบบฝึกใหต้รงตามเป้าหมาย 
4. ผูเ้รยีนตอบสนองสิง่เรา้ดว้ยการแสดงความสามารถและความเขา้ใจการฝึก 
5. ก าหนดใหช้ดัเจนวา่จะใหผู้เ้รยีนตอบแบบฝึกแต่ละชนิด แต่ละรูปแบบดว้ยวธิกีาร 

ตอบอย่างไร 
        ถวลัย ์ มาศจรสั (2546 : 20) ไดก้ล่าวถงึการสรา้งและจดัท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะไว้
ดงันี้ 

1. ศกึษาเนื้อหาสาระส าหรบัการจดัท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ 
2. วเิคราะหเ์นื้อหาสาระโดยละเอยีดเพื่อก าหนดจดุประสงคใ์นการจดัท า 
3. ออกแบบการจดัท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะตามจุดประสงค์ 
4. สรา้งแบบฝึกหดั  แบบฝึกทกัษะ และส่วนประกอบอื่นๆ เชน่ แบบทดสอบก่อนฝึก  

บตัรค าสัง่ ข ัน้ตอนกจิกรรมทีผู่เ้รยีนตอ้งปฏบิตั ิแบบทดสอบหลงัเรยีน 
5. น าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ปรบัปรุง พฒันา  

ใหส้มบูรณ์ 
        สุนนัทา  สุนทรประเสรฐิ (2545 : 11) เสนอแนวทางในการสรา้งแบบฝึกดงันี้ 

1. ตอ้งใหผู้เ้รยีนศกึษากอ่นใชแ้บบฝึก 
2. ในแต่ละแบบฝึกอาจมเีนื้อหาสรุปย่อ หรอืหลกัเกณฑไ์วใ้หผู้เ้รยีนไดศ้กึษาทบทวน 

ก่อนกไ็ด ้
3. ควรสรา้งแบบฝึกใหค้รอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงคท์ีต่อ้งการและไม่ยากหรอื 

ง่ายจนเกนิไป 
4. ค านึงถงึหลกัจติวทิยาการเรยีนรูข้องเดก็ใหเ้หมาะสมกบัวฒุภิาวะและความ 

แตกต่างของผูเ้รยีน 
5. ควรศกึษาแนวทางการสรา้งแบบฝึกใหเ้ขา้ใจกอ่นปฏบิตักิารสรา้ง อาจน าหลกัการ 

ของผูอ้ื่น หรอืทฤษฎกีารเรยีนรูข้องนกัศกึษาหรอืนกัจติวทิยามาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
เนื้อหาและสภาพการณ์ได ้

6. ควรมคีูม่อืการใชแ้บบฝึกเพื่อใหผู้ส้อนอื่นน าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง หากไมม่ ี
คู่มอืตอ้งมคี าชีแ้จงข ัน้ตอนการใชใ้หช้ดัเจน แนบไปในแบบฝึกนัน้ดว้ย 

7. การสรา้งแบบฝึกควรพจิารณารูปแบบใหเ้หมาะกบัธรรมชาตขิองแต่ละเนื้อหาวชิา 
รูปแบบจงึมคีวามแตกต่างกนัไปตามสภาพการณ์ 

8. การออกแบบชดุฝึกควรมคีวามหลากหลายไม่ซ ้าซาก ไม่ใชรู้ปแบบเดยีว เพราะจะ 
ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความเบื่อหน่าย ควรมแีบบฝึกหลายๆ แบบ เพื่อฝึกใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิทกัษะอยา่ง
กวา้งขวางและสรา้งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์

9. การใชภ้าพประกอบเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะชว่ยใหแ้บบฝึกน่าสนใจ และยงัเป็นการพกั 
สายตาใหก้บัผูเ้รยีนอกีดว้ย 
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10. การสรา้งแบบฝึกหากตอ้งการใหส้มบูรณ์ครบถว้น ควรสรา้งในลกัษณะเอกสาร 
ประกอบการสอน แต่จะเน้นความหลากหลายของแบบฝึกมากกวา่ และเนื้อหาทีส่รุปไวค้วรมี
ลกัษณะเพยีงยอ่ๆ  

11. แบบฝึกตอ้งมคีวามถูกตอ้งอยา่ใหม้ขีอ้ผดิพลาดโดยเดด็ขาดเพราะเหมอืนยื่นยา 
พษิใหก้บัลกูศษิยโ์ดยรูเ้ทา่ไม่ถงึการณ์ เขาจะจ าในสิง่ทีผ่ดิๆ ตลอดไป 

12. ค าสัง่ในแบบฝึกเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีไ่มค่วรมองขา้มเพราะค าสัง่คอืประตูบานใหญ่ที่ 
จะไขความรู ้ความเขา้ใจของผูเ้รยีนไปสูค่วามส าเรจ็ ค าสัง่จงึตอ้งสัน้กะทดัรดัและเขา้ใจงา่ยไม่
ท าใหผู้เ้รยีนสบัสน 

13. การก าหนดเวลาในการใชแ้บบฝึกในแต่ละชดุควรใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหาและความ 
สนใจของผูเ้รยีน  
        ถวลัย์  มาศจรสั (2546 : 148) ได้กล่าวถึงการสร้างและการจดัท าแบบฝึกหดั แบบฝึก
ทกัษะไวด้งันี้ 

1. ศกึษาเนื้อหาสาระส าหรบัการจดัท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ 
2. วเิคราะหเ์นื้อหาสาระโดยละเอยีดเพื่อก าหนดจดุประสงคใ์นการท า 
3. ออกแบบจดัท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะตามวตัถุประสงค์ 
4. สรา้งแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ และส่วนประกอบอื่นๆ เชน่แบบทดสอบกอ่นฝึก  

บตัรค าสัง่ ข ัน้ตอนกจิกรรมทีผู่เ้รยีนตอ้งปฏบิตั ิแบบทดสอบหลงัเรยีน 
5. น าแบบฝึกหดัแบบฝึกทกัษะไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
6. ปรบัปรุงพฒันาใหส้มบูรณ์ 

        สมพร ตอยยีบี (2554 : 39) ได้กล่าวไวว้่า การสร้างแบบฝึกทกัษะต้องมีหลกัการและ
แนวทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดแบบฝึกที่ชดัเจน แน่นอน และภาษาที่เข้าใจง่าย
เหมาะสมกบัวยั ควรมคีวามยากง่ายแตกต่าง และต้องมหีลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรยีนมโีอกาส
ในการใชภ้าษาอย่างมปีระสทิธภิาพ และแบบฝึกนัน้มปีระโยชน์ต่อการเรยีนการสอนมากไม่ว่า
จะเป็นดา้นผูเ้รยีนท าใหเ้ดก็เกดิความเขา้ใจในบทเรยีนมากยิง่ขึน้ และในด้านครูผูส้อนเกี่ยวกบั
เนื้อหาวชิาทีส่อนและกจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะของนกัเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
        คณศิร ศรปีระไพ (2555 : 33)   ไดก้ล่าวไวว้า่หลกัในการสรา้งแบบฝึกควรสรา้งใหต้รงกบั
จุดประสงค์ที่ต้องการฝึกมีความเหมาะสมต่อพัฒนาการของผู้เรียน สนองความสนใจและ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดท าให้จบเป็นเรื่องๆ  การประเมินผลแจ้งผล
ความกา้วหน้าในการฝึกใหผู้เ้รยีนทราบทนัททีุกครัง้  
        กรรณกิาร ์พวงเกษม (2540 : 7) ไดก้ล่าวถงึการสร้างแบบฝึกหดัเพื่อใชฝึ้กทกัษะอย่างมี
ประสทิธภิาพนัน้ ตอ้งสรา้งโดยค านึงถงึหลกัทางจติวทิยา ดงันี้ 

1. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Ind i v idua l  D i f fe rence) ตอ้งค านึงอยู่เสมอวา่ 
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นักเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความถนัด ความสามารถ ความสนใจแตกต่างกนั ในการสร้าง
แบบฝึกหดัจงึควรพจิารณาให้เหมาะสม ไม่ง่ายเกนิไปส าหรบัเดก็ที่เก่ง และไม่แยกกลุ่ม ควรให้
เดก็เก่งคละกบัเดก็อ่อน เพื่อใหเ้ดก็เก่งชว่ยเหลอืเดก็อ่อน 

2. การเรยีนรูโ้ดยการฝึกฝน (Law of Exercise) ธอรน์ไดด ์(Thorndike) ไดก้ล่าววา่  
การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้กีต็่อเมื่อไดม้กีารฝึกฝนหรอืการกระท าซ ้าๆฉะนัน้การสร้างแบบฝึกหดั
จงึควรสร้างแบบฝึกหดัเพื่อให้นักเรยีนได้ฝึกฝนเรื่องหนึ่งๆ ซ ้าๆ กนัหลายครัง้ โดยแบบฝึกหดั
มลีกัษะหลายรูปแบบ เพื่อไม่ใหน้กัเรยีนเกดิความเบื่อหน่าย อนัจะส่งผลท าใหค้วามสนใจในการ
ฝึกลดลงและจะไม่เกดิการเรยีนรูเ้ท่าทีค่วร 

3. กฎแห่งผล (Law of Effect) เมื่อนกัเรยีนไดเ้รยีนไปแลว้ นกัเรยีนย่อมตอ้งการ 
ทราบผลการเรยีนของตนเองวา่เป็นอย่างไร เมือ่ใหน้ักเรยีนท าแบบฝึกหดัหรอืใหท้ างานใดๆ จงึ
ควรเฉลยหรอืตรวจ เพื่อใหน้กัเรยีนทราบผลโดยเรว็ หรอืสามารถตรวจค าตอบไดเ้อง เพื่อจะไดรู้้
ขอ้บกพรอ่งของตนเอง 

4. แรงจูงใจ (Motivation) เพื่อใหเ้ดก็อยากท าแบบฝึกหดัต่อไป แบบฝึกหดัควรเป็น 
แบบสัน้ ๆ เพื่อไม่ให้นักเรยีนเบื่อหน่าย ควรมแีบบฝึกหดัหลายรูปแบบไม่ซ ้าซาก เช่น อาจจดั
แบบฝึกหดัในลกัษณะของเกม กิจกรรมในสถานการณ์ที่ต่างๆ แปลกใหม่ น่าสนใจ และ
สนุกสนานเหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการของเดก็ 
        จากหลกัและวธิกีารใหส้รา้งแบบฝึกทกัษะขา้งตน้ สรุปวธิกีารใหท้ าแบบฝึกทกัษะดงันี้ คอืแบบ
ฝึกทกัษะที่ดผีู้เรยีนต้องเห็นความส าคญัของการฝึกทกัษะ ผูเ้รยีนจะต้องท าแบบฝึกด้วยความ
เขา้ใจและความตัง้ใจที่จะพฒันาตนเองตามระดบัความสามารถของตน แบบฝึกควรมกี าหนด
ระยะเวลาสัน้ ๆ ในการฝึกแต่บ่อยครัง้ ควรฝึกปฏิบตัิหล ังจากการสอนเมื่อผู ้เร ียนเข ้าใจ
บทเรียนดีแล้ว การฝึกท าจากง่ายไปหายาก โดยผู้สอนควรแนะน าอย่างใกล้ช ิดหากพบ
ข้อผิดพลาดแล้วผู้สอนต้องแก้ไขโดยทนัที  และผู้เรียนควรเข้าใจว่าแบบฝึกทกัษะจะเป็น
การแสดงถึงความก้าวหน้าของผู ้เร ียนเองและผู ้สอนจะใช ้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือ
ผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.3 ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะ 
        ในการสรา้งแบบฝึกทกัษะมอีงคป์ระกอบหลายประการ  ซึ่งได้มนีักการศกึษาหลายท่านให้
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัลกัษณะของแบบฝึกทีด่ ีไวด้งันี้ 
        กศุยา  แสงเดช (2545 : 6) ไดก้ล่าวแนะน าผูส้รา้งแบบฝึกใหย้ดึลกัษณะแบบฝึกทีด่ี ดงันี้ 

1. แบบฝึกทีด่คีวรความชดัเจนทัง้ค าสัง่และวธิที า ค าสัง่หรอืตวัอยา่งแสดงวธิที า ที่ใช ้
ไม่ควรยากเกินไป เพราะจะท าความเข้าใจยาก ควรปรบัให้ง่ายและเหมาะสมกบัผู้ใช้ เพื่อ
นกัเรยีนสามารถเรยีนดว้ยตนเองได้ 

2. แบบฝึกทีด่คีวรมคีวามหมายต่อผูเ้รยีนและตรงตามจุดหมายของการฝึก ลงทุน 
น้อย ใชไ้ดน้าน ทนัสมยั 
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3. ภาษาและภาพทีใ่ชใ้นแบบฝึกเหมาะกบัวยัและพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รยีน 
4. แบบฝึกทีด่คีวรแยกฝึกเป็นเรื่องๆ แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกนิไป แต่ควรมกีจิกรรม 

หลายแบบเพื่อเรา้ความสนใจและไม่เบื่อในการท าและฝึกทกัษะใดทกัษะหนึ่งจนช านาญ 
5. แบบฝึกทีด่คีวรมทีัง้แบบก าหนดค าตอบในแบบและใหต้อบโดยเสร ีการเลอืกใชค้ า 

ข้อความ รูปภาพในแบบฝึก ควรเป็นสิ ่งที่น ักเร ียนคุ ้นเคยและตรงกบัความสนใจของ
นักเรียน ก่อให้เกดิความเพลดิเพลนิและพอใจแก่ผูใ้ช ้ซึ่งตรงกบัหลกัการเรยีนรู้ว่า นักเรยีน
จะเรยีนได้เรว็ในการกระท าทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจ 

6. แบบฝึกทีด่คีวรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาดว้ยตนเองใหรู้จ้กัคน้ควา้รวบรวมสิง่ที ่
พบเหน็บ่อยๆ หรอืทีต่วัเองเคยใช ้จะท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเรื่องนัน้ๆ มากยิง่ข ึน้ และรู้จกัน าความรู้
ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง มหีลกัเกณฑแ์ละมองเหน็ว่าสิง่ที่ได้ฝึกนัน้มคีวามหมายต่อ
เขาตลอดไป 

7. แบบฝึกทีด่คีวรตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูเ้รยีนแต่ละคน มคีวาม 
แตกต่างกนัในหลายๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดบัสตปัิญญา และ
ประสบการณ์ เป็นตน้ ฉะนัน้ การท าแบบฝึกแต่ละเรื่องควรจดัท าใหม้ากพอและมทีุกระดบัตัง้แต่ 
ง่าย ปานกลาง จนถงึระดบัค่อนขา้งยาก เพื่อวา่ทัง้นกัเรยีนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จะได้เลอืก
ท าไดต้ามความสามารถ ทัง้นี้เพื่อใหน้กัเรยีนทุกคนไดป้ระสบความส าเรจ็ในการท าแบบฝึก 

8. แบบฝึกทีจ่ดัท าเป็นรูปเล่ม นกัเรยีนสามารถเกบ็รกัษาไวเ้ป็นแนวทางเพื่อทบทวน 
ดว้ยตนเองตอ่ไป 

9. การทีน่กัเรยีนไดท้ าแบบฝึก ชว่ยใหค้รมูองเหน็จุดเด่นหรอืปัญหาตา่งๆ ของ 
นกัเรยีนไดช้ดัเจน ซึ่งจะชว่ยใหค้รูด าเนนิการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหานัน้ๆ ไดท้นัท่วงท ี

10. แบบฝึกทีจ่ดัขึน้ นอกจากมใีนหนงัสอืเรยีนแลว้ จะชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝนอย่าง 
เตม็ที ่

11. แบบฝึกทีจ่ดัพมิพไ์วเ้รยีบรอ้ยแลว้ จะชว่ยใหค้รูประหยดัแรงงานและเวลาในการที่ 
จะตอ้งเตรยีมแบบฝึกอยู่เสมอ ในดา้นผูเ้รยีนไม่ต้องเสยีเวลาในการลอกแบบฝึกจากต าราเรยีน
หรอืกระดานด า ท าใหม้เีวลาและโอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะต่างๆ ไดม้ากขึน้ 

12. แบบฝึกช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายเพราะการพมิพเ์ป็นรูปเล่มทีแ่น่นอน ลงทุนต ่า 
แทนที่จะใช้พิมพ์ลงกระดาษไขทุกครัง้ไป นอกจากนี้ยงัมีประโยชน์ในการที่ผู้เรียนสามารถ
บนัทกึและมองเหน็ความกา้วหน้าของตนไดอ้ย่างมรีะบบและมรีะเบยีบ 
        สุพรรณ ี ไชยเทพ (2544 : 19) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของแบบฝึกทีด่ไีวด้งันี้ 

1. ตอ้งมคีวามชดัเจน ทัง้ค าชีแ้จง ค าสัง่ ง่ายตอ่การเขา้ใจ 
2. ตรงกบัจุดประสงคท์ีต่อ้งการวดั 
3. มภีาษาและรูปภาพทีด่งึดูดความสนใจของนกัเรยีนและเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 
4. แบบฝึกแต่ละเรื่องไม่ควรยาวมากจนเกนิไป 
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5. ควรมกีจิกรรมหลากหลายรูปแบบท าใหน้กัเรยีนไม่เบื่อ 
6. ควรตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รยีน สรา้งความสนุกสนาน 

เพลดิเพลนิขณะท าแบบฝึก 
7. มคี าตอบทีช่ดัเจน 
8. แบบฝึกทีด่สีามารถประเมนิความกา้วหน้า และความรูข้องนกัเรยีนได้ 

        อ านวย เลือ่มใส (2546 : 93) กล่าวถงึลกัษณะทีด่ขีองแบบฝึกทกัษะ ดงันี้ 
1. ควรเกีย่วขอ้งกบัเรื่องทีเ่รยีนมาแลว้  เป็นเรื่องทีม่คีวามหมายต่อผูเ้รยีน และ 

สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
2. ตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก ลงทุนน้อยและทนัสมยัอยู่เสมอ 
3. ภาพประกอบ ภาษา ส านวนภาษา ความยากงา่ย และเวลาในการฝึกมคีวาม 

เหมาะสมกบัวยัและพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รยีน เพราะจะท าใหฝึ้กคดิไดเ้รว็และสนุกสนาน 
4. ใชห้ลกัจติวทิยาปลกุเรา้ความสนใจ มสีิง่แปลกใหม่ น่าสนใจและทา้ทา้ยใหผู้เ้รยีน 

สามารถแสดงความสามารถไดเ้ตม็ศกัยภาพ และตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
5. มขีอ้เสนอแนะค าชีแ้จง และตวัอยา่งสัน้ ทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจวธิที าไดง้า่ยๆ 
6. มหีลากหลายรูปแบบใหเ้ลอืกตอบอย่างจ ากดัและอย่างเสร ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน 

เลอืกฝึกและศกึษาดว้ยตนเอง 
7. ควรเลอืกฝึกเป็นเรือ่งๆ  แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกนิไป เน้นกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 

เลอืกฝึกและศกึษาดว้ยตนเอง 
8. ควรไดร้บัการปรบัปรุงควบคูก่บัหนงัสอืเรยีนเสมอ และควรใชไ้ดด้ที ัง้ในหอ้งเรยีน 

และนอกหอ้งเรยีน 
9. ควรเป็นแบบฝึกทีส่ามารถประเมนิ และจ าแนกความเจรญิงอกงามของผูเ้รยีนได้ 

อกีดว้ย 
        จติรา  สมพล (2547 : 20) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกที่ดตี้องมหีลากหลายรูปแบบ มคี าชี้แจงที่
ชดัเจนจุดมุ่งหมายว่าด้วยการฝึกด้านใดส านวนง่ายเร้าความสนใจและฝึกใชค้วามคดิตรงตาม
เนื้อหาในหลกัสูตร ไม่มากหรอืน้อยเกนิไป เหมาะสมกบัเวลา วยั ความสามารถของนกัเรยีนและ
ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความสนุกสนาน 
        ปราณี  จณิฤทธิ ์(2552 : 32) ได้กล่าวว่า ลกัษณะของแบบฝีกทกัษะที่ดีต้องสร้างให้
เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่เป็นแบบฝึกส าหรับเด็ก เก่งและใช้ซ่อมเสริมเด็กอ่อนได้ มีความ
หลากหลายในแบบฝึกชดุนัน้ๆ มคี าสัง่ทีช่ดัเจนเปิดโอกาสให้ผูฝึ้กได้คดิท้าทายความสามารถมี
ความเหมาะสมกับวยั ใช้เวลาฝึกไม่นาน ผู้ฝึกสามารถน าประโยชน์จากการท าแบบฝึกไป
ประยุกตป์รบัเปลีย่นน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
        ประภาพร ถิน่อ่อง (2553 : 33) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะของแบบฝีกทกัษะที่ดตี้องมจีุดหมาย
ทีแ่น่นอนจะท าการฝึกทกัษะดา้นใด ควรใชภ้าษาง่าย ๆ และมคีวามน่าสนใจเรยีงล าดบัจากง่าย
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ไปหายากให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน มีเนื้อหาตรง จัดกิจกรรมให้
หลากหลายเพื่อดงึดูดความสนใจและเกดิประสทิธภิาพในการเรยีน 
        คณศิร ศรปีระไพ (2555 : 33) ได้กล่าวว่า ลกัษณะของแบบฝึกที่ดคีวรเป็นแบบฝึกสัน้ๆ 
ฝึกหลายๆครัง้ มรีูปแบบการฝึกควรฝึกเฉพาะเรื่องเดยีว และควรเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนพบเหน็อยู่แล้ว 
ค าชีแ้จงสัน้ๆ ใชเ้วลาเหมาะสม เป็นเรื่องทีท่า้ทายใหแ้สดงความสามารถ เมื่อผูเ้รยีนไดฝึ้กแล้วก็
สามารถพฒันาตนเองไดด้จีงึจะนบัวา่เป็นแบบฝึกทีด่แีละมปีระโยชน์ 
        บลิโลว ์(Billow อา้งถงึใน เตอืนใจ ตรเีนตร. 2544 : 7) กล่าวถงึ ลกัษณะของแบบฝึกที่ดี
นัน้จะต้องดงึดูดความสนใจและสมาธขิองผูเ้รยีน เรียงล าดบัจากง่ายไปหายากเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนฝึกเฉพาะอย่าง ใชภ้าษาเหมาะสมกบัวยั วฒันธรรมประเพณี ภูมิหลงัทางภาษาของ
ผูเ้รยีน แบบฝึกที่ดคีวรจะเป็นแบบฝึกส าหรบัผูเ้รยีนที่เรยีนเก่ง และซ่อมเสรมิส าหรบัผูเ้รยีนที่
เรยีนอ่อนในขณะเดยีวกนั นอกจากนี้แลว้ควรใชห้ลายลกัษณะและมคีวามหมายต่อผูฝึ้กอกีดว้ย 
        รเีวอรส์  (Rivers อา้งถงึใน เตอืนใจ ตรเีนตร. 2544 : 7) กล่าวถงึลกัษณะของแบบฝึกไว้
ดงันี้ 

1. บทเรยีนทุกเรือ่งควรใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสฝึกมากพอ ก่อนจะเรยีนเรือ่งต่อไป 
2. แต่ละบทควรฝึกโดยใชเ้พยีงแบบฝึกเดยีว 
3. ฝึกโครงสรา้งใหม่กบัสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ลว้ 
4. สิง่ทีฝึ่กแต่ละครัง้ควรเป็นบทฝึกสัน้ๆ 
5. ประโยคและค าศพัทค์วรเป็นแบบทีใ่ชพู้ดกนัในชวีติประจ าวนั 
6. แบบฝึกควรใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามคดิไปดว้ย 
7. แบบฝึกควรมหีลายๆ แบบเพื่อไม่ใหผู้เ้รยีนเกดิความเบื่อหน่าย 
8. การฝึกควรฝึกใหผู้เ้รยีนน าสิง่ทีเ่รยีนแลว้สามารถใชใ้นชวีติประจ าวนั 

        จากทีก่ล่าวมาพอสรุปไดว้า่ ลกัษณะของแบบฝึกทีด่คีวรเป็นแบบฝึกสัน้ๆ ฝึกหลายๆ ครัง้ 
มหีลายรูปแบบ การฝึกควรฝึกเฉพาะเรื่องเดียว และควรเป็นสิง่ที่นักเรียนพบเหน็อยู่แล้ว ค า
ชีแ้จงสัน้ๆ ใชเ้วลาเหมาะสม เป็นเรื่องที่ท้าทายให้แสดงความสามารถ เมื่อผูเ้รยีนได้ฝึกแล้วก็
สามารถพฒันาตนเองไดด้ ีจงึจะนบัวา่เป็นแบบฝึกทีด่แีละมปีระโยชน์ 

5.4 ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ 
        ประโยชน์ของแบบฝึก หากเป็นแบบฝึกที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะช่วยท าให้นักเรียน
ประสบผลส าเรจ็ในการฝึกทกัษะไดเ้ป็นอย่างด ีท าใหค้รูลดภาระการสอนลงและผู้เรียนสามารถ
พฒันาตนเองได้อย่างเต็มที่ เพิ่มความมัน่ใจในการเร ียนได้เป็นอย่างดีหากได้ม ีการฝึก
บ่อยครัง้จนช านาญ และยงัชว่ยผูเ้รยีนทีม่ปัีญหาในการเรยีนรูจ้ าเป็นตอ้งมกีารสอนต่างจากกลุ่ม
ปกตทิัว่ไปดว้ยการเสรมิเพิม่เตมิให้เป็นพเิศษ 
        ยุพา  ยิม้พงษ์ (อ้างใน สุนันทา สุนทรประเสรฐิ, 2544 : 3) ได้กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึก
ไวห้ลายขอ้ดว้ยกนั ดงัต่อไปนี้ 
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1. เป็นส่วนเพิม่เตมิหรอืเสรมิหนงัสอืเรยีนในการเรยีนทกัษะเป็นอุปกรณ์การสอนทีช่่วย 
ลดภาระครไูดม้าก เพราะแบบฝึกเป็นสิง่ทีจ่ดัท าขึ้นอย่างเป็นระบบและมรีะเบยีบ 

2. ชว่ยเสรมิทกัษะแบบฝึกหดัเป็นเครื่องมอืทีช่ว่ยเดก็ในการฝึกทกัษะ แต่ทัง้นี้จะตอ้ง 
อาศยัการสง่เสรมิและความเอาใจใสจ่ากครูผูส้อนดว้ย 

3. ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเนื่องจากเดก็มคีวามสามารถทางภาษา 
แตกต่างกนั การให้เดก็ท าแบบฝึกหดัที่เหมาะสมกบัความสามารถของเขา จะช่วยให้เด ็ก
ประสบผลส าเรจ็ในด้านจติใจมากขึน้ ดงันัน้แบบฝึกหดัจงึไม่ใช่สมุดฝึกที่ครูจะให้เดก็ลงมอืท า
หน้าต่อหน้า แต่เป็นแหล่งประสบการณ์เฉพาะส าหรบัเดก็ที่ต้องการความช่วยเหลอืพเิศษ และ
เป็นเครื่องมอืชว่ยทีม่คี่าของครูทีจ่ะสนองความต้องการเป็นรายบุคคลในชัน้เรยีน 

4. แบบฝึกช่วยเสรมิทกัษะใหค้งทน ลกัษณะการฝึกเพื่อชว่ยใหเ้กดิผลดงักล่าวนัน้ ไดแ้ก่  
ฝึกทนัทหีลงัจากทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูใ้นเรื่องนัน้ๆ ฝึกซ ้าหลายๆ ครัง้ เน้นเฉพาะในเรือ่งทีผ่ดิ 
        ไพบูลย ์ มูลด ี(2546 : 52) กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะไวด้งันี้ 

1. ชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีนไดด้ขี ึน้ 
2. ชว่ยใหผู้เ้รยีนจดจ าเนื้อหาในบทเรยีนแลค าศพัทต์่างๆ ไดค้งทน 
3. ท าใหเ้กดิความสนุกสนานขณะเรยีน 
4. ท าใหผู้เ้รยีนทราบความกา้วหน้าของตนเอง 
5. ผูเ้รยีนสามารถทบทวนความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
6. แบบฝึกทกัษะสามารถน ามาวดัผลการเรยีนที่เรยีนแลว้ 
7. ชว่ยใหค้รูทราบขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีนและน าไปปรบัปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงท ี

        อุษณยี ์เสอืจนัทร ์(2553 : 17) กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึกไวว้า่ แบบฝึกชว่ยในการฝึก
เสรมิเพิม่ทกัษะท าใหจ้ดจ าเนื้อหาไดค้งทน มเีจตคตทิี่ดตี่อวชิาที่เรยีน สามารถน ามาแก้ปัญหา
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มไดด้ ีผูเ้รยีนสามารถน ามาทบทวนเนื้อหาไดด้ว้ยตนเอง ท าให้ผูเ้รยีน
ทราบความกา้วหน้าของตน เป็นเครื่องมอืที่ครูผูส้อนใชป้ระเมนิผลการเรยีนรู้ได้เป็นอย่างดวี่า
นกัเรยีนเขา้ใจมากน้อยเพยีงใด 
        สมพร ตอยยบี ี(2554 : 37) กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึกไวว้า่ แบบฝึกมคีวามส าคญัต่อ
การเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ เพราะจะชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ใจเนื้อหาบทเรยีนและยงัสามารถ
ทบทวนเนื้อหาไดด้ว้ยตนเอง 
        คณิศร ศรปีระไพ (2555 : 32) กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึกไวว้่า แบบฝึกมปีระโยชน์
เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ สามารถที่จะทบทวนได้ด้วยตนเองและเห็น
ความกา้วหน้าของตนเอง นอกจากนี้ยงัสามารถชว่ยลดภาระของครูผูส้อนอกีดว้ย  
        ถวลัย ์มาศจรสั (2546 : 21) กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึก ดงันี้ 

1. เป็นสื่อการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 
2. ผูเ้รยีนมสีือ่ส าหรบัฝึกทกัษะดา้นการอ่าน การคดิวเิคราะห ์และการเขยีน 
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3. เป็นสื่อการเรยีนรูส้ าหรบัการแกไ้ขปัญหาในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
4. พฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคตดิา้นตา่งๆ ของผูเ้รยีน 

        จากประโยชน์ของแบบฝึกทีก่ล่าวมา สรุปไดว้า่ แบบฝึกมปีระโยชน์เป็นเครื่องมอืทีช่ว่ยให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ สามารถที่จะทบทวนด้วยตนเองและเห็นความก้าวหน้าของตนเอง 
นอกจากนี้ยงัสามารถชว่ยลดภาวะของครูผูส้อนอกีดว้ย 

5.5 การหาประสิทธิภาพ 
        เมื่อสรา้งแบบฝึกทกัษะเสรจ็แลว้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งน าไปทดสอบหาประสทิธภิาพ 
เพราะแบบฝึกทีด่ตีอ้งมปีระสทิธภิาพก่อนน าไปใชเ้ป็นนวตักรรมในการเรยีนการสอน ดงันัน้จงึ
ตอ้งมกีารทดลองใชเ้พื่อหาขอ้บกพร่องทีเ่กดิขึน้ และจะได้น าขอ้บกพร่องมาปรบัปรุงแก้ไขให้ดี
ข ึน้และท าใหแ้บบฝึกทกัษะมปีระสทิธภิาพ ซึ่งผูส้รา้งตอ้งก าหนดเกณฑก์ารหาประสทิธภิาพขึน้ 
        ไชยยศ เรอืงสุวรรณ (2534 : 138) กล่าววา่ การก าหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพของบทเรยีน
นิยมตัง้ไว้ 90/90 ส าหรบัเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ าและเนื้อหาวชิาทกัษะจะตัง้ไว้ไม่ต ่ากว่า 
80/80 จากเกณฑม์าตรฐาน หมายความว่า หลงัจากที่นักเรยีนจากบทเรยีนจบในแต่ละบทแล้ว 
นกัเรยีนสามารถท าแบบฝึกหดัไดเ้ฉลีย่รอ้ยละ 80 และท าแบบทดสอบหลงัเรยีนได้เฉลี่ยร้อยละ 
80 
        ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2540 : 101-102) ได้ก าหนดตัวเลขเป็นร้อยละของ
ประสทิธภิาพมคี่าเป็น E1 / E2 โดยมกีารค านวณค่าสถติ ิดงัต่อไปนี้ 
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E1  หมายถงึ  ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการเป็นรอ้ยละ 
X หมายถงึ  คะแนนรวมของกจิกรรมหรอืงานทุกชิน้ทีท่ าไดถู้กตอ้ง 
A หมายถงึ  คะแนนเตม็ของกจิกรรมหรอืงานทกุชิน้ทีท่ าไดถู้กตอ้ง 
N หมายถงึ  จ านวนผูเ้รยีน 
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E2   หมายถงึ  ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธเ์ป็นรอ้ยละ 
ƒ หมายถงึ  คะแนนรวมของผลสอบหลงัเรยีน 
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B  หมายถงึ  คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรยีน 
N หมายถงึ  จ านวนผูเ้รยีน 

 
        การทดสอบหาประสทิธภิาพของแบบฝึกท าไดโ้ดยอาศยัแบบทดลอง โดยใชสู้ตรดงักล่าว
ขา้งตน้มาด าเนินการเป็นขัน้ตอน ดงันี้ 

1. แบบเดีย่ว (Individual Tryout) น าแบบฝึกไปทดลองกบันกัเรยีน 3 คน ซึ่งมรีะดบั 
ความรู้แตกต่างกัน คือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน แล้วน ามาค านวณหา
ประสทิธภิาพแลว้น าขอ้บกพร่องมาปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ขี ึน้ 

2. แบบกลุ่มเลก็ (Small Group Tryout) น าแบบฝึกทีป่รบัปรุงแกไ้ขจากขัน้การ 
ทดลองแบบเดี่ยวไปทดลองใชก้บันักเรียน 9 คน ซึ่งมรีะดบัความรู้แตกต่างกนั คอื ระดบัเก่ง 
ระดบัปานกลาง และระดบัอ่อน แลว้น ามาค านวณหาประสทิธภิาพแลว้ปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ขี ึน้ 

3. แบบภาคสนาม (Field Tryout) น าแบบฝึกทีผ่า่นข ัน้การทดลองแบบเดีย่วและแบบ 
กลุ่มและไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีน 30-100 คน แล้วน ามาค านวณหา
ประสทิธภิาพเพื่อปรบัปรุงแก้ไขให้ดขี ึน้ หากการทดลองในภาคสนามมคี่า E1 และ E2 ไม่ถงึ
เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้เชน่ เกณฑต์ัง้ไว ้80/80 แต่ไดไ้ม่ถงึจะตอ้งปรบัปรุงแบบฝึกดว้ยตนเองและท าการ
ทดสอบหาประสทิธภิาพซ ้าอกี และในกรณีที่มปีระสทิธภิาพของแบบฝึกที่สร้างขึน้ไม่ถงึเกณฑ์
ทีต่ ัง้ไว ้เนื่องจากมตีวัแปรที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความพร้อมของนักเรยีน บทบาทของครูผูส้อน
ความเชีย่วชาญในการใช้แบบฝึก เป็นต้น จะมกีารก าหนดระดบัค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝึก เป็นต้น จะมีการก าหนดระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนในการยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัประสทิธภิาพของแบบฝึกไวร้อ้ยละ 2.5% 
        เกณฑป์ระสทิธภิาพของแบบฝึก ก าหนดไว ้3 ระดบั คอื  

1. สูงกวา่เกณฑ ์เมื่อประสทิธภิาพของแบบฝึกสูงกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว้ รอ้ยละ 2.5 ขึน้ 
ไป 

2. เท่ากบัเกณฑ ์เมื่อประสทิธภิาพของแบบฝึกสงูกวา่หรอืเทา่กบัเกณฑ์ทีต่ ัง้ไว ้แต ่
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.5 

3. ต ่ากวา่เกณฑ ์เมื่อประสทิธภิาพของแบบฝึกต ่ากวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไวแ้ต่ไม่ต ่ากวา่  
รอ้ยละ 2.5 ถอืวา่แบบฝึกยงัมปีระสทิธภิาพทีย่อมรบัได ้

 
6. ค าศพัท ์

6.1 ความส าคญัของค าศพัท ์
        จากการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัความส าคญัของค าศพัท์ภาษาองักฤษ มนีกัการศกึษาหลาย
ท่านไดก้ล่าวถงึความส าคญัของค าศพัทภ์าษาองักฤษ ซึ่งสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
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        ฮาเมอร์ (Harmer. 1991 : 153) ได้กล่าวถงึ ค าศพัท์เปรยีบเสมอืนเป็นอวยัวะ (Organs) 
และเนื้อ (Flesh) ของภาษากบัโครงสร้างของภาษาหรอืไวยากรณ์เสมอืนเป็นโครงของภาษา 
(The skeleton of language) การใชโ้ครงสรา้งทางภาษาจะไม่มศีกัยภาพที่แสดงออกมาได้ ถ้า
ไม่รูค้ าศพัทท์ีถู่กตอ้ง ถงึแมว้า่การรูโ้ครงสร้างภาษาหรอืไวยากรณ์ท าให้สามารถจดัรูปประโยค
ไดถู้กตอ้งในการสื่อความหมายค าศพัทเ์ป็นสิง่ส าคญัมากทีจ่ะเป็นตวัสื่อความหมายออกมา 
        แมค็ คาธ ี(Mc Carthy. 1997 : 2 - 15) ได้กล่าวถงึ ความส าคญัของค าศพัท์ว่าความรู้
ด้านค าศพัท์เป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งที่ช่วยในด้านการอ่าน เพราะท าให้ผู้อ่านได้เขา้ใจรบัรู้
ขอ้มูลขา่วสารจากต าราไดด้ยีิง่ข ึน้ 
        พติรวลัย ์โกวทิวท ี(2540 : 17-26) ได้กล่าวว่า ค าศพัท์มคีวามส าคญัและเป็นพื้นฐานใน
การทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์ในการสื่อสารทุกๆ ดา้น โดยเฉพาะการสอนภาษาเพื่อสื่อความหมาย 
ความรูเ้กีย่วกบัไวยากรณ์ของภาษา คอืความรูเ้กีย่วกบัระบบเสยีง ค าศพัทเ์ป็นความรู้พื้นฐานที่
จะสามารถน าไปใชใ้หส้ื่อความหมายไดถู้กตอ้ง 
        จากการศกึษาดงักล่าวสรุปได้ว่า ค าศพัท์เป็นปัจจยัพื้นฐานในการเรยีนภาษาทุกภาษา 
และชว่ยในการพฒันาทกัษะทัง้ 4 ดา้น คอื ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน เพราะ
การรูค้ าศพัทช์ว่ยใหส้ื่อความหมายไดด้แีละมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

6.2 ประเภทของค าศพัท ์
        ฟินอคชอิาโร (Finocchiaro. 1974 : 136 ; อ้างถงึในรชันีวลัย์ ปะวะโพตะโก. 2539 : 12) 
ไดจ้ าแนกค าศพัทอ์อกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของการใชด้งันี้ 

1. Active Vocabulary คอื ค าศพัทท์ีผู่เ้รยีนในระดบันัน้ๆ ไดพ้บเหน็บ่อยๆ ทัง้ในการ 
ฟัง พูด อ่าน และเขยีน ควรจะใชใ้หเ้ป็นและใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง ฉะนัน้ค าศพัทป์ระเภทนี้ครูจะ 
ตอ้งฝึกฝนบ่อยๆ ซ ้าๆ จนสามารถใชค้ าในประโยคได้ทัง้ในการพูด (Speaking) และการเขยีน 
(Writing) ซึ่งถอืว่าเป็นทกัษะขัน้ Production ค าศพัท์ประเภทนี้ ได้แก่ ค าศพัท์ที่เกี่ยวกบับ้าน 
เวลา วนั เดอืน ปี ฤดูกาล อากาศ อาหาร ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม ค าซึ่งบรรยาย
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Characteristic) ไดแ้ก่ รูปร่าง ส ีน ้าหนกั และรส 

2. Passive Vocabulary คอื ค าศพัทท์ีผู่เ้รยีนในระดบัชัน้นัน้ๆ ไม่ค่อยพบหรอืนานๆ  
จะปรากฏครัง้หนึ่งในการฟัง การอ่าน และการสอน การสอนค าศพัทป์ระเภทนี้ควรจะสอนเพยีง 
แต่ใหรู้ค้วามหมาย (Recognize) และการออกเสยีงเท่านัน้ โดยไม่เน้นใหน้กัเรยีนน าค าศพัท์นัน้
มาใชใ้นการพูดและเขยีน 
        กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ประเภทของค าศพัท์นัน้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คอื ค าศพัท์ที่ผูเ้รยีน
ในแต่ละระดบัได้พบเหน็ในชวีติประจ าวนั และค าศพัท์ที่พบเหน็น้อยครัง้ ซึ่งทัง้สองประเภทนี้
จะตอ้งใชว้ธิสีอนทีแ่ตกต่างกนั โดยค านึงถงึความสามารถทีจ่ะน าไปใชใ้นการสื่อสารใหเ้หมาะสม 
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6.3 หลกัการคดัเลือกค าศพัท ์
        การคดัเลอืกค าศพัทเ์พื่อใชใ้นการสอนแก่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนภาษาต่างประเทศ ผูส้อนควรจะมี
หลกัการคดัเลอืกใหเ้หมาะสมกบัวยัผูเ้รยีนและสามารถน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
        ภิญญาพร นิตยประภา (2534 : 51) กล่าวว่าลกัษณะของค าในการคดัเลอืกน ามาใชใ้น
การสอนภาษามดีงันี้ 

1. ใชค้ าง่ายและสัน้ใหเ้ขา้ใจไดง้่ายโดยไม่ตอ้งแปลความหมายอกีครัง้หนึ่ง 
2. ใชค้ าทีคุ่น้เคย ไม่ควรใชค้ าศพัท์ทีผู่เ้ขยีนคดิขึน้มาใหม่  เพราะจะตอ้งอธบิาย 

เพิม่เตมิไม่เหมาะกบัเดก็ 
3. ใชค้ าพูดใหต้รงกบัความหมายทีต่อ้งการบอก ไม่ใชค้ าพดูออ้มคอ้ม 
4. ใชค้ าทีเ่ป็นมาตรฐานในการเขยีน 
5. รูจ้กัใชค้ าต่างๆ ไม่ควรใชค้ าซ ้าหรอืค าหนึ่งค าใดบ่อยๆ 
6. ใชค้ าสุภาพไม่หยาบคาย 

        แมคกี ้(Mackey. 1978 : 176 – 190 ; อา้งองิจาก วรรณพร ศลิาขาว. 2538 : 13-15) ได้
ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกค าศพัทม์าใชใ้นการสอน ดงันี้ 

1. ค าศพัทท์ีป่รากฏบ่อย (Frequency) หมายถงึ ค าศพัทท์ีป่รากฏบ่อยในหนงัสอืเป็น 
ค าศพัทท์ีน่กัเรยีนตอ้งเรยีนรู้ 

2. อตัราความถีข่องค า (Range) หมายถงึ จ านวนหนงัสอืทีน่ ามาใชใ้นการนบัความถี ่ 
ยิง่ใชจ้ านวนมากเท่าใด บญัชคีวามถีย่งัมคี่ามากเท่านัน้ เพราะค าทีจ่ะหาไดจ้ากแหล่งยอ่มมี
ความส าคญัมากกวา่ค าทีจ่ะพบเฉพาะในหนังสอืเล่มใดเลม่หนึ่งอยา่งเดยีว แมว้า่ความถีข่อง
ค าศพัทท์ีพ่บในหนงัสอืเลม่นัน้ๆ จะมมีากกต็าม 

3. สถานการณ์หรอืสภาวะในขณะนัน้ (Availability) หมายถงึ ค าศพัทท์ีน่ ามาใชต้อ้ง 
ค านึงถงึสถานการณ์ดว้ย  

4. ค าทีค่รอบคลุมค าไดห้ลายอย่าง (Coverage) หมายถงึ ค าทีส่ามารถครอบคลมุ 
หรอืสามารถใชแ้ทนค าอื่นได ้เป็นตน้ 

5. ค าทีเ่รยีนรูไ้ดง้า่ย (Learn ability) หมายถงึ ค าทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดง้่าย เชน่ ค าที ่
คลา้ยกบัภาษาเดมิ มคีวามหมายชดัเจน สัน้ จ าง่าย เป็นตน้ 
        ลาโด (Lado. 1996 ; อ้างองิจากบุษรยี์ ฤกษ์เมอืง. 2552 : 11) ได้ให้ความเหน็เกี่ยวกบั
หลกัในการเลอืกค าศพัทม์าสอนดงันี้ 

1. ควรเป็นค าศพัทท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสบการณ์และความสนใจของผูเ้รยีน 
2. ควรมปีรมิาณของตวัอกัษรในค าศพัทเ์หมาะสมกบัระดบัอายุและสตปัิญญาของ 

ผูเ้รยีน เชน่ ในระดบัประถมศกึษาตอนตน้กค็วรน าค าศพัทส์ัน้ๆ มาสอน 
3. ไม่ควรมคี าศพัทม์ากเกนิไป หรอืน้อยเกนิไปในบทเรยีนหนึ่งๆ แต่ควรเหมาะสม 

กบัวฒุภิาวะทางสตปัิญญาของผูเ้รยีน 
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4. ควรเป็นค าศพัทท์ีน่กัเรยีนมโีอกาสน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั เชน่ น าไปพูด 
สนทนาหรอืพบเหน็ค าศพัทน์ัน้ตามป้ายโฆษณา เป็นตน้ 
        กล่าวสรุปไดว้า่ การคดัเลอืกค าศพัทน์ัน้ควรเลอืกค าศพัทท์ีพ่บเหน็บ่อย มคีวามเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน รวมถงึสามารถน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ จ านวน
ของค าศพัทใ์นแต่ละบทเรยีนตอ้งมไีม่มากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป 
 

7. ความพึงพอใจ   
7.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

        ความพงึพอใจเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งที่มผีลต่อความส าเรจ็ของงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไวอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รบัการตอบสนองต่อแรงจูงใจ
หรือความต้องการของแต่ละบุคคลในในแนวทางที่เขาพึงประสงค์ ผู้วจิ ัยได้ศกึษาเกี่ยวกับ
ความหมายของความพงึพอใจ ดงันี้ 
        อารี พนัธ์มณี (2546 : 49) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพงึพอใจ 
หมายถงึ ความรูส้กึทีด่ทีีม่ตี่อการปฏบิตังิาน คอื รู้สกึชอบ รกั พอใจ หรอืเจตคตทิี่ดตี่องาน ซึ่ง
เกดิจากการได้รบัการตอบสนองความต้องการทัง้ด้านวตัถุและด้านจติใจ ซึ่งเป็นความรู้สกึที่มี
ความสุขเมื่อไดร้บัความส าเรจ็ตามตอ้งการหรอืแรงจูงใจ 
        สุชานนัท ์ทองด ี(2553 : 33) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจไวว้า่ ความพงึพอใจใน
การเรยีน หมายถงึ ความรูส้กึชอบ หรอืทศันคตทิีด่มีตี่อสิง่ที่ท าอยู่ หรอืระดบัความพอใจที่มตี่อ
การจดัการเรยีนการสอน โดยใชช้ดุกจิกรรมทกัษะกระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณที่ปรากฏ
ออกมาทางพฤตกิรรมและเป็นส่วนส าคญัในการท ากจิกรรมต่างๆ ของบุคคล 
        กล่าวสรุปไดว้า่ ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิหรอืเจตคตขิองบุคคลที่มตี่อสิง่
ใดสิง่หนึ่ง เป็นความสุขทีเ่กดิจากการปฏบิตัเิมื่อไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการของตนจนท า
ใหเ้กดิความรูส้กึดใีนสิง่นัน้ๆ 

7.2 องคป์ระกอบของความพึงพอใจ 
        ความพงึพอใจหรอืเจตคตเิป็นสิง่ส าคญัประการหนึ่งที่จะท าให้การปฏบิตังิานส าเรจ็ลุล่วง
ไดด้ ีซึ่งอาจเป็นวตัถุหรอืสภาวการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องโน้มน้าวจติใจให้งานนัน้ประสบส าเรจ็
ตามจุดมุ่งหมายทีว่างไว ้
        ประสาท อศิรปรดีา (2547 : 177 - 178) กล่าววา่ เจตคตมิอีงคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. องคป์ระกอบดา้นความรู ้(Cognitive Component) ไดแ้ก่ ความรูค้วามเขา้ใจ 
เกีย่วกบัเนื้อหาขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัสิง่นัน้ 

2. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ (Affective Component) ไดแ้ก่ ความรูส้กึพอใจ ไม ่
พอใจ ชอบ ไม่ชอบ 
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3. องคป์ระกอบดา้นแนวโน้มการกระท า (Action Tendency Component)  
(วงศเ์ดอืน มทีรพัย.์ 2547 : 57) ไดก้ล่าวถงึสิง่จูงใจทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งกระตุน้เพื่อใหบุ้คคลเกดิความ
พงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดงันี้ 

3.1 สิง่จูงใจทีเ่ป็นวตัถุ (Material Inducement) ไดแ้ก่ เงนิทอง สิง่ของ หรอืสภาวะ 
ทางกายทีม่ใีหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน และสิง่จูงใจทีไ่มใ่ชว่ตัถุ (Personal Nonmaterial Opportunities) 
เกยีรตภูิม ิการใชส้ทิธพิเิศษมากกวา่คนอื่น 

3.2 สภาพทางกายภาพทีพ่งึปรารถนา (Desirable Physical Condition) หมายถงึ  
การจดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึ่งจะเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้กดิความสุขในการท างาน เชน่ สิง่
อ านวยความสะดวกในส านกังานความพรอ้มของเครื่องมอื 

3.3 ผลประโยชน์ทางอุดมคต ิ(Ideal Benefactions) หมายถงึ การเสนอความ 
ตอ้งการในดา้นความภูมใิจทีไ่ดแ้สดงฝีมอื การแสดงความภกัดตี่อองคก์รของตน 

3.4 ความดงึดูดทางสงัคม (Association Attractive) หมายถงึ การมคีวามสมัพนัธ ์
ของบุคคลในหน่วยงานการอยู่ร่วมกนั ความมัน่คงของสงัคมจะเป็นหลกัประกนัในการท างาน 

3.5 การปรบัทศันคตแิละสภาพของงานใหเ้หมาะกบับุคคล (Opportunity of  
Enlarged Participation) คอื เปิดโอกาสใหบ้คุลากรมสี่วนร่วมในการท างานจะท าใหเ้ขาเป็นผูม้ี
ความส าคญัในหน่วยงานจะท าใหบุ้คคลมกี าลงัใจในการท างานมากขึน้ 
        สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจ ม ี3 ดา้น คอื ดา้นความรูค้วามเขา้ใจใน
เนื้อหา ดา้นอารมณ์ความรู้สกึ และด้านแนวโน้มการกระท าจากการกระตุ้นด้วยสิง่จูงใจให้เกดิ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

7.3 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
        ความพงึพอใจเป็นทศันคตใินทางบวกของบุคคลทีม่ตี่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง การที่จะวดัความพงึ
พอใจหรอืไม่พงึพอใจของบุคคล จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องมอืที่ช่วยในการวดัความ
พงึพอใจ ซึ่งนกัวชิาการหลายคนไดก้ล่าวถงึการวดัความพงึพอใจไวด้งันี้ 
        โยธนิ ศนัสนยุทธ (2535 : 66) กล่าววา่ มาตราวดัความพงึพอใจสามารถกระท าได้หลาย
วธิ ีไดแ้ก่ 

1. การใชแ้บบสอบถามโดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบความ 
คดิเห็น ซึ่งสามารถท าได้ในลกัษณะที่ก าหนดค าตอบให้เลือกหรอืตอบค าถามอิสระ ค าถาม
ดงักล่าวอาจถามความพงึพอใจในด้านต่างๆ เช่น การบรหิาร และการควบคุมงานและเงื่อนไข
ต่างๆ เป็นตน้ 

2. การสมัภาษณ์เป็นวธิวีดัความพงึพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งตอ้งอาศยัเทคนคิและ 
วธิกีารทีด่จีงึจะท าใหข้อ้มูลทีเ่ป็นจรงิได้ 

3. การสงัเกตเป็นวธิกีารวดัความพงึพอใจ โดยสงัเกตพฤตกิรรมของบคุคลเป้าหมาย 



49 
 

ไม่วา่จะแสดงออกจากการพูด กริยิาทา่ทาง วธินีี้จะตอ้งอาศยัการกระท าอย่างจรงิจงัการสงัเกต
อย่างมรีะเบยีบแบบแผน 
        ถวลัย ์ธาราโภชน์ (2536 : 77) ไดก้ล่าววา่ การวดัความพงึพอใจ คอืการวดัความรูส้กึหรอื
การวดัทัศนคตินัน้จะวดัออกมาในลักษณะของทิศทาง (Direction) ซึ่งมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ 
ทางบวกหรือทางลบ และการวดัในลกัษณะปริมาณ (Magnitude) ซึ่งเป็นความเข้มข้น ความ
รุนแรง หรือระดบัทศันคติไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรอืไม่พึงประสงค์นัน่เอง ซึ่งวธิวีดัมีอยู่
หลายวธิ ีเชน่ การใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์ การสงัเกต ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. การใชแ้บบสอบถามเป็นการใชแ้บบสอบถามทีม่คี าอธบิายไวอ้ย่างเรยีบรอ้ยเพื่อ 
ให้ทุกคนตอบออกมาเป็นแบบแผนเดยีวกนั วธินีี้เป็นวธิทีี่นิยมใชม้ากที่สุดในการวดัความพึง
พอใจ มาตราวดัที่นิยมและใช้อยู่ในปัจจุบนั คือ มาตราส่วนแบบลเิคริ์ท (Lokert scales) ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อความที่แสดงถึงความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งเ ร้าอย่างหนึ่งมีระดับ
ความรูส้กึ 5 ระดบั เชน่ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

2. การสมัภาษณ์ เป็นวธิกีารวดัความพงึพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งตอ้งอาศยัเทคนคิ 
และวธิกีารทีด่จีงึจะท าใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่ป็นจรงิได้ 

3. การสงัเกต เป็นวธิกีารวดัความพงึพอใจ โดยสงัเกตพฤตกิรรมของบุคคลเป้าหมาย 
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด กริิยาท่าทาง วธินีี้จะต้องอาศยัการกระท าอย่างจรงิจงัและการ
สงัเกตอย่างมรีะเบยีบแบบแผน 
        จากทีก่ล่าวมาสรุปไดว้า่ วธิกีารวดัความพงึพอใจมอียู่หลายวธิ ีเช่น การใชแ้บบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ การสังเกต ส าหรับการวิจัยครัง้นี้ ได้สร้าง แบบวัดความพึงพอใจโดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งผูว้จิยัไดอ้อกแบบสอบถามในรูปของขอ้ความและตวัเลอืก 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 
1. งานวิจยัภายในประเทศ  

        งานวจิยัภายในประเทศที่เกี่ยวข้องที่ผู้วจิยัได้ศกึษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนเรื่องการเขียนค าศพัท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกบัร่างกายของเรา วิชา
ภาษาองักฤษโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก  ดงันี้ 
        ทศพร ตาดสุวรรณ์ (2550) ได้ศกึษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนค าศพัท์
ภาษาองักฤษ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง กลุ่มเครือข่ายวิจิตราพิทยา 
จงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวธิีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการสุ่ม พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเขยีนค าศพัท์
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ภาษาอังกฤษ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 75.36/76.29 ผลสัมฤทธิท์างการเขียนค าศัพท์
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 หลงัเรยีนด้วยแบบฝึกเสรมิทกัษะสูงกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
        ดาวนภา  บุญทอง  (2553) ได้ศกึษาผลการจดักจิกรรมการเขยีนค าศพัท์ภาษาอังกฤษ 
โดยใช้เทคนิคการเขียนตามค าบอกจากเนื้อเพลง ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรยีนบา้นกระเบา จงัหวดัศรสีะเกษ  พบว่า จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ จ านวน 4 แผน 
แผนละ 3 ชัว่โมง ใช้เวลาเรียน 12 ชัว่โมง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.04/76.05 เป็นไปตาม
เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้นกัเรยีนมคีวามสนุกสนานและเพลดิเพลนิในการฝึกกจิกรรมการเขยีนตามค าบอก 
        ณัฐจีรา ขวาไทย (2553) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมเขียนตามค าบอกเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขยีนค าศพัท์ภาษาองักฤษ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีน
ชุมชนบ้านด่านจาก จงัหวดันครราชสมีา พบว่า กจิกรรมเขยีนตามค าบอก มคี่าประสทิธภิาพ
เท่ากบั 73.02/71.23 ซึ่งสูงกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ค่าดชันีประสทิธผิลของกจิกรรมเขยีนตามค าบอก 
มคี่าเท่ากบั 0.6442 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 64.42 และคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
        วภิาวลัย์ ฟองไพบูลย์ และคณะ (2554) ได้ศกึษาการใช้เทคนิคเขยีนตามค าบอกเพื่อ
พฒันาค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัศกึษา พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยเทคนิคเขยีนตามค าบอกมี
การพฒันาค าศพัทส์ูงกวา่กอ่นการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้กลุ่มทดลอง
มกีารพฒันาค าศพัทส์ูงกวา่กลุ่มควบคุมทีเ่รยีนโดยวธิปีกตอิย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
โดยภาพรวมหลงัการทดลองพบวา่ ค่าเฉลีย่ทัง้หมดระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
        สุนิตย ์ยอดขนัธ ์(2555) ไดศ้กึษาการพฒันาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษของนักศกึษา
ชัน้ปีที่ 2 มหาวทิยาลัยศรีปทุม โดยใช้ชุดฝึกการเขยีนตามค าบอก พบว่าทกัษะการเขยีน
ภาษาองักฤษหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และมคีวามพึง
พอใจต่อการใชช้ดุฝึกการเขยีนตามค าบอกมคี่าเฉลีย่ที ่4.26 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก 
        จากงานวจิยัทีก่ล่าวมา สรุปได้ว่า การน าแบบฝึกทกัษะมาใชใ้นการเขยีนค าศพัท์ สะกด
ค าการแต่งประโยค การสอนเขยีนโดยใช้กิจกรรมผสมผสานเพื่อการสื่อสาร เป็นการพฒันา
ความสามารถในการเขยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และการทราบความหมายของค าศพัท์ที่
เขยีน จะชว่ยใหน้กัเรยีนเขยีนสะกดค าไดถู้กตอ้ง ซึ่งท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะสรา้งแบบฝึกทกัษะขึน้ 
และชว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในการฝึกทกัษะดว้ยความกระตอืรอืรน้ ส าหรบัใชเ้ป็นเครื่องมอื
ทีจ่ะชว่ยนกัเรยีนใหป้ระสบความส าเรจ็ในการเรยีน และมทีกัษะการเขยีนภาษาองักฤษสูงขึน้ 
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2. งานวิจยัต่างประเทศ 
        ฮนัน่า และคนอื่นๆ (Hanna & others. 2004) ได้ศกึษาความเหมอืนกนัของพฤตกิรรม
การตอบสนองทีเ่ชือ่งชา้กบัการสะกดค าศพัท์ในการเขยีนตามค าบอกกบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 6 คน ทีป่ระสบความลม้เหลวในโรงเรยีนหลงัจากการฝึกนักเรียนได้เรยีนรู้ในการสะกด
ค าศพัท์เพื่อเขยีนตามค าบอกและพฒันาด้านการเขยีน จากผลการศกึษาซ ้าดงักล่าว พบว่า 
นักเรยีนจ านวน 2 คน ที่มีความเหมอืนกนัของพฤติกรรมการตอบสนองอย่างเชื่องชา้ในการ
สะกดค าศพัท์ในนักเรียนในการสะกดค าศพัท์ทัว่ไป รูปแบบของค าศพัท์มีความสมัพนัธ์กับ
จ านวนพยางค์ของค าศพัท์ที่ใชใ้นการฝึกได้รบัการพฒันาด้วย จากผลการศกึษาดงักล่าวนี้ได้
เสนอใหเ้หน็ความสอดคลอ้งกบัผลของการศกึษาในการอ่านทัว่ไปและการสะกดค า 
        โคลโนสกี้ (Klonoski. 2006) ได้ท าการวจิยัเรื่องการพฒันาการเขยีนตามค าบอกเพื่อใช้
สอนทกัษะการฟังในการเรยีนวชิาดนตร ีโดยศกึษาการฝึกเขยีนตามค าบอกตามที่ปฏบิตักินัมา 
การฟังเพื่อฝึกทกัษะการวเิคราะหแ์ยกแยะ และเสนอวธิกีารบูรณาการและสบืเสาะที่กวา้งขวาง
กวา่ทกัษะการฟังเพื่อจะไดพ้ฒันาการฟังอย่างวเิคราะหแ์บบมคีวามเป็นศลิปินทางด้านดนตรีได้
อย่างถูกตอ้ง การฝึกเขยีนตามค าบอกเป็นทกัษะเบือ้งตน้ทางดา้นดนตรใีนการฝึกฟังจงัหวะ เนื้อ
รอ้ง และท านองของดนตร ีเพื่อการพฒันาทกัษะการฟังโดยการสรา้งองคร์วมจากส่วนย่อย โดย
วธิฝึีกการฟังเพื่อแยกแยะเป็นล าดบัแรก คอรด์ต่างๆ รายละเอยีดเกี่ยวกบัคอร์ด และยากขึน้ไป
ตามล าดบั 
        จากผลงานการวจิยัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ เป็นแนวคดิในการท าแบบฝึกเสรมิทกัษะการเขยีน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกต้องตามค าศพัท์และโครงสร้างภาษาที่สอดคล้องกบัผูเ้รยีนเหมาะสม
กบัสถานการณ์แวดลอ้ม และใหผู้เ้รยีนมคีวามพงึพอใจทีด่ตี่อการเรยีนภาษาองักฤษ 
        จากการศกึษางานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศสรุปไดว้า่  แบบฝึกทกัษะเป็นสื่อ 
การเรยีนการสอนทีส่ าคญัส าหรบันกัเรยีน  ท าใหน้กัเรยีนสนใจบทเรยีน  ค าศพัท ์บทความ เนื้อ
เรื่อง และโครงสร้างของประโยคภาษาองักฤษ ที่ช่วยให้ผูเ้รยีนเรยีนรู้และเขา้ใจบทเรยีนได้เรว็  
ท าใหก้ารสอนของครู  การเรยีนของนกัเรยีนมปีระสทิธภิาพและนกัเรยีนมพีฒันาการทกัษะทาง
ภาษาไดด้ยีิง่ข ึน้ 
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แผนภูมทิี ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

 

การจัดการเรียนรู้ เ รื่ องการ
เขยีนค าศพัท์ภาษาองักฤษโดยใช้
แบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 

 

 

1. ทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนหลงั 

จากใช้แผนการจดัการเรียนรู้  เรื่องการ

เขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชแ้บบฝึก

ทกัษะเขยีนตามค าบอก 

2. ความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการ 

เรียนรู้ของนักเรียน หลังจากใช้แบบฝึก

ทกัษะเขยีนตามค าบอก 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม
ตาม 


