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งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จได้ด้วยความกรุณา ให้คําปรึกษา การตรวจแก้ไขด้วยความเอาใจใส่อย่าง
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ค้นคว้า การแก้ไขเครื่องมือต่าง ๆ ในการทําวิจัย  ตลอดจนการตรวจสอบปรับปรุงงานวิจัยจนสําเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่น้ี 
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ขอขอบคุณนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 
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Abstract 
 
Code of Project  : L10/2 /2556 
Project name :  A Development of English Speaking skills of English for 

Everyday Use course for Industrial Management students,  
Wang Klaikangwon Campus. 

Researcher name  : Miss Urai Makkana 
 

This classroom research was carried out during the second semester in the 
2013 academic year with 49 informants of third-year Industrial Management majors 
studying English for Everyday Use  at Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin, Wang laikangwon campus. The purposes of the research were to study 
and compare their speaking skills and the informants’ attitudes toward this course.  

The experimental instruments consisted of 5 lesson plans treatment using 
English conversation. The data collection instruments were Pre-test, Post-test and  
the satisfaction survey toward the learning activities.  The data obtained were 
analyzed by using mean, standard deviation, and percentage. 

The findings were as follows: 
1. The students’ English ability was higher after learning through English for 

Everyday Use course. The results revealed that there were significant differences at 
the 0.05 level.  The posttest score in either case was higher than that of the pretest.  

2. The students’ attitude was higher after learning through English for 
Everyday Use course, the survey results showed that all the 49 informants were very 
pleased with this course. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1. ความสาํคญัและที่มาของปัญหา 
  

 ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ระหว่างหน่วยงาน บริษัท 
องค์กรการค้าและสถานประกอบการต่าง ๆ ดังน้ัน หน่วยงานเหล่าน้ันย่อมต้องการบุคลากรหรือ
พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษา การใช้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่
สามารถทําใหบุ้คคลหรือพนกังานน้ัน ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน 
 ปัจจุบันน้ี ผู้จบการศึกษาที่จะเข้าทํางานในสถานประกอบการต่าง ๆ และได้รับความสําเร็จใน
อาชีพต่าง ๆ น้ัน จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความคล่องแคลว่ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ไมม่ีใครในโลก
แห่งการประกอบอาชีพที่สามารถทํางานคนเดียวได้อย่างสมบูรณ์ ดังน้ัน ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ไม่เพียงแต่เป็นการเติมเต็มให้บุคคลมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์เท่าน้ัน แต่มันยังเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตบรรลุ
เป้าหมายในหน้าท่ีการงานอีกด้วย ( มารี, แฟรงค์ และ เคนเนธ, 1999) 
 คนเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในชีวิตประจําวันน้ัน เราพูดมากกว่าเขียน ดังน้ัน การใช้ชีวิตใน
ประจําวันเราต้องใช้ทักษะการสื่อสาร เช่น การอธิบาย การถามตอบ การส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ 
การขายสินค้า หรือบริการ การขายความคิด การขายความสามารถของตนเอง ดังน้ัน ทักษะการพูด เป็น
สิ่งหนึ่งในบรรดาความสามารถด้านต่าง ๆ ซึ่งไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่อยู่ทาํงาน มันเป็นสิ่งที่
ตลาดแรงงานต้องการ โดยเฉพาะในบริษัทหรือสถานประกอบการซึ่งต้องทําธุรกิจติดต่อสื่อสารกับ
ต่างชาติ พนักงานของบริษัทเหล่าน้ันต้องพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันได้ทั้งท่ีเป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ เช่น การสัมภาษณ์พนักงานใหม่ การเจรจาต่อรองสินค้ากับคู่แข่ง การติดต่อ
กับลูกค้า และการประชุมอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ กับเพ่ือนร่วมงาน 
 ความคล่องแคล่วด้านการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สําคัญมากสําหรบัพนักงานทุกคน เพ่ือ
สนับสนุนแนวความคิดน้ี แชพเพอร์ (1990) ได้ช้ีให้เห็นว่า ความพร้อมทางด้านทักษะการพูดที่เหมาะสม 
ถูกต้องและความรอบรู้เพียงพอ ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจน้ัน ๆ ประสบความสําเร็จ ขณะเดียวกัน การ
ขาดความพร้อมของทักษะการพูดที่เหมาะสมและถูกต้องน้ัน ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจใด ๆ ก็ไม่ประสบ



1 
 

ความสําเร็จและอยู่รอดได้ นอกจากนั้น ความเข้าใจผิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่าย จากความไม่พร้อม หรือ
ทักษะการพูดที่มีไม่เพียงพอในตัวบุคคลผู้ทีส่ื่อสารน้ัน 
 ถึงแม้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษจะมีความสาํคัญมาก ผลจากการศึกษาพบว่าการสอนทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษยังไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายเท่าที่ควร ดังเช่น ผลการศึกษาของกาญจนา จงอุตสาห์ 
(2531, อ้างใน  ชนิตสิร ี ศุภพิมล, 2545) พบว่าความสามารถด้านการพูดของนักเรียนทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของพฤติกรรมการพูดเท่าน้ัน 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ศุลีรัตน์ ภัทรานนท์ (2531) ได้ศึกษาความสามารถด้านทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมปลาย ผลการวิจัยสรุปได้ว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 มี
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพียงระดับกลไก โดยไม่มีนักเรียนช้ันใดเลยที่มคีวามสามารถด้าน
การพูดระดับความรู้ ถ่ายโอน สื่อสาร และวิพากษ์วิจารณ์  
 การที่ผู้เรียนไมม่ีโอกาสฝึกภาษาในห้องเรียนเลย ทําให้ผู้เรียนไม่มีความมั่นใจที่จะใช้ภาษานอก
ห้องเรียน ดังที่ Curran (1970 อ้างใน บุษบา สุวรรณโสภณ, 2539, หน้า 1) พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่
พยายามจะเรียนภาษาที่สองมักประสบความวิตกกังวลและความหวาดกลัว เช่น กลัวจะทําผิด กลัวเพ่ือน
หัวเราะเยาะเมื่อตนเองพูดผิด จึงอายที่จะพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นผลที่ทาํให้ผู้เรียนเกิดความไม่มั่นใจใน
การพูด จากการศึกษาของ พิกุล ป่ินแก้ว (2535) พบว่า ผู้เรียนส่วนมากไม่แสดงออกในกิจกรรมการ
เรียนที่ครูจัดข้ึน เน่ืองจากผู้เรียนมักขาดความเช่ือมั่นในตนเองและรู้สึกลําบากที่จะพูดแสดงความคิดเห็น
ต่อหน้าเพ่ือนทั้งช้ัน  
 การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ผู้สอนต้องมั่นใจว่าไม่ได้จัดการ
เรียนรู้เพ่ือฝึกผูเ้รียนให้พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นความสําคัญของการออกเสียง (Pronunciation) คําศัพท์ 
(Vocabulary) และความถูกต้องทางโครงสร้างภาษา (Accuracy structure) เท่าน้ัน แต่เป็นการฝกึใช้
ความสําคัญดังกล่าวน้ี ไปช่วยในการพัฒนากระบวนการพูดสื่อสารได้อย่างเป็นอิสระ และสร้างภาษาด้วย
ตนเองตามจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร (Hedge, 2007: 44-72) 
 ภาษาอังกฤษเป็นทักษะความสามารถที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์จาํเป็นต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องปลูกฝังและสร้างสถานการณ์จําลอง เพ่ือใหผู้้เรียนมีโอกาสฝึกฝนและพัฒนา
ความสามารถของตนเองให้มากที่สุด ซึ่งการกระทําด้วยวิธีการต่าง ๆ ทีผู่้สอนเลือกนํามาประยุกต์ใช้ 
ล้วนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้ทั้งสิ้น  
 
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบรหิารธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม
ประกอบการที่หลากหลายอาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบัน ผู้สอน
ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า นักศึกษาของสาขาวิชาน้ีมีความสามารถหรอืทักษะในการพูด
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ภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ปานกลางถึงอ่อน เน่ืองจากภูมิหลังของนักศึกษาที่เลือกเรียน
สาขาวิชาการจัดการมาจากผู้ที่มีพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อนซึ่งสังเกตได้จากผลการสอบรุ่นที่
ผ่านๆ มา ในทุกรายวิชาภาษาอังกฤษ เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ( General English) ซึ่ง เป็น
รายวิชาบังคับในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ระบุให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทกุต้องเรียนผ่าน นอกจากน้ัน ยังมีรายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for 
Everyday Use) ซึ่งเป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเลือกให้
นักศึกษาเรียน เน่ืองจากเห็นว่า เป็นการเพ่ิมพูนทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและให้
นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนให้มีความชํานาญในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพ่ือเตรียมตัวให้นักศึกษามีความ
พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ในยุคแห่งการ
แข่งขันและการเปิดเสรีแห่งโลกการทํางานของประชาคมอาเซียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ในอนาคต จึงเป็นหน้าที่ที่ผู้สอนพึงปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 ดังน้ัน จากความสําคัญที่กล่าวมา ผู้วิจัย จึงสนใจที่พัฒนาทักษะและศึกษาความสามารถของ
การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ 
พ้ืนที่วังไกลกังวล เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้และฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาก่อนและ
หลังการทดลอง 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 
3. คําถามงานวิจัย 
 1. นักศึกษามคีวามสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษหลังการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวันเพ่ิมขึ้นหรือไม่ 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอย่างไร 
 
4. สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันในระดับมาก 
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5. ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ มุ่งพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมายคอืนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ตามหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  ช้ันปีที ่ 3 จํานวน 
49 คน  
 5.1 ขอบเขตด้านประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 
4 ปี) ช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 49 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
 5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  เน้ือหาในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน มุ่งเน้นเน้ือหาจาก
คําอธิบายรายวิชาในเรื่อง การศึกษาศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งผู้สอนได้เลือกเน้นหัวข้อในการฝึกสนทนา จํานวน 5 
เร่ืองคือ การอ่านป้ายสัญลักษณ์ (Signs) การเชิญ (Making an invitation) การสนทนาทางโทรศัพท ์
(Making a telephone call) การนัดหมาย (Making an appointment) การสํารองที่พัก (Making a 
hotel reservation)  การจองต๋ัวเคร่ืองบิน (Making an airline reservation) การสํารองโต๊ะอาหาร 
(Making a table reservation) 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น  ได้แก่  แบบฝึกทักษะการพูด 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
  2.1  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
  2.2  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษใน 
ชีวิตประจําวัน 
 
ระยะเวลาในการศึกษาคน้คว้า 
 ใช้เวลาในการทดลอง 14 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
 
6. นิยามศพัท์เฉพาะ 
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Everyday Use) หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน หมวด
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา (หลักสูตร พ.ศ. 2553) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ซึ่งคําอธิบาย
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รายวิชาระบุว่า ให้ผู้เรียน ศึกษาศัพท์ สํานวน และโครงสรา้งภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียน เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน 
 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึงความสามารถของนักศึกษาในการสนทนาโต้ตอบในหัวข้อ
ต่าง ๆ ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนกําหนดในแผนการเรียน ซึง่ประกอบด้วยการสนทนาเรื่อง ป้ายสัญลกัษณ์ 
การเชิญ การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมายและการสํารองที่พัก หรือที่น่ัง ตลอดจนการแสดงความ
คิดเห็น หรือสนทนาเรื่องใด ๆ เป็นภาษาอังกฤษให้ผูส้อนและเพ่ือน ๆ เข้าใจและยอมรับได้ 
 ความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมี่ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  
หมายถึง ระดับความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน หรือ/และต่อการสอนของอาจารย์ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน หลังผ่านการเรียน โดยวัดค่าเป็นคะแนนจากการทําแบบประเมินความพึง
พอที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สอนเลือกกิจกรรมในการสอนพูด เพ่ือนําไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปปรับใช้ในการสอนรายวิชาอ่ืน ๆ 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยเก่ียวกับทักษะการสอนพูดครั้งต่อไป 
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  บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบรหิารธุรกิจ พ้ืนที่วังไกลกังวลน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ในการทําวิจัยในหัวข้อต่อไปน้ี 
 1. เอกสารเก่ียวกับการสอนภาษาตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
  1.1  หลักสูตรปริญญาตรี พุทธศักราช 2553 (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
  1.2  ความหมายของการสื่อสาร 
  1.3  ความหมายของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
  1.4  การจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
    
 2.  เอกสารเก่ียวข้องกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ 
  2.1   ความหมายของการพูดและความสําคญัของการพูด 
  2.2   ความสามารถในการพูด 
  2.3   องค์ประกอบเก่ียวกับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ 
  2.4   การสอนพูด 
  2.5   การประเมินความสามารถด้านการพูด 
  2.6   กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
 3. เอกสารงานวิจัยเก่ียวกับการใช้กิจกรรมการพูดเพ่ือการสื่อสารในการเรียนการสอน 
  3.1 งานวิจัยในประเทศ 
  3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
1.  เอกสารเก่ียวกับการสอนภาษาตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
     ในปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษได้มีการพัฒนารูปแบบการสอนมากมาย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
การเรียนมักสอนเก่ียวกับไวยากรณ์อย่างเดียวจึงทําให้ไม่สามารถสื่อสารหรือสื่อความหมายในชีวิต 
ประจําวันได้และในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมุ่งเน้นการนําไปใช้ในชีวิตจริง สื่อสารได้จริง 

 
 
1.1 หลักสูตรพุทธศักราช 2553 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2553)  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2553) ซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตร ี เห็นความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
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มหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มี
ทักษะและศลิปะในการปฏิบัติงาน มีความคิดความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยใช้หลักคุณธรรม  นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นการเตรียมบัณฑิตให้
พร้อมกับกระแสแรงงานของอาเซียนในปี 2558 ที่จะมแีรงงานโยกย้ายจากกลุ่ม ประเทศอาเซียนเข้ามา
ทํางานในประเทศไทย ดังน้ัน หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ จงึมีความสําคัญและมีบทบาท อย่างมากที่จะ
เพ่ิมศักยภาพของบัณฑิต ให้สามารถนําทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษและความรู้ไปแข่งขันในตลาดแรงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา ENL 2008 เป็นหน่ึงรายวิชา หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มวิชา ภาษาในหลักสตูรระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง  2553) ระบุคําอธิบายรายวิชาว่า ศึกษา
ศัพท์ สํานวน และโครงสร้าง ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือ
สื่อสารในชีวิตประจําวันได้ 
 
 1.2 ความหมายของการสื่อสาร 
      นักศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ ดังน้ี  
      Goolgle.com โดย สุมน อยู่สิน (2557) กล่าวว่า การสื่อสาร คือกระบวนการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ  ระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือ
พฤติกรรมที่เขา้ใจกัน  
      บราวน์ (Brown, 1994 : 88) และ เวอร์เดอร์เบอร์ (Verderber, 2007 : 6-24) มี
แนวความคิดที่ตรงกัน ว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการรับและสือ่สารที่เก่ียวข้องกับบุคคลอย่างน้อย 
2 คน โดย เวอร์เดอร์เบอร์ ช้ีให้เห็นว่าการสื่อสารจะต้องการประกอบด้วย บริบท (Context) ผู้รับและส่ง
สาร (Participants) สาระ (Massage)  เคร่ืองมือในการสื่อความหมาย (Channels) เสียง (Noise) 
และปฏิกิริยาตอบสนอง  (Feedback)  ส่วนแนวความคิดของบราวน์ คือ การสื่อสารจะเกี่ยวข้องทั้งด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การพูดจะมี ความหมายและก่อให้เกิดการสื่อสารก็ต่อเมื่อ ผู้รับ 
มีความเข้าใจและมีการตอบสนองต่อการสื่อสารน้ันๆ แสดงให้ เห็นว่าการสื่อสารมีประสิทธิภาพ ด้ังน้ัน
การสื่อสารจะต้องมีความหมายทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร 
      ไฮมส์ (Hymes, 1981: 269-293) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารว่า คือ ความสามารถใน
การใช้ภาษา หรือตีความหมายได้ถูกต้อง เหมาะสมและเมื่อเกิดการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม 
สามารถรู้ได้ว่าควรพูด อย่างไร กับใคร เวลาใด สถานการณ์ใด สถานที่ใด และจะพูดลักษณะใด ไฮ
เบล (Hybel, 1995:6) ได้กล่าวไว้ว่า  “การสื่อสาร คือ กระบวนการที่มนุษย์ใช้แลกเปลี่ยน ข้อมูล 
ความคิด และความรู้สึกซึ่งกันและกันโดยการพูด การ เขียน หรือด้วยภาษาท่าทาง”ดังน้ันจึงสรุป
ได้ว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการถ่ายทอด ข่าวสาร ข้อมูล แนวความคิด 
ความรู้สึกโดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาสมกับการการฟัง การพูดการอ่าน และ การเขียน จะไม่
เกิดความหมายหากผู้รับไม่เข้าใจการสื่อสารที่ดีต้องมีความหมายทั้งต่อผู้รับสารและผูส้ง่สาร 
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1.3  ความหมายของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
     กองวิจัยทางการศึกษา (2542: 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสอนภาษาเพ่ือการ 

สื่อสารเป็นวิธีการสอนภาษาที่มีเป้าหมายคอื พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารได้จริง ส่วน
เบอร์ตัน และฮัมเฟียส (Burton & Humphries,1992: 65)  ได้ให้ความหมายของการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารไว้ว่า คือ วิธีการสอนภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอนโดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้ใช้จริง 

     เทเลอร์ (Tayler, 1994: 70) และบรัมฟริท (Brumfit อ้างถึงในอรุณี วิริยะจิตรา, 2532:58) 
กล่าวสรุปว่า  การสอนภาษาอังกฤษที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับภาษาที่เรียน ซึ่ง
ผู้เรียนจะเรียนรู้ภาษาด้วยการใช้ภาษามากกว่าด้วย การเรียนโครงสร้างทางภาษาโดยจะให้ความสาํคัญ
กับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) มากกว่าความถูกต้องของภาษา (Accuracy) 

     สมยศ เม่นแย้ม (2543:26) ได้กล่าวว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นการสอนที่เน้นการ
ใช้ภาษาของ ผู้เรียนเป็นหลกั โดยอาศัยหลักการของภาษาสังคมศาสตร์ (Sociolinguistics) ซึ่งว่า
ด้วยเนื้อหาบริบท (Context) ภาษาและวัฒนาธรรมที่แตกต่างกัน ในแต่ละชุมชนอาจมีการใช้ภาษาที่
แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อม 
      ออลไรท์  (Allwright, 1980:167) ,  บราวน์  (Brown, 1980: 213)   และ    สมุติรา    
อังวัฒนากุล (2540: 34) ได้ให้ความหมายไว้อย่างสอดคล้องกันว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไม่
เพียงแต่จะอธิบายการใช้กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ หรือโครงสร้างทางภาษาเท่าน้ัน หากจุดมุ่งหมายสําคัญของ
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารคือการที่ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสารได้จริง ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้กับ
ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารแบบต่างๆในช่วงของการเรียนรู้ให้มากโดยการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารควรจะเน้นเรื่องหน้าที่ของภาษามากกว่ารูปแบบของภาษา (Littlewood, 1990: 17-18) 

     จากความหมายสรุปว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เป็นการสอนท่ีไม่ได้เน้นเฉพาะ 
โครงสร้างของภาษาเท่าน้ัน แต่เป็นเป้าหมายให้ผู้เรียนนําเอาไปใช้ในการสื่อสารให้ได้ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จรงิมากที่สุดแต่กไ็ม่ลืมความถูกต้องของภาษาด้วย 
 

1.4 การจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
     สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(2548 : 76-77) (อ้างอิงใน วราภรณ์  ชนะพันธ์ุ. 2548)   ได้กล่าวถึง การสอนภาษาตามแนวการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี การเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นความสําคัญของ
ตัวเรียน จัดลาํดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียน โดยเร่ิมจากการฟังไปสู่
การพูด การอ่าน การจับใจความสําคัญ ทําความเข้าใจ จดจําแล้วนําสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
สุคนธ์ สินธพานนท์และคนอ่ืน (2545 : 363) ที่กล่าวว่า วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นกรมุ่ง
พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาให้ใช้สือ่สารความหมายกับบุคคลอ่ืน ได้ถูกต้องตามสถานการณ์จริง  
นั่นคือการฝึกทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีความหมายที่ถูกต้องและความสําเร็จของ
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การสอนจะวัดจากผู้เรียนสามารถใช้ภาษา เพ่ือสื่อความหมายได้ตามสถานการณ์ทีก่ําหนดให้นําและมา
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
1.5 ความสําคญัของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
     กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ข: 109) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการสอน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไว้ดังน้ี กลุ่มนักจิตวิทยาการเรียนรู้เช่ือว่า ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดในการ
เรียน ผู้เรียนจะสามารถเรียนไดมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเป็นสําคัญ ผู้เรียนจะเรียนได้ดีถ้า
เข้าใจจุดประสงค์การเรียน เห็นประโยชน์ในการนําสิ่งที่เรียนไปใช้ โดยสามารถเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนไปแล้ว
ให้เข้ากับสิ่งทีก่ําลังเรียนอยู่ และสิ่งที่จะช่วยให้เรียนภาษาต่างประเทศได้ดี ตลอดจนต้องเข้าใจหลักภาษา
ที่ใช้ในการวางรูปประโยคด้วยเช่นกัน ดังน้ันในปัจจุบันน้ีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศจึงได้หันมา
ยึดแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารมากข้ึน โดยมีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ทีม่ีโอกาสพบได้จริงในชีวิตประจําวัน และคงให้
ความสําคัญกับโครงสร้างไวยากรณ์ที่ปรากฏในเน้ือหาที่ใช้สื่อความหมาย 

     Littlewood (1990: 45) กล่าวว่า แนวทางการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นแนวการสอน
ที่ไม่จํากัดความสามารถของผู้เรียนไว้เพียงความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์เท่าน้ันแต่สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทุกทักษะ โดยสัมพันธ์ความสามารถทางไวยากรณ์เข้ากับยุทธศาสตร์
การสื่อสารด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศ ในชีวิตจริงผู้เรียนต้องสัมผัสกับการสื่อสารซึ่ง
เป็นการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 

      ดังน้ันการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารในปัจจุบันจึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นการ 
จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยครูผู้สอนต้องจัดลําดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอน ตามกระบวนการใช้
ความคิดของผู้เรียนเร่ิมจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน การจัดใจความสําคัญ  ทําความเข้าใจจดจําแล้ว
นําสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจําวันได้ 
 

1.6 หลักการสอนและแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
      การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารในการใช้ 

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณจ์ริง สามารถใช้ภาษาเพ่ือสื่อความอย่างถูกต้องตามหลักภาษา
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ใช้ โดย Morrow (1981: 59-66) ได้ให้ความเห็นว่าในการสอนภาษาเพ่ือ
การ ผู้สอนต้องนึกถึงหลักสําคัญ ดังน้ี 

     1.6.1 มีจดุมุ่งหมายในการปฏิบัติงาน   ผู้สอนต้องรู้ว่าในการจัดการเรียนการสอนคร้ังน้ันมี
จุดมุ่งหมายอะไร ต้องวางแผนและกําหนดจุดประสงค์การเรียนในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 
การเลือกเน้ือหาในการสอนย่อมขึ้นอยู่กับวัยและความสามารถของผู้เรียน ผู้สอนต้องมีเป้าหมายชัดเจน 
ในการสอนแต่ละบทเรียน ต้องคํานึงว่าเมื่อการเรียนการสอนแต่ละบทจบลง ผู้เรียนต้องเห็นได้ชัดเจนว่า
ตนเองสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเองทําไม่ได้และสิ่งน้ันมปีระโยชน์ต่อการสื่อสาร 
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     1.6.2. ให้ความสําคัญกับความสามารถโดยรวมมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย ผู้สอนควร 
ตระหนักว่า การสื่อสารเป็นกระบวนเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดน่ิง และมีพัฒนาการไปเรื่อย ๆ จึงไม่
สามารถแยกสอนได้เป็นส่วน ๆ เน่ืองจากไม่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายได้
เท่ากับการสอนภาพรวมของภาษาทั้งหมด 

     1.6.3. กระบวนการสําคัญกว่าเน้ือหาต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกกิจกรรมที่จาํลองกระบวนการ 
สื่อสาร ซึ่ง Morrow (1981: 59-66)  ได้แนะนํากระบวนการที่สามารถนํามาใช้ในการฝึกภาษา ได้แก่ 

   ก. การหาขอ้มูลที่ขาดหายไป การสื่อสารจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนสองคนหรือมากกว่า  
รู้ข้อมูลบางอย่างในขณะที่คนอ่ืนๆไม่รู้แล้วมกีารเปลี่ยนข้อมูลกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หายไปจนครบ 

     ข.  ทางเลือก ผู้ที่เข้าร่วมในการสนทนาหรือการสื่อสารมีโอกาสเลือกเรื่องและ 
วิธีการที่จะพูดอย่างไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับความคิดที่เขาต้องการแสดง และสามารถเลือกรปูแบบไวยากรณ์ที่
เหมาะสม 

     ค. ข้อมูลย้อนกลับ การมปีฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนสองคนน้ัน เขาจะต้องมี 
จุดประสงค์ในใจแล้วว่าจะสื่อสารกันเรื่องใด การสื่อสารจึงไม่ได้เกิดเฉพาะการพูดด้วยกันเท่าน้ันแต่ต้องมี
เป้าหมายต้ังไว้ด้วย 

     1.6.4. เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝกึกิจกรรมการสื่อสาร 
ในสถานการณ์จริงด้วย หลังจากผู้เรียนได้เรียนการใช้ภาษาแล้ว การที่ผู้เรียนอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ผู้สอนตลอดเวลา ไม่ได้ก่อใหเ้กิดบรรยากาศการส่ือสารได้ แต่ผูส้อนไม่ควรปล่อยให้ผู้เรียนฝึกเอง ต้องมี
การเตรียมและจัดระเบียบกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม 

     1.6.5. ไม่เคร่งครัดกับข้อผิดพลาด ผู้สอนไม่ควรเคร่งครัดกับข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ  
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ตราบใดที่ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้เข้าใจ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดง
ออกเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา 

ปัจจัยสําคัญในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารให้ประสบความสําเร็จ มีดังน้ี  
(จรัสศรี คิวสุวรรณ. 2550. ออนไลน์.) 

1. คํานึงถึงความต้องการและเหตุผลของผู้เรียนในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
2. ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นปัจจัยหลักในการเรียนการสอน ดังน้ัน ผูส้อนจึงควรพิจารณา 

ถึงความรู้เดิมและความรู้พ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความสามารถ
ของแต่ละบุคคล ให้โอกาสผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และเรื่องที่มี
ความสําคัญและมีความหมายต่อผู้เรียน 

3. ใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนรู้ประเภทเอกสารจริง และสถานการณ์จริง ประกอบการสอน  
ซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงและมีคุณค่าในการเรียนรู้ภาษา 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพ ภูมิหลังและพ้ืนฐานของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
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มีอิสระในการเรียนรู้  โดยส่งเสริมความเป็นตัวตนของตนเองมากที่สุด มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้ 
และสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สนองความสนใจของผู้เรียน 

5. ให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในการพูด การแสดงความคิดเห็นตามที่ผู้เรียนต้องการ  
มิใช่ให้พูดตามท่ีผู้สอนต้องการ ไม่ควบคุมแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องในการใช้ภาษา ทําใหก้าร
สื่อสารขัดข้อง บทบาทของผู้สอนควรเป็นผู้ช้ีแนะและนําทางผู้เรียน เป็นผู้วางแผนและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เป็นผู้ให้คาํแนะนําในระหว่างการดําเนินกิจกรรมและตรวจความก้าวหน้าการเรียนของ
ผู้เรียน 

Brown (2007: 53) ได้กําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตามคําจํากัดความ มีลักษณะ 4  ประการ ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันดังน้ี 

1. เป้าหมายของการสอนเน้นไปที่องค์ประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่อสารและไม่จํากัดอยู่ 
ภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ์ 

2. เทคนิคทางภาษาได้รับการออกแบบมาเพ่ือนําผู้เรียนไปสู่การใช้ภาษาอย่างแท้จริงตาม 
หน้าที่ภาษา และปฏิบัติได้จริงโดยมีจุดมุ่งหมายในการพูด รูปแบบโครงสร้างภาษามิใช่เป้าหมายหลักแต่
ตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาต่างหากที่จะทําให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารจนสาํเร็จตามเป้าหมายได้ 

3. ความคล่องแคล่วและความถูกต้องเป็นหลักการเสริมที่อยู่ภายใต้เทคนิคการสื่อสารที่มหีลาย 
ครั้งที่ความคลอ่งแคล่วอาจมีความสําคัญมากกว่าความถูกต้องเพ่ือที่จะทําให้ผู้เรียนนําภาษามาใช้ได้อย่าง
มีความหมาย 

4. ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารในตอนท้ายสุด ผู้เรียนต้อง 
ใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ ภายในบริบทที่ไม่เคยฝึกมาก่อน 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าแนวทางหรือปัจจัยสําคัญของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารที่จะส่งผลให ้
ผู้เรียน เรียนรู้ภาษาได้ดีน้ันควรคํานึงถึงความต้องการ ความรู้พ้ืนฐานเดิมของผู้เรียน ผู้สอนจัดกิจกรรม
ให้หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝกึใช้ภาษาและนําไปใช้อย่างมีความหมาย ใช้ภาษาอย่างเข้าใจ
และสร้างสรรค์ 
 
2. เอกสารเก่ียวข้องกับทักษะการพูด   
 2.1 ความหมายของการพูดและความสําคัญของการพูด 
      การพูดเป็นทักษะที่สําคญัในการสื่อสาร เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดให้
ผู้ฟังทราบซึ่ง สมปราชญ์ อัมมะพันธ์ (อ้างใน ชนิตสิริ ศุภพิมล, 2545)  กล่าวว่า การพูดหมายถึง 
พฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างหน่ึงของมนุษย์ที่ใช้เป็นเคร่ืองช่วยในการสื่อความหมายให้เข้าใจซึ่งกันและ
กัน โดยใช้เสียง รหัส หรือ สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น และความ
ต้องการจากผู้พูดให้ได้ผลตรงตามความมุ่งหมายของผู้พูดเช่น ต้องการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ หรือ  
จูงใจให้คล้อยตามความคิดเห็นของผู้พูด 
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นักวิชาการทางภาษาศาสตร์ได้ให้ความหมายของการพูดไว้ดังต่อไปนี้ 
 สก๊อตต์ (Scott, 1981: 70) ให้ความหมายว่า การพูดเพ่ือการสื่อสารเป็นรูปแบบ พฤติกรรมที่
เก่ียวข้องกับ บุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป ผู้พูดและผู้ฟังจะมปีฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่ได้ยิน และสามารถ
ตีความหมายในสิ่งที่ได้ฟังได้ 
 ทิสทโซโปโล (Tsitsopoulou, 1992: 56, อ้างอิงใน วิภารัตน์ อุปรินทร์) ได้อธิบายการพูดไว้ว่า 
การพูด มิได้เป็นเพียงการออกเสียงตามโครงสร้างของประโยคเท่าน้ัน แต่ต้องมีความรู้และความเข้าใจ
ตลอดจนสามารถ แสดงความรู้สกึได้อย่างเหมาะสมด้วย 
 งามพร้ิง รุ่งโรจน์ดี (2547, อ้างอิงใน วิภารัตน์ อุปรินทร)์ กล่าวว่า การพูดคือถ้อยคํา นํ้าเสียง 
รวมท้ังกิริยาอาการเพ่ือถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึกและความต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟังรับรู้และ
เกิดการตอบสนอง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การพูดเพ่ือการสื่อสาร เป็นรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ของ
บุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งการพูดเป็นการถ่ายความรู้สกึนึกคิด สีหน้า ท่าทาง เพ่ือสื่อให้ผู้ฟังเขา้ใจ 
และอาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่ได้ฟัง 
 Byrne (1980: หน้า 8) กล่าวว่า ในความเป็นจริงแล้ว ความสามารถในการพูดเก่ียวข้องกับการ
ฟังโดยตรงโดยผู้พูดจะทําหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับผู้ฟัง ดังน้ันผู้พูดจึงต้องมีความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือความเข้าใจ  ในขณะที ่ Paulston (1993) ได้ให้ความเห็นว่า การพูดสื่อสารมิเป็นเพียง
ปฏิสัมพันธ์ทางภาษาเท่าน้ัน ผู้พูดจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความหมายของภาษาด้านสังคมด้วย ส่วน 
Scott (1981) ได้ให้ความหมายของการพูดว่า เป็น รูปแบบพฤติกรรมที่เก่ียวกับบุคคลต้ังแต่ 2 คนข้ึน
ไป มีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งที่ได้ยิน ร่วมสนทนา และสามารถตีความในสิ่งที่ได้ฟังรวมถึงปฏิสัมพันธ์ด้าน
ภาษาที่ทําให้เกิดประโยชน์ ซึ่งใกล้เคียงกับที่ วิภาดา รัตนวิจักขณ์ (2540 หน้า  32) กล่าวว่า ผู้ที่มี
ความสามารถในการใช้ทักษะการพูดเท่าน้ัน ควรจะสามารถนําคําศัพท์ต่าง ๆ มาผูกเป็นประโยค แล้ว
เปล่งออกมาเป็นสําเนียงที่เจ้าของภาษา ฟังแล้วสามารถเข้าใจได้และต้องออกสําเนียง (accent) ได้
ถูกต้อง หรือออกระดับเสียงสูงตํ่า (intonation) ในประโยคให้ถูกเพ่ือที่เจ้าของภาษาฟังแล้วเข้าใจได้ 
 ขณะที่ สุภัทรา  อักษรานุเคราะห์ (2532 หน้า 53-54) กล่าวว่าความสามารถในการพูด
หมายถึง ความสามารถทีใ่ช้ในการผลิต (productive skill) และเป็นกระบวนการสื่อความหมาย ผูพู้ด
จะต้องถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกออกมาเป็นรหัส ของภาษาหรือเป็นคําพูดที่ทําให้ผู้อ่ืนเข้าใจ และ
นอกจากจะใช้การเน้นหนักในคําและระดับเสียงสูงตํ่าในประโยค เพ่ือสื่อความหมายแล้ว ผู้พูดยังได้
แสดงถึงวัฒนธรรมและสภาพของผู้พูด คือแสดงจุดมุ่งหมายในการพูดว่าต้องการ พูดอะไร พูดกับ
ใคร ที่ไหนและพูดอย่างไร ฯลฯ ให้ถูกต้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์ นอกจากน้ีผู้พูดยังต้องมี ความ
คล่อง (Fluency) และความถูกต้องชัดเจน (Accuracy) และไม่รีรอทีจ่ะโต้ตอบ มิฉะน้ัน จะทําให้การพูด
หยุดชะงักเพราะผู้ฟังไม่สนใจและไม่มคีวามอดทนที่จะฟังต่อไป 
 จากแนวความคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า การพูดหมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารที่ประกอบด้วยเสียง
และรหัส ต่าง ๆ เพ่ือสื่อความรู้สึกและความต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟังเข้าใจและตอบสนองโดยส่งออกมา
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เป็นข้อมูลที่ชัดเจน รวมท้ังเป็นการแลกเปลีย่นข่าวสารความรู้ ความคิดเห็น และก่อใหเ้กิดความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน ซึ่งเหมาะสมกบัสถานการณ์น้ัน ๆ นอกจากน้ันการพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบ
ความสําเร็จได้น้ัน ผู้พูดจะต้องคํานึงถึงการใช้คําสํานวนที่มีความถูกต้องเหมาะสมและเกิดการตอบสนอง
ตามวัตถุประสงค์ด้วย 
 
 2.2 ความสามารถในการพดู 
       ความสามารถการพูดเป็นความสามารถสําคัญอย่างหน่ึงในการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
เพราะการพูดเป็นการถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการฟังแล้วนํามาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ก่อนที่จะสือ่สาร
ไปสู่ผู้ฟังอีกครั้งหน่ึง ใน การสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเขา้ใจนั้น ผู้เรียนต้องมีจุดประสงค์ว่าจะพูดอะไร กับ
ใคร ที่ไหน และอย่างไร นอกจากน้ัน ยังต้องสามารถสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
   

การพูดน้ัน ได้มีผู้แบ่งระดับในการพูดไว้ดังต่อไปนี้ 
 Vallet and Disick  (1972 อ้างอิงใน ชนิตสิรี ศุภพิมล 2545) ได้แบ่งระดับความสามารถใน
การพูดออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นกลไก  ผูเ้รียนสามารถพูดเลียนแบบเสียง ระดับเสียงที่เน้นหนัก จงัหวะมีการหยุดและการ
ออกเสียงเช่ือมระหว่างคําตามแบบเจ้าของภาษาได้ สามารถท่องจํา คํา ประโยคหรือข้อความบทสนทนา 
ออกเสียงข้อความต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาแล้วโดยไม่จําเป็นต้องเข้าใจคําหรือข้อความเหล่าน้ัน 
 2. ขั้นความรู้ ผู้เรียนสามารถพูดเก่ียวกับสิ่งที่เคยเรียนมาโดยใช้คําศัพท์ และไวยากรณ์ที่เรียน
มาแล้วอย่างเข้าใจความหมาย 
 3. ขั้นถ่ายโอน ผู้เรียนสามารถนําเอากฎไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้วสรา้งรูปประโยคใหม่ ตาม
ต้องการได้ 
 4. ขั้นสื่อสาร ผู้เรียนสามารถแสดงความคิด ความต้องการให้ผู้อ่ืนรู้ได้โดยเน้นความคล่องแคล่ว 
ความเข้าใจและความสามารถในการสื่อความมากกว่าความถูกต้องทางไวยากรณ์ 
 5. ขั้นวิพากษ์วิจารณ์ ผู้เรียนสามารถพูดได้โดยใช้ลีลาการพูด นํ้าเสียง คํา และสํานวนได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Carroll, C.  (1980) ได้จัดระดับในการพูดเป็น 9 ระดับ คือ 
 1. ระดับผู้ไม่สามารถใช้ภาษาได้เลย (Non-user) 
 2. ระดับผู้ใช้ภาษาได้เล็กน้อย (Intermittent) 
 3. ระดับผู้ใช้ภาษาได้จํากัดมาก (Extremely limited) พูดได้ตะกุกตะกัก เข้าใจผิดบ่อย ๆ 
เข้าใจบทสนทนาในความเร็วปกติได้เพียงเล็กน้อย จึงไม่อาจจะพูดคุยต่อเน่ืองได้ด้วยเรื่องราวที่ถูกต้อง 
จับได้แค่ใจความ สําคัญ แต่จับรายละเอียดไม่ได้ 
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 4. ระดับผู้ใช้ภาษาได้จํากัด (Marginal) สามารถโต้ตอบในการสนทนาได้แต่ไม่สามารถนําการ
สนทนาได้พูดเสนอแนะหรืออภิปรายได้ มีข้อจํากัดในการสนทนาด้วยความเร็วปกติขาดความคล่องแคล่ว 
ถูกต้อง มีปัญหาในการสนทนาอย่างต่อเน่ือง แต่ยังแสดงใหเ้ห็นว่าเข้าใจเร่ืองที่สนทนาได้ตรงกัน 
 5. ระดับผู้ใช้ภาษาปานกลาง (Modest) สามารถสื่อความสําคัญในการสนทนาได้ ยังขาดลีลา
ของภาษา และไวยากรณ์มีความผิดพลาด ต้องถามหรือถูกถามเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้ได้ความชัดเจน ขาด
ความคล่องแคล่ว สามารถเป็นผู้นําการสนทนาได้ แต่ยังไม่ค่อยน่าสนใจหรือมีลีลาทางภาษา 
 6. ระดับผู้ใช้ภาษาค่อนข้างดี (Competent) ผู้พูดสามารถคุยในหัวข้อทีต้่องการได้ ติดตามเรื่อง 
เปลี่ยนเร่ืองพูดได้ หยุดหรือตะกุกตะกักเป็นคร้ังคราว มีความสามารถในการเร่ิมสนทนาได้ 
 7.  ระดับผู้ใช้ภาษาดี (Good) ผู้พูดสามารเล่าเรื่องได้ชัดเจน และมีเหตุผล สามารถสนทนาได้
อย่างต่อเน่ืองเป็นเรื่องราว แต่ไม่คล่องแคล่วมากนัก สามารถติดตามการสนทน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
นํ้าเสียง มีการพูด ตะกุกตะกัก หรือพูดซ้ําคําบ้างแต่โต้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. ระดับผู้ใช้ภาษาได้ดีมาก (Very good) ผู้พูดสามารถอภิปรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถนําการสนทนาดําเนินเรื่องต่อไปและขยายความได้ตามความจําเป็น แสดงอารมณ์ขันและโต้ตอบ
การสนทนาด้วยนํ้าเสียงและท่าทางที่เหมาะสม 
 9. ระดับผู้เช่ียวชาญในการใช้ภาษา (Expert) ผู้พูดสามารถพูดได้เหมือนเจ้าของภาษาในหัวข้อ
ต่าง ๆ สามารถนําการสนทนา ขยายความและพูดใจความสําคัญ 
 กาญจนา ปราบพาล (2530 อ้างอิงใน ชนิตสิริ ศุภพิมล. 2545) ได้สรุประดับความสามารถใน
การพูดตามแบบการทดสอบความสามารถในการพูดของสถาบัน FSI (The Foreign Service Institute) 
ออกเป็น 5 ระดับดังน้ี 
 1. ความสามารถในการพูดระดับต้น (Elementary proficiency) ผูพู้ดสามารถเข้าใจคําถาม
และประโยคบอกเล่าอย่างง่าย ๆ โดยถามและตอบโต้ได้ด้วยความรู้ทางภาษาที่อยู่ในวงจํากัด 
 2. ความสามารถในระดับใช้งานได้ในวงจํากัด (Limited working proficiency) ผู้พูดสามารถ
พูดใน สถานการณ์พ้ืนฐานทางสังคมได้ เช่น การแนะนําตัว การสนทนาอย่างง่ายที่มิได้เตรียมตัวมา
ก่อน เช่น เร่ือง เก่ียวกับตนเองและครอบครัว 
 3.  ความสามารถในการพูดระดับเร่ิมของมืออาชีพ (Minimum professional proficiency) ผู้
พูดสามารถสนทนาเร่ืองราวต่าง ๆ ด้านอาชีพ และสังคมได้ รวมถึงเรื่องที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะสาขา 
 4.  ความสามารถในการพูดระดับมืออาชีพเต็มรูปแบบ (Full professional proficiency) ผู้พูด
สามารถ พูดได้คล่องแคล่วและถูกต้องในการสนทนาทุกระดับ โดยมีความบกพร่องด้านการออกเสียงและ
ไวยากรณ์น้อยมาก และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสมทุกเรื่อง แมใ้นสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย 
 5. ความสามารถในการพูดระดับเจ้าของภาษา (Native or Bilingual proficiency)     ผู้พูด
สามารถพูดได้เท่าเทียมกับเจ้าของภาษาผู้ได้รับการศึกษาดี รวมท้ังสามารถใช้ศัพท์สาํนวนภาษาพูดและ
การอ้างอิงทางวัฒนธรรมได้ 
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 จากระดับความสามารถในการพูดดังกล่าว สรุปได้ว่า ระดับความสามารถในการพูด คือ
ความสามารถใน การพูดเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้คําศัพท์โครงสร้างและเน้ือหาที่ถูกต้อง มีสําเนียง 
ปฏิสัมพันธ์และความคล่องแคล่วใน การพูดดังน้ันระดับความสามารถในการพูดจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความสามารถในการส่ือสารของผู้พูดด้วย 
 
 2.3 องค์ประกอบเก่ียวกับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ 
      การพูดเป็นการสื่อความระหว่างบุคคลโดยใช้คําพูด (Oral Communication) รวมไปถึง
การใช้กริยาท่าทาง สีหน้า ดวงตา และการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้การสื่อสารทาง
คําพูดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น นอกจากน้ีวาทการหรือการพูดน้ันยังเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ือง ซึ่งเก่ียวข้องทั้งผู้ส่ง
สาร (ผู้พูด) และ ผู้รับ (ผู้ฟัง) รวมถึงเคร่ืองมือในกระบวนการสื่อสารและพฤติกรรมที่เก่ียวโยงกัน ถ้าขาด
ส่วนใดส่วนหน่ึงการสื่อสารก็ไม่เกิดขึ้น ชนิตสิรี ศุภพิมล (2545) ได้สรุปองค์ประกอบที่สําคัญของการพูด
ภาษาไว้ดังน้ี คือ 
      1. ผู้พูด คือ ผู้พูดต้องแสดงถึงความสามารถทางการใช้ภาษา การแสดงออกทางอารมณ์และ
บุคลิกภาพที่เหมาะสม เพ่ือถา่ยทอดความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สกึ ผู้พูดต้องพยายามที่จะทําให้
ผู้ฟัง  ฟังการพูดได้ต้ังแต่ต้นจนจบ ด้วยความต้ังใจและสนุก ไม่ใช่เป็นการฝืนใจฟัง 
      2. ผู้ฟัง คอื ผู้ฟังเป็นผู้รบัสารหรือรับและตอบสนองความรู้สึกนึกคิดที่ผู้พูดส่งมา ถา้ไม่มีผู้ฟัง 
การสื่อสารก็ไม่เกิดขึ้น ดังน้ันผู้ฟังเป็นองค์ประกอบสําคัญอีกอย่างหน่ึงทําให้กระบวนการพูดสมบูรณ์ 
ดังน้ันผู้ฟังต้องเข้าใจลักษณะการฟังที่ดีและถูกต้อง แล้วปฏิบัติตามก็จะช่วยให้การสื่อความหมายดําเนิน
ไปด้วยดี ถ้าผู้พูดและผู้ฟังศึกษาภูมิหลังของแต่ละฝ่ายพอสมควรแล้ว จะช่วยให้การสื่อความหมายไดผลดี
ย่ิงขึ้น 
      3. เคร่ืองมือในการสื่อสาร คือกลวิธีในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง 
รวมท้ังเสียงพูด ส ีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกายตลอดจนการใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น รูปภาพ ของ
จริง แผนภูม ิฯลฯ ที่ผู้พูด นํามาใช้ช่วยในการพูดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ทําให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายและเข้าใจตรงตามที่
ผู้พูดต้องการ 
      4. เน้ือเรื่องที่พูดหรือสาระ คือเน้ือเรื่องที่ผู้พูดนําเสนอต่อผู้ฟัง เป็นเร่ืองที่ผู้พูดเตรียมมา
อย่างดีและเกี่ยวข้องกับผู้ฟัง ผู้ฟังฟังแล้วจะได้ไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ดังน้ัน คําพูดที่นํามาพูด
ควรเป็นคําพูดที่เป็นความจริง เป็นคําพูดที่มีประโยชน์ต่อผู้ฟังและถ้อยคําเหล่าน้ันต้องเป็นที่พึงพอใจต่อ
ผู้ฟัง เร่ืองน้ีขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้พูดแต่ละคนจะกระทําได้ดีแค่ไหนเพียงใด 
      5. ผลที่เกิดจากการพูด คือการพูดทุกครั้งต้องมีจุดหมาย และหลังจากการพูดจะมีผลการ
พูดเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหน่ึง คือดีหรือไม่ดี ผู้พูดเปรียบเสมือนสิ่งเร้าไปเร้าหรือย่ัวยุผู้ฟังด้วยคําพูด ผู้ฟัง
จะมีการแสดงออกตอบสนองการกระทําของผู้พูด ผู้พูดจะรู้ผลที่เกิดจากการพูดของตนได้โดยการสังเกต
การแสดงออกของผู้ฟัง เช่น  การขมวดคิ้ว การมองเหม่อ การพยักหน้า การหัวเราะ การปรบมือ 
ฯลฯ ย่อมเป็นเคร่ืองบ่งบอกความรู้สึกของผู้ฟังที่มีต่อการพูด 
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 วิลาวรรณ วงศ์ลังกา (2530 อ้างใน ชนิตสิรี ศุภพิมล 2545)  กล่าวไว้ว่า ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การสอนพูดจะสอดแทรกอยู่ในการสอนคาํศัพท์ ไวยากรณ์ อ่านและเขียน ผู้สอนควรมี
แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่เหมาะสมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนพูดและเกิดความม่ันใจการ
แสดงออก 
 

 2.4 การสอนพูด (Teaching Speaking) 
      ทักษะการพูด เป็นทักษะการแสดงออกเสียง คํา วล ีหรือประโยค ซึ่งแสดงออกด้วยการเล่า 
อธิบาย  สนทนาโต้ตอบกับบุคคลต่าง ๆ หรือแสดงความรู้สึกนึกคิดของตน โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
วิลาวรรณ วงศ์ลังกา (2530, อ้างอิงใน ชนิตสิริ ศุภพิมล, 2545, หน้า 33) กล่าวว่า ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การสอนพูดจะแทรกอยู่ในการสอนคําศัพท์ ไวยากรณ์อ่านและเขียน ครคูวรมีแบบฝึกหดัที่
เหมาะสมมาให้นักเรียนทํา เพ่ือช่วยกระตุ้นให้นักเรียนพูดและเกิดความม่ันใจในการแสดงออก 
 วิไลพร ธนสุวรรณ (2540, อ้างอิงใน ชนิตสิรี  ศุภพิมล 2545 หน้า 33) ได้ให้หลักทั่วไปของการ
สอนพูด ดังน้ี 
   1. ควรเร่ิมจากการฝึกสนทนาสั้น ๆ และประโยคแบบต่าง ๆ  
  2. กระตุ้นให้นักเรียนฝึกพูดและใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สร้าง
ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้เรียนโดยการโดยการให้กําลังใจ ไมใ่ห้เขากลัวว่าจะพูดผิดหรืออายที่จะพูด 
  3. แก้ข้อผิดพลาดในการออกเสียงหรือพูดผิดหลักไวยากรณ์ เฉพาะระหว่างฝึกเท่าน้ัน 
เมื่อถึงข้ันการพูดโดยเสรีแล้ว ควรจะดูให้สามารถสื่อสารให้เข้าใจเท่าน้ัน 
  4. เลือกใช้เอกสารหรือวัสดุประกอบการสอนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของ
ผู้เรียน 
 จุดประสงค์ปลายทางของการสอนพูดคือให้นักเรียนสามารถพูดได้อย่างถูกต้อง และคล่องแคล่ว 
เช่นเดียวกับเจ้าของภาษา ดังน้ัน การฝึกทักษะการพูดจะเริ่มด้วย 
  1. การฝึกรูปประโยค 
  2. การฝึกถามตอบ 
  3. การฝึกพูดด้วยบทสนทนา 
  4. การฝึกพูดเชิงควบคุม ซึ่งได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติและการแสดงละครสั้น ๆ 
  5. การฝึกพูดเพ่ือการสื่อสาร 
  6.  การฝึกพูดแบบอิสระ 
 ก่อนการฝึกใด ๆ นักเรียน นักศึกษาควรผ่านขั้นตอนการเรียนศัพท์และหลักไวยากรณ์มาแล้ว 
สําหรับการสอนพูดแก่ผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั้น สุไร วงษ์ทองเจริญ  (2524 อ้างใน ชนิตสิรี ศุภพิมล, 
2545, หน้า 34) ได้แบ่งระดับดังน้ี 
  1.  ระดับเตรียมตัว ขั้นน้ีเป็นการสอนพูดให้เลียนแบบตัวอย่าง และท่องจําประโยค
พ้ืนฐาน 
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  2.  ระดับแสดงออก เมื่อนักเรียนจําคําและประโยคได้พอสมควรแล้วจะสามารถแสดง
ความต้ังใจของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ การสอนพูดแบบน้ีมักจะจัดบทเรียนแบบสนทนาหรือ
เล่าเรื่อง เช่น การฝึกให้ต้ังคาํถามและตอบคําถาม การฝึกสนทนา และการฝึกเล่าเรื่อง 
 
 ขั้นตอนการพดูเพื่อการสื่อสาร 
 สก๊อตต์ (Scott,1981 : 70-71) ได้กล่าวถึงลําดับขั้นตอนของการพูดเพ่ือการสื่อสารไว้ 3 
ขั้นตอน ดังน้ี 
  1.  บอกวัตถุประสงค์ ผู้สอนจะบอกให้นักเรียนรู้ถึงสิ่งที่จะเรียน ซึ่งกระทําได้หลายวิธี
ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของครู 
  2.  การนําเสนอเน้ือหา จะเสนอในรูปบริบท ผู้สอนจะต้องให้นักเรียนสังเกตลักษณะ
ของภาษาซึ่งความหมายของข้อความท่ีพูดจะขึ้นอยู่กับบริบททั้งหมด เช่น ผู้พูดเป็นใคร ความสมัพันธ์
ของคู่สนทนา ผู้สนทนาจะบอกอะไร สิ่งที่พูด สถานที่พูด และเน้ือหาทีพู่ด 
  3. การฝึกฝนและการถ่ายโอน การฝึกฝนจะกระทําหลังจากการนําเสนอเน้ือหา อาจ
เร่ิมจากการพูดพร้อม ๆ กัน ทีละคน หรือจับคู่กันฝึกในรปูกาลต่าง ๆ เช่น ฝึกบทสนทนาโดยการเปลี่ยน
กันแสดงบทบาท ซึ่งถือหลักว่าให้นักเรียนมีอิสระในการเลือกสิ่งที่จะพูด ครูเป็นเพียงผู้กระตุ้นหรือ
วางโครงการในส่วนเน้ือหาและผล การสนทนาขึ้นกับผู้พูด 
 
 2.5 การวัดและประเมินผลทกัษะการพูด 
      อัจฉรา วงศ์โสธร (2538, อ้างอิงใน ชนิตสิรี ศุภพิมล, 2545) ได้กล่าวเก่ียวกับการ
ประเมินผลความสามารถทางการพูดไว้ว่า ในการประเมินผลการพูดจําเป็นต้องให้ผู้เรียน รู้วัตถุประสงค์
ของการพูดและบทบาทของตนเองว่าเป็นใคร เป็นการแสดงบทบาทสมมติ ผู้ฟังเป้าหมายเป็นใคร มี
ความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดหรือมีจุดประสงค์ในใดในการฟังนอกจากน้ี ผู้เรียนควรรู้เก่ียวกับ
สถานการณ์ว่าเป็นการพูดโดยมีครู เพ่ือนร่วมช้ัน กรรมการตัดสินคะแนน ฯลฯ อยู่ด้วยหรือไม่ ตลอดจน
สื่อต่าง ๆ ที่ช่วยในการกระตุ้นการสอบพูดมีประกอบหรือไม่ ดังน้ันการประเมินผลทักษะการพูด จึงอาจ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 
      1.  การพูดเด่ียวเพียงคนเดียว เช่น การกล่าวรายงาน การอธิบาย การเล่าเรื่อง การให้คํา 
แนะนํา การกล่าวแสดงความคิดเห็นหรือการกล่าววิพากษ์วิจารณ์ เทคนิคการวัดความสามารถทางการ
พูดประเภทน้ีมักเป็นวิทยวิธีการทดสอบแบบตรง เพราะผู้พูดได้แสดงทักษะพูดจริงในเน้ือหาที่ได้เตรียม
มา 
      2. การสัมภาษณ์หรือการสนทนาซึ่งมักเป็นการพูดระหว่างบุคคล 2 คน คือ ครแูละผู้สอบ 
      3.  การอภิปรายหรือการโต้วาที ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม โดยมีกรรมการเป็น
ผู้ให้คะแนนรายบุคคล ซึ่งการประเมินความสามารถวิธีน้ีต้องคํานึงถึง 
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  1. การออกเสียงว่าชัดเจนหรือไม่เพียงใด การลงเสียงหนักเบา การใช้เสียงขึ้นลง การ
เว้นจังหวะการพูด 
  2. ท่วงที สีหน้า การสบตากับผู้ฟังว่าสอดคล้องและเหมาะสมกับการแสดงออกทางการ
พูดหรือไม่และผู้พูดสามารถใช้ได้ผลอย่างไร 
  3. ศัพท์สํานวนที่ใช้ว่าเหมาะสมและได้ความหมายหรือไม ่
  4.  โครงสร้างประโยคท่ีใช้ว่าถูกต้องหรือไม่ ( ข้อ 1 - 4 อาจมีนํ้าหนักน้อยกว่าการ
ประเมิน  ข้อ 5 - 8 เช่น อาจเป็นสัดส่วน  2:3) 
  5.  ใจความสําคัญของการพูด 
  6.  รายละเอียดสนับสนุนหรือโต้แย้งพร้อมทั้งการให้เหตุผล 
  7. การสรุปประเด็นหรือการขมวดปิดท้ายการพูด 
  8.  การรักษาสัมพันธภาพกับผู้พูดด้วย โดยการใช้ปฏิสัมพันธ์ทางภาษาท่ีเหมาะสม เช่น 
กลวิธีการสอดแทรกคําพูดของผู้อ่ืน การนําเข้าสู่การพูดของตนเองอย่างราบรื่น ไม่ห้วน ไม่ใช่การขัดคอ
อย่างไม่สุภาพ กลวิธีการข้ึนต้น และลงท้ายการพูดที่เหมาะสม 
 ขณะที่ ศุลีรัตน์ ภัทรานนท์ (2532 อ้างอิงใน  ปิยธิดา วงษ์ไข่ 2547) ได้สรุปว่า การวัดและ
ประเมินผลทักษะการพูดภาษา สามารถวัดด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังน้ี 
 1.  วัดเฉพาะทักษะการพูด เช่น พูดตามหัวข้อที่กําหนดให้ 
 2.  วัดทักษะการพูดสัมพันธ์กับทักษะอ่ืน ๆ เช่น ฟัง-พูด เขียน-พูด เป็นต้น 
 3. วัดทักษะการพูดโดยตรง คือพูดในสภาพท่ีเป็นจริงหรือสถานการณจําลองที่สมจริง 
 4. วัดทักษะการพูดทางอ้อม ใช้วิธีการสัมพันธ์กับการพูดโดยตรง เช่นการระลึกโดยการใช้ผู้เรียน
อ่านบท สนทนาที่ข้อความบางตอนที่ขาดหายไปแล้วเลือกคําตอบมาเติมหรือเขียนให้สมบูรณ์โดยถือว่า
ก่อนตอบผู้เรียนต้องออกเสียงในใจก่อน 
 5. วัดจุดย่อยขององค์ประกอบต่าง ๆ ทางภาษาได้แก่ ระบบเสียง ศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ 
เป็นการวัดความสามารถทางภาษา 
 6. วัดทักษะรวมสรุป เป็นการวัดความสามารถในการสื่อความหมายด้วยการพูดซึ่งต้องใช้ความรู้
ทางภาษา และความสามารถทางอ่ืน ๆ เช่น การให้ทํากิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  6.1 สนทนาเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ 
  6.2 แสดงบทบาทสมมุติ เช่น พูดโทรศัพท์ แสดงละครสั้น ๆ  
  6.3 พูดบรรยายภาพ หรืออ่านข้อความแล้วเล่า หรือพูดสรุป 
  6.4 พูดตามหัวข้อที่กําหนดให้ 
  6.5 พูดอธิบาย พูดบรรยาย รายงาน พูดโน้มน้าว โต้แย้ง 
  6.6 พูดภาษาอังกฤษจากเร่ืองราวภาษาไทย 
  6.7 ครูสัมภาษณ์ผู้เรียน หรือผู้เรียนจับคู่สัมภาษณ์กันเอง 
  6.8 ตอบแบบทดสอบแบบเติมคําในช่องว่าง 
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  6.9ตอบคําถามเกี่ยวกับภาพการ์ตูนเป็นชุดเก่ียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถใช้
เหตุผลและสรุปอ้างอิงได้จากเน้ือเรื่อง 
 แฮร์ริส (Harris, 1988) และ โอล์เลอร์ (Oller, 1979) (อ้างอิงใน วิภารัตน์ อุปรินทร์ 2551) ได้
จัดระบบการวัดความสามารถด้านการพูด ซึ่งได้พัฒนาขึ้นโดยแบ่งเป็น 4 ระดับ จากระดับ 1 ซึ่งเป็น
ระดับเร่ิมเรียน จนถึงระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสื่อสาร โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่อไปนี้ 
 การออกเสียง (Pronunciation) 
 1. ยังพูดไม่ได้และโต้ตอบไม่ได้ 
 2. ออกเสียงผิด ๆ และพูดเข้าใจยาก 
 3. ออกเสียงผิดเป็นคร้ังคราว 
 4.  ออกเสียงถูกต้อง พูดได้ 
 คําศัพท์ (Vocabulary) 
 1. ใช้คําศัพท์ผดิและโต้ตอบไม่ได้ 
 2. ใช้คําศัพท์ผดิบ่อย ๆ แต่ใช้ศัพท์ในสถานการณ์ได้ 
 3. สื่อความหมายได้เป็นส่วนใหญ่ ใช้คําศัพทไ์ด้เหมาะสม 
 4. ใช้คําศัพท์ได้เหมาะสมทุกสถานการณ ์
 ไวยากรณ์  (Grammar) 
 1.  ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ผิด ไม่สามารถสือ่สารได้ 
 2. ใช้ไวยากรณ์เบ้ืองต้นผิด วลีถูกต้องบ้าง 
 3. ใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ได้ถูกต้องแต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 
 4. ไม่มีข้อผิด ทั้งในการใช้คําศัพท์หรือโครงสร้าง 
  
 ความคล่องแคล่ว (Fluency) 
 1. พูดแล้วหยุดนาน พูดไม่จบประโยคหรือโต้ตอบไม่ได้ 
 2. พูด ๆ แล้วพูดต่อไม่ได้ พยายามพูดต่อไปโดยเร่ิมต้นใหม่ 
 3. บทสนทนาเป็นธรรมชาติ และต่อเน่ือง บางครั้ง ยังติดตะกุกตะกัก 
 4. บทสนทนาเป็นธรรมชาติ หยุดบ้างเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา 
  
 ส่วนสุภัทรา อักษรานุเคราะห์  (2532) ได้เสนอแนวทางการประเมินความสามารถทางการพูด
ของผู้เรียนตามสภาพจริง โดยใช้แบบประเมินความสามารถมาตราส่วน 6 ระดับ แบบ  The Schulz 
Communicative Competence Scale, The Foreign Service Instituted Scale และ The Bartz 
scale  ซึ่งละม่อม ศรีเจรญิ (2544) ได้สรุปแนวทางการประเมินความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ไว้คือ ความคลอ่งแคล่ว ความสามารถในการพูดให้ คนอ่ืนเข้าใจคําศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร โครงสร้าง 
สําเนียงและความพยายามในการสื่อสาร ทั้งน้ี ผู้วิจัยเลือกขอ้ 1 ถึง 5 ซึ่งเหมาะสมกับการวิจัยดังน้ี 
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 1. ความคล่องแคล่ว  
       1.1 พูดตะกุกตะกักไม่ปะติดปะต่อกันจนไม่สามารถสื่อสารได้  คะแนน 0 
       1.2 พูดช้ามากไม่สม่ําเสมอ ยกเว้นประโยคส้ัน ๆ หรือประโยคที่ใช้กันอยู่ประจํา คะแนน 1  
       1.3 มีความลังเลบ่อย และพูดตะกุกตะกัก บางประโยคไม่สมบูรณ ์คะแนน  3 
       1.4 มีความลังเลในการพูดบางคร้ังบางคราว มีตะกุกตะกักบ้าง เพราะพูดประโยคใหมแ่ละ
ต้องจัด เรียงคํา คะแนน 4 
       1.5 พูดได้อย่างสบายและราบร่ืน แต่ยังรู้ว่าไม่ใช่เจ้าของภาษาเม่ือพิจารณาจากความเร็ว
และความสม่ําเสมอของการพูด  คะแนน 5 
       1.6  พูดได้ทุกหัวเรื่องอย่างสบายและราบร่ืนคล้ายเจ้าของภาษา 
 2.  ความสามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
      2.1  ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้เรียนพูดเลย คะแนน 0 
      2.2 เข้าใจเพียงเล็กน้อยเป็นส่วนย่อย ๆ หรือคําเด่ียว  ๆ คะแนน 1 
      2.3  เข้าใจบางกลุ่มคําและบางวลี คะแนน 2 
      2.4  เข้าใจเอกัตถประโยค (Simple Sentence) ที่สั้น  ๆ คะแนน 3 
      2.5 เข้าใจคําพูดที่ผู้เรียนพูดเป็นส่วนใหญ่  คะแนน 4 
      2.6  เข้าใจคําพูดที่ผู้เรียนพูดมาทั้งหมด คะแนน 5 
 3.  ปริมาณของข้อความในการสื่อสาร 
         3.1  ผู้เรียนมิได้นําข้อความท่ีเก่ียวข้องมาพูดเลย  คะแนน 0 
           3.2  ผู้เรียนนําข้อความท่ีเก่ียวข้องมาพูดน้อยมาก คะแนน 1 
           3.3 ผู้เรียนนําข้อความท่ีเก่ียวข้องมาพูดบ้าง  คะแนน 2 
           3.4  ผู้เรียนนําข้อความท่ีเก่ียวข้องมาพูดพอสมควร  คะแนน 3 
          3.5 ผู้เรียนนําข้อความท่ีเก่ียวข้องมาพูดส่วนมาก คะแนน 4 
           3.6  ผู้เรียนนําข้อความท่ีเก่ียวข้องมาพูดทั้งหมด  คะแนน 5 
 4. คุณภาพของข้อความท่ีนํามาสื่อสาร 
           4.1 คําพูดที่ผู้เรียนพูดไม่ถูกต้องเลย คะแนน 0 
           4.2  มีคําพูดที่ถูกต้องตามโครงสร้างน้อยมาก คะแนน 1 
           4.3 มีคําพูดที่ถูกต้องบ้างแต่ยังมีปัญหาด้านโครงสร้างทางภาษาอยู่มาก คะแนน 2 
           4.4 มีคําพูดที่ถูกต้องมากแต่ยังมีปัญหาด้านโครงสร้างทางภาษาอยู่มาก คะแนน 3 
           4.5  มีคําพูดที่ถูกต้องเป็นส่วนมาก และมีปัญหาด้านโครงสร้างน้อยมาก คะแนน 4 
           4.6  คําพูดถูกต้องเกือบทั้งหมด คะแนน 5 
 5. สําเนียง 
           5.1  ออกเสียงผิด ๆ จนผู้ฟังไม่สามารถเข้าใจบ่อยครั้ง คะแนน 0 
          5.2  ออกเสียงผิดมากบ่อยคร้ัง และลงเสียงหนักผิด คะแนน 1 
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           5.3 สําเนียงยังเป็นไทย ทําให้ต้องต้ังใจฟัง และการออกเสียงผิดบางคร้ัง คะแนน 2 
           5.4 สําเนียงยังเป็นไทยอยู่บ้างและออกเสียงผิดบางคร้ัง แต่ก็ยังสามารถเข้าใจได้ คะแนน 3 
           5.5 ออกเสียงไม่ผิดเด่นชัด แต่ยังไม่เหมือนเจ้าของภาษา คะแนน 4 
           5.6 ออกเสียงคล้ายเจ้าของภาษาแทบจะไม่มสีําเนียงไทย คะแนน 5 
 6.  ความพยายามในการส่ือสาร 
           6.1  หยุดเงียบเป็นเวลานานโดยไม่ใช้ความพยายามพูดให้จบความ คะแนน 0 
                6.2 พยายามที่จะสื่อสารน้อยมาก แต่ยังขาดความกระตือรือร้น คะแนน 1 
           6.3 พยายามที่จะสื่อสารบ้างแต่ยังไม่แสดงความไม่สนใจ คะแนน 2 
           6.4 พยายามที่จะสื่อสารแต่ไม่รู้จกัใช้ท่าทางช่วย คะแนน 3 
            6.5 พยายามที่จะสื่อสารและรู้จักใช้ท่าทางช่วย คะแนน 4 
          6.6 พยายามเป็นพิเศษที่จะสื่อสารโดยใช้ทั้งภาษาพูดและท่าทางเพ่ือการแสดงออก  
คะแนน 5 
 จากกลวิธีการวัดและประเมินผลทักษะการพูด ดังที่ได้กล่าวมานี้ สรุปว่า การวัดและประเมินผล
ทักษะการพูดน้ันสามารถทําได้หลายวิธีการซ่ึงข้ึนอยู่กับกิจกรรมการสอนพูดและความสามารถของ
ผู้เรียน ซึ่งการทําวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ประเมินความสามารถของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการพูดที่ปรับมาจาก The Schulz Communicative Competence Scale, The Foreign 
Service Institute Scale 
 
 2.6. เอกสารทีเ่ก่ียวกับการพฒันาทักษะการพูด 
       กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูด 
       Brumfit (1983) ได้เสนอกิจกรรมเก่ียวกับทักษะการพูดภาษาซ่ึงผู้สอนอาจเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับผูเ้รียนแต่ละระดับ ได้ดังน้ี 
  1. ให้ตอบคําถาม ซึ่งผูส้อนหรือเพ่ือนในช้ันเรียนเป็นผู้ถาม 
       2. บอกให้เพ่ือทําตามคําสั่ง 
          3. ให้ผู้เรียนถามหรือตอบคําถามของเพ่ือนในช้ันเกี่ยวกับช้ันเรียน ประสบการณ์ต่าง ๆ 
นอกช้ันเรียน 
  4. ให้บอกลลักษณะวัตถุสิ่งของต่าง ๆ จากภาพ 
  5. ให้เล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน โดยครูอาจให้คําสําคัญต่าง ๆ 
  6. ให้รายงานเร่ืองราวต่าง ๆ ตามท่ีได้กําหนดหัวข้อให้ 
  7. จัดสถานการณ์ต่าง ๆ ในช้ันเรียน ให้ผู้เรยีนใช้บทสนทนาต่าง ๆ กันไป เช่น ร้านขาย
ของร้านอาหาร ธนาคาร เป็นต้น 
  8. ให้เล่นเกมสต่์าง ๆ ทางภาษา 
  9. ให้โต้วาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ  
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  10. ให้ฝึกการสนทนาทางโทรศัพท์ 
  11. ให้อ่านหนังสือพิมพ์ไทย แล้วรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 
  12. ให้แสดงบทบาทสมมติ 
  
 
  
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 Nunan, D. (1991) ได้ทําการศึกษากิจกรรมที่มุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร ได้สรุปแนวคิด
จากการศึกษาไว้ว่า งานเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร แบบเรียน และวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษา 
ทั้งน้ีงานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ควรสะท้อนสถานการณ์ที่ผู้เรียนจะต้องเผชิญในโลกแห่งความจริง และงาน
ควรจะต้องเหมาะสมกับระดับผู้เรียนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผลการศึกษายังพบอีก
ว่าผู้เรียนยังช่วยแก้ไขในสิ่งทีผู่้เรียนอีกคนทาํผิดในการใช้ภาษา ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันอย่างมากในช้ันเรียน แสดงให้เห็นว่าการเรียนแบบกลุ่มย่อยมีประสิทธิผลในกระบวนการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาเป้าหมายมากกว่าการให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูเพียงอย่างเดียว  จะเห็นได้ว่าตัว
เป็นที่ใช้เป็นปัญหาหรืองานน้ันจะต้องมีความหมายต่อผู้เรียนเหมาะกับระดับและใกลตั้ว ผู้เรียนสามารถ
ทําความเข้าใจได้ไม่ยากและสร้างความตระหนักแก่ผู้เรียนได้ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถนําไปใช้
 ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจําวันนอกห้องเรียน ทั้งน้ีกจิกรรมที่ได้ปฏิบัติในห้องเรียนถือว่าเป็น
การซ้อมก่อนนําไปใช้จริงมากกว่าที่จะเป็นกิจกรรมสําหรับการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ในงานวิจัย
ของ Massi (2001) ที่ใช้ กิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศอาเจนตินา ใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (English for  General Purpose) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว นอกจากน้ี การ เรียนโดยใช้กิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานยังช่วย
ส่งเสริมการเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อีกด้วย 

  สําหรับในประเทศไทยน้ัน การศึกษาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษน้ัน ชนิตสิร ิ
ศุภพิมล (2545)  ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความเช่ือมั่นในตนเอง
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มสมัพันธ์ พบว่า ความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
60 %c ความเช่ือมั่นใน ตนเองของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มสมัพันธ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 6.8% 
  นอกจากน้ัน วันเพ็ญ ห่อทอง (2551) ได้สร้างชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธ์ิหลังการใช้ชุดการเรียนการสอนเพ่ือการ
สื่อสารที่สร้างขึ้นน้ัน มคีะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้และผู้เรียนมคีวามพึงพอใจต่อชุดการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับพอใจอย่างยิ่ง ซึ่งส่งผลให ้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
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สื่อสาร มีอิสระในการคิดอย่างสร้างสรรค์ ได้ลงมือ ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา การนําเสนองานและการ
แสดงบทบาทสมมติ ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดี จึงทําให้
ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน เกิดความรักและภูมิใจในการอนุรักษ์สถานทีท่่องเที่ยวภายในบ้าน
เกิดของตน 
  สุชาดา โภชนสมบูรณ์  (ม.ป.ป.ออนไลน์) ได้ศึกษาผลของการสอนตามแนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่มีต่อทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีจุด
ประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารที่มีต่อทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของผู้เรียน และได้สร้างแผนกิจกรรมการสอน 
ให้ผู้เรียนโรงเรียนวัดยางสุทธาราม กรุงเทพมหานคร จํานวน 33 คน สอน 15 ช่ัวโมง ใช้หลักการเรียนรู้ 
คือสร้างกิจกรรม 3 ขั้นตอนที่เน้นบทบาทผู้สอนและผู้เรียน  ผลการวิจัยพบว่าจํานวนนักเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามลําดับดังน้ี 31 คน 30 คน 28 คน 
และ 27 คน นักเรียนที่ไม่ผ่านทั้งสี่ทักษะมี 7 คน จากการประเมินระหว่างทํากิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่
สร้างขึ้นตามแผนปฏิบัติการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสารส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังและพูดสูงกว่าทักษะ 
การอ่านและเขียน 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษา สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม    คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่วังไกลกังวล เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบ่งเป็น 3 
ขั้นตอนดังน้ี 

  ขั้นที่ 1 การทดสอบก่อนการเรียน 
  ขั้นที่ 2 การดําเนินการเรียนการสอน  
  ขั้นที่ 3 การทดสอบหลังเรียน 
 โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการรายงานวิจัย ตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากร 
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากร 
 ประชาการที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
และหลักสูตรเทียบโอน  ช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ พ้ืนที่วังไกลกังวล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย จํานวน 49 คน เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา ENL 2008 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ซึง่ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง 
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2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.  แบบทดสอบก่อนเรียน มี 2 ชุด ใช้ทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน ประกอบด้วย 

      ชุดที่ 1 (Paper test) เป็นข้อสอบแบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ 
      ชุดที่ 2 (Speaking test) จํานวน 5 คําถาม (ดูภาคผนวก ก) ซึ่งแบบทดสอบก่อนและหลัง
ดังกล่าว ได้รับการตรวจจากผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ และอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คา่เฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2.  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เรียนทีม่ีต่อการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   
(ดูภาคผนวก ค) ประกอบด้วยคําถาม 2 ส่วน ได้แก่ 
      ส่วนที ่1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ส่วนที ่2  เป็นความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิร์ท (Likert 2539: 34) ดังน้ี 
  คะแนน 5 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมากที่สุด หรือมคีวามพึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมาก หรือมีความพึงพอใจมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง หรือมีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย หรือมีความพึงพอใจน้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยมาก หรือมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์
ของไลเคิร์ท (Likert, 2539: 34) ดังน้ี  
  4.51- 5.00 หมายถึง ผู้เรียนมีความพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด 
  3.51 - 4.50  หมายถึง ผู้เรียนมีความพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับมาก 
  2.51 - 3.50  หมายถึง ผู้เรียนมีความพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50  หมายถึง ผู้เรียนมีความพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับน้อย 
  1.00 - 1.50  หมายถึง ผู้เรียนมีความพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับน้อยที่สุด 
 
      ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
 
 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ จํานวน 6 แผน (ดูภาคผนวก ข) 
 
3.  การสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนและกิจกรรม จํานวน 6 แผนการสอน ซึง่ผู้วิจัยได้
สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเคร่ืองตามข้ันตอนดังน้ี 
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  3.1 ขั้นตอนในการสร้างแผนการสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
       1.  ศึกษารายละเอียด วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์รายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
       2. ดําเนินการค้นคว้า เน้ือหา บทเรียนด้านการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน จาก
เอกสาร   ตําราเรียน และสื่ออ่ืน ๆ ให้ตรงตามเน้ือหาที่ต้องการและใช้เน้ือหาเพ่ือประกอบการเขียน
แผนการสอน 
 
    3.2 วิธีการหาคุณภาพของแผนการสอน 
         นําแผนการสอนทั้ง 6 แผน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 
จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาในเรื่องความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหาและความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน 
    3.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
         เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและทดลอง แบ่งเป็น 
  1. แบบทดสอบความสามารถ ก่อนและหลงัเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
(Pre test  และ Post test) 
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 
  3. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 6 แผน 
 
 1.  แบบทดสอบความสามารถก่อนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน    
  1.1 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถก่อนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 
    1.1.1  ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา จุดประสงค์รายวิชา ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน จากเอกสารหลักสูตรและงานวิจัยที่เก่ียวข้อ 
   1.1.2  สร้างแบบทดสอบ โดยเลือกเรื่องที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเน้ือหา
และจุดประสงค์ที่กําหนดในแผนการสอน 
  แบบทดสอบก่อนเรียน ( Pre- test) มี 2 ชุด ประกอบด้วย 
          ชุดที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 เลือก จํานวน  30  ข้อ  ใช้ทดสอบกับผู้เรียนใน
สัปดาห์แรกทีม่ีการเรียนการสอน โดยใช้เวลา 30 นาที  
          ชุดที่ 2 เป็นชุดคําถามภาษาอังกฤษที่ใช้ทดสอบทักษะการฟังและพูด จํานวน 5 
คําถาม ซึ่งใช้ทดสอบกับผู้เรียนในสัปดาห์แรกที่มีการเรียนการสอน โดยใช้เวลาคนละประมาณ 5 นาที 
หรือจนหมดคาํถามเพ่ือสังเกตปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้เรียน 
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  ส่วนแบบทดสอบหลังเรียน (Post- test) ก็มีลักษณะเดียวกัน ใช้ทดสอบกับผู้เรียนใน
สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน โดยใช้เวลาเท่ากัน ดังแสดงในภาค ผนวก ก 
   
  1.2 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
       นําแบบทดสอบวัดความสามารถก่อนและหลงเรียนทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นไปให้
ผู้เช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาในเรื่องความถูกต้องและเหมาะสม 
  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
    แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ใช้
สอบถาม ความคิดเห็นหน่ึงคร้ัง คือหลังการทดลอง โดยที่กลุ่มทดลองเสร็จสิ้นการเรียน และการทํา 
Post test เรียบร้อยแล้ว 
    แบบสอบถามความพึงพอใจประกอบด้วย 3 ส่วน (ภาคผนวก ค) คือ  
  ส่วนที่ 1  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2  เป็นความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ประกอบด้วยคําถามทั้งหมด  27  ข้อ  โดยให้ผู้เรียนทําเคร่ืองหมายใน
ช่องที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ  เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
เห็นด้วยในระดับมาก เห็นด้วยในระดับปานกลาง เห็นด้วยในระดับน้อย เห็นด้วยในระดับน้อยมาก 
   
  2.1 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  
       ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ตามข้ันตอนดังน้ี 
    2.1.1   ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากตํารา และจากตัวอย่างที่
เก่ียวข้องของไลเคิร์ท (Likert 2539: 34) 
          2.1.2  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
  2.2  วิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  
       ผู้วิจัยได้ดําเนินการหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การเรียนรายวิชาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ดังน้ี 
   2.2.1  นําแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสม 
          2.2.2  ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
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          2.2.3  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปใช้จริงหลังการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน 
  
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 6 แผน  ( ภาคผนวก ข) 
    3.1  ขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ดังน้ี 
   3.1.1  ศึกษาข้อมูลจากคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2553 
          3.1.2  เลือกเน้ือหาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากเอกสาร ตํารา 
ภาษาอังกฤษ 
  3.2 วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 
       ผู้วิจัยได้ดําเนินการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน ดังน้ี 
   3.2.1  นําแผนการเรียนรู้ที่สรา้งขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสม 
          3.2.2  ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
          3.2.3  ผู้วิจัยนําแผนการเรียนรู้ไปใช้จริงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบแผนการทดลอง   
    การศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยในช้ันเรียน (Classroom research) ซึ่งผูวิ้จัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลซึ่งเป็นการศึกษาแบบก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยเลือกแบบการวิจัย
แบบอนุกรมเวลาแบบกลุ่มเดียว  (One Group  time-series Design) ซึง่มีแบบแผนการทดลองตาม
ตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลอง แบบ One Group  time-series Design 
___________________________________________________________________________ 
กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน       ทดลอง      ทดสอบหลงัเรียน 
___________________________________________________________________________ 
E T1 T2       X1 X2 X3 X4 X 5 X6      T3       T4 
___________________________________________________________________________ 
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ความหมายของสัญลักษณ์ 
 เมื่อ  E  หมายถึง กลุ่มทดลอง 
  T1  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)   ชุดที่ 1(Paper test) 
  T2  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)   ชุดที่ 2 (speaking test) 
  X1 - X6  หมายถึง การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 6 แผน 
  T3   หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Posttest)  ชุดที่ 1 (Paper test) 
  T4  หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Posttest) ชุดที่ 2  (speaking test) 
 
5. วิธีดําเนนิการวิจัย   
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
 1.  ดําเนินการทดลองกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ช้ันปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี 
และหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสนิทร์ พ้ืนที่วังไกลกังวล  จํานวน 49 คน โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นในการสอน
และฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ การถามตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามแผน 
 2. ก่อนการทดลอง  ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้ทั้ง 2 ชุด 
ซึ่งชุดที่ 1  ใช้เวลาทําแบบทดสอบ  30 นาที ส่วนชุดที่ 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการเรียกสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
เพ่ือฟังเสียง สําเนียงการพูด และทดสอบความเข้าใจในทักษะการฟัง  พร้อมบันทึกคะแนน เพ่ือ
คํานวณหาค่าทางสถิติ 
 3. ขณะดําเนินการทดลอง ผูวิ้จัยสอนตามเน้ือหาและวิธีการที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างขึ้น  หรอืแผนการสอนทั้ง 6 แผน เพ่ือฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
 4.  เมื่อผู้เรียนเรียนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 แผนแล้ว ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบ
หลังเรียน ทั้ง 2 ชุด คือชุดที่ 1 ข้อสอบปรนัย และข้อสอบชุดที่ 2 ชุดคําถามเพ่ือสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 5 คําถาม นําข้อสอบไปตรวจ บันทึกคะแนนเพ่ือคํานวณหาค่าทางสถิติ 
 5.  วิเคราะห์และสรุปผลข้อมลูตามวิธีการทางสถิติ 
 6. ให้นักศึกษาทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวันและนําไปวิเคราะห์และสรปุผลข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ 
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6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 ผู้รายงานได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มทดลองโดย
ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย   ( x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และ ค่าสถิติ t-test แบบ Paired Samples 
 3.  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 กล่าวโดยสรุป ในการทําวิจัยคร้ังน้ี กลุ่มทดลองได้รับการทดสอบความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษจํานวน 2 ครั้ง คือ ก่อนการเรียน 1 ครั้งและหลังการเรียน  1 ครั้ง ซึ่งการทดสอบประกอบ
ไปด้วยทักษะการพูดในชีวิตประจําวันและทกัษะความรู้ด้านการใช้สํานวนภาษา ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ตรวจและให้คะแนน และนําผลคะแนนทั้งสองคร้ังมาเปรียบเทียบเพ่ือศึกษาความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
 

  
 
  
 
 
  
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม    คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่วังไกลกังวล ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ
ขั้นตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทั่วไป 
 ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n แทน  จํานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 x  แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
 S.D. แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 t แทน  ค่าสถิติที  (t-test) 
  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ตารางที่ 2 จํานวน และรอ้ยละของข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวาการจัดการ
อุตสาหกรรม ช้ันปีที่ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์พ้ืนที่วังไกลกังวล 

 n=49 
ข้อมูลพืน้ฐาน                   จํานวน                                                      ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย    12      24.49  
   หญิง    37      75.51 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
          n=49 
ข้อมูลพืน้ฐาน    จํานวน      ร้อยละ 
 
มีความสนใจในภาษาอังกฤษ 
   มาก    16      32.66 
   ปานกลาง   28      57.14 
   น้อย    5      10.20 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.51  และนักศึกษามีความ
สนใจในภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.14 
  
 
ตอนท่ี 2  เปรยีบเทียบคะแนนก่อนการเรยีนและหลังเรยีนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยใชส้ถิติ 
t-test 
 
 ผู้วิจัยนําผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน และนําไป
เปรียบเทียบกันโดยใช้วิธีการทางสถิติ (t-test) ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
___________________________________________________________________________            
     ลําดับที่      คะแนนการทดสอบก่อนเรียน           คะแนนการทดสอบหลังเรียน 

________________________________________________________________________ 
          1    4     10 
 2    5     11 
 3    4     10 
 4    8     11 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  
___________________________________________________________________________ 
      ลําดับที ่              คะแนนการทดสอบก่อนเรียน      คะแนนการทดสอบหลังเรียน 
___________________________________________________________________________ 

5    6     11 
 6    6     11 
 7    5     10 
 8    5     9 
 9    6     8 
 10    6     9 
 11    6     10 
 12    6     11  
 13    6     12 
 14    6     11 
 15    6     10 
 16    7     10 
 17    9     14 
 18    7     11 
 19    5     11 
 20    5     11 
 21    8     11 
 22    5     10 
 23    6     11 
 24    4     10 
 25    5     10 
 26    4     11 
 27    5     9 
 28    5     10 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 
__________________________________________________________________________ 
     ลําดับที่    คะแนนการทดสอบก่อนเรียน    คะแนนการทดสอบหลังเรยีน 
___________________________________________________________________________ 

29    7     11 
 30    5     11 
 31    5     10 
 32    5     11  
 33    5     11 
 34    5     11 
 35    4     11 
 36    5     10 
 37    5     10 
 38    5     8 
 39    5     11 
 40    5     10 
 41    4     11 
 42    5     10 
 43    4     9 
 44    6     11 
 45    5     11 
 46    5     13 
 47    5     11 
 48    3     10 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 
__________________________________________________________________________ 
     ลําดับที่    คะแนนการทดสอบก่อนเรียน    คะแนนการทดสอบหลังเรยีน 
___________________________________________________________________________ 
          49    5     11 
         รวม    263     515 
___________________________________________________________________________ 
 x     5.37     10.51 
 S.D.    1.112     1.043 
___________________________________________________________________________
   

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลรวมของค่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 263 คะแนน คะแนน
เฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 5.37 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ  1.112  ผลรวมของคะแนนทดสอบ
หลังเรียน เท่ากับ 515 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ10.51 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เท่ากับ 1.043  สรุปได้ว่า นักศึกษามีทักษะการพูดภาษาอังกฤษมากข้ึนก่อนการเรียน 

 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
______________________________________________________________________ 
คะแนนการสอบ  n x   S.D  df t          p-
value 
______________________________________________________________________
ก่อนเรียน  49 5.37  1.112  48 -29.811 0.000 
______________________________________________________________________ 
หลังเรียน  49 10.51  1.043   
______________________________________________________________________ 
*p<.05 
  

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการทดสอบหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน มีคะแนนเฉลีย่สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายถึง 
นักศึกษามีความรู้ในเน้ือหารายวิชาและมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น 
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ตอนท่ี 3  หาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรยีนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัย
ได้ให้กลุ่มทดลอง จํานวน 49 คน ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และนําข้อมลูมาวิเคราะห์ผลได้ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 5   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม ช้ันปีที่ 3  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ้ืนที่
วังไกลกังวล ที่มีต่อการการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยรวมและรายด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย x  S.D ระดับความพงึพอใจ 
ก. ต่ออาจารย์ผู้สอน 4.50 0.497 มากที่สุด 
ข. ต่อการสอนของอาจารย์ 4.50 0.509 มากที่สุด 
ค. ต่อวิชาภาษาอังกฤษโดยรวม 4.64 0.542 มากที่สุด 
                   รวม  4.52 0.412 มากที่สุด 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม ช้ันปีที่ 3  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ้ืนที่
วังไกลกังวล ที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 

ข้อท่ี /    ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ก. ความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน    
1. ผู้สอนมีการกําหนดเค้าโครงวิชาและอธิบายวัตถุ 
ประสงค์ก่อนการเรียน 

4.31 0.796 มากที่สุด 

2. ผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า 4.55 0.614 มากที่สุด 
3. ผู้สอนเป็นผูใ้ห้คําปรึกษาทีดี่ 4.49 0.617 มากที่สุด 
4. ผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา 4.41 0.674 มากที่สุด 
5. ผู้สอนรับฟังปัญหาในการเรียนของนักศึกษา 4.57 0.677 มากที่สุด 
6. ผู้สอนย้ิมแย้มตลอดเวลา 4.65 0.631 มากที่สุด 
7. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลา 4.59 0.788 มากที่สุด 
8. ผู้สอนเสมอภาคกับนักศึกษาทุกคน 4.49 0.649 มากที่สุด 
9. ผู้สอนมีความกระตือรือร้นต่อการสอน 4.51 0.794 มากที่สุด 
10. ผู้สอนใหค้วามสนใจในความแตกต่างของบุคคล 4.45 0.709 มากที่สุด 
11. ผู้สอนรับฟังความต้องการของนักศึกษา 4.43 0.736 มากที่สุด 
12. ผู้สอนเป็นผู้มีเหตุมีผล 4.39 0.702 มากที่สุด 
รวมด้านความพึงพอใจต่ออาจารยผ์ู้สอน 4.50 0.497 มากที่สุด 
     ข. ความพึงพอใจต่อการสอนในรายวิชา    
13. การเตรียมการสอนของอาจารย์ 4.57 0.612 มากที่สุด 
14. เทคนิคการสอนของผู้สอน 4.55 0.709 มากที่สุด 
15. เน้ือหาที่อาจารย์นํามาสอน 4.63 0.528 มากที่สุด 
16. กิจกรรมทีอ่าจารย์จัดขึ้นระหว่างการสอน 4.55 0.614 มากที่สุด 
17. วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการสอน 4.41 0.762 มากที่สุด 
18. การมสี่วนร่วมระหว่างครูกับนักศึกษา 4.51 0.681 มากที่สุด 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (4.52) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษามีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยนักศึกษามีความพอใจสูงสุดในเรื่องเก่ียวกับ เน้ือหารายวิชา
ที่มีประโยชน์ สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน  (4.71) รองลงมาคือนักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น
หลังจากเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (4.67) นอกจากน้ัน อาจารย์ผู้สอนย้ิมแย้ม
ตลอดเวลา (4.65) และนักศึกษาพอใจในเน้ือหาที่อาจารย์นํามาสอน (4.63) ตามลําดับ 
 
 
 
 

ข้อท่ี /    ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

19.วิธีการสอนที่หลากหลาย 4.49 0.681 มากที่สุด 
20. เน้นกิจกรรมของนักศึกษาเป็นหลัก 4.57 0.677 มากที่สุด 
21. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 4.43 0.736 มากที่สุด 
22. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา 

4.49 0.649 มากที่สุด 

23. การสอดแทรกเนื้อหาวิชาอ่ืน 4.51 0.545 มากที่สุด 
24. ระยะเวลาในการสอน 4.51 0.617 มากที่สุด 
  รวมด้านความพึงพอใจต่อการสอนในรายวิชา 4.50 0.509 มากที่สุด 
     ค. ความพึงพอใจต่อวิชาในภาพรวม    
25. เน้ือหารายวิชามีประโยชน์ สามารถใช้ได้จริง
ในชีวิตประจําวัน 

4.71 0.500 มากที่สุด 

26.ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นหลังจากเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

4.67 0.555 มากที่สุด 

27. ข้าพเจ้าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้น
หลังจากเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 

4.61 0.571 มากที่สุด 

รวมด้านความพึงพอใจในภาพรวม 4.64 0.520 มากที่สุด 
รวม 4.52 0.412 มากที่สุด 
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  บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
     การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย นําเสนอตามลําดับดังน้ี 
     1. สรุปผลการวิจัย 
     2. อภิปรายผลการวิจัย 
     3.  ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
     จากการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สรุปผลได้ดังน้ี 
     1.1 ความสามารถของนักศึกษาในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันหลังการเรียน มีค่าสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสังเกตจากคะแนนเฉล่ียที่เพ่ิมขึ้น (ดูตารางที่ 3) 
     1.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน อยู่ในระดับ 
มากที่สุด    ( x = 4. 52, S.D. = 0.412) (ดูตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5) 
 
2. อภิปรายผล 
     การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสามารถของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
ช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พ้ืนที่วังไกลกังวล ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 
  
 1. ความสําเร็จของการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 2.  ปัญหาที่พบในการวิจัย 
 3.  ข้อเสนอแนะ 
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1. ความสาํเรจ็ของการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 1.1 การจัดการเรียนการสอน 
        ในการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์จรงิ โดยกิจกรรมที่
กําหนดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถทั้งทักษะการฟังและการพูด เป็นการสอนที่เน้นประสบการณ์
การเรียนรู้คือฝกึให้ผู้เรียนมคีวามสามารถดังน้ี 
        - ทักษะการพูด นักศึกษาได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับผู้สอน เพ่ือน ๆ ในช้ันเรียน ในกลุ่มตาม
หัวข้อของสถานการณ์จําลองที่กําหนดตามแผนการเรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสํารองที่พัก การจองต๋ัวเครื่องบิน และอ่ืน ๆ หรือการ
แม้กระทั่งการฝึกพูดเรื่องตนเอง ทําให้ผู้เรียนมีความคล่องแคล่ว ไม่เคอะเขิน มีความคุ้นเคยกับผู้ฟังมาก
ขึ้น 
       - ทักษะการฟัง ผู้เรียนได้ฝึกสําเนียงการใช้ภาษาของผู้สอน และเพ่ือน ๆ ในช้ันเรยีน ทั้งใน
ตอนเรียน ตอนซ้อมและตอนทดสอบ  นอกจากน้ันยังมีประสบการณ์ในด้านเน้ือหา คําศัพท์แปลกใหม่
อีกด้วย 
       การฝึกทกัษะฟังและพูดในเวลาเดียวกันน้ีช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ประกอบกับ 
การสอดแทรกคําศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่านและเขียน  การมีแบบฝึกหัด และกิจกรรมท่ีเหมาะสมใหผู้้เรียน
ได้ปฏิบัติช่วยให้ผู้เรียนพูดและเกิดความม่ันใจการแสดงออก (วิลาวรรณ วงศ์ลังกา  , 2530     อ้างใน 
ชนิตสิรี ศุภพิมล 2545)   
 1.2 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
      การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการพูด ที่พูดสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
เกมส์ Whispering, Run to write, tongue twister หรือ Pronunciation Journey เป็นกิจกรรมที่
สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยให้นักศึกษาสนุกกับการเรียน สร้างบรรยากาศในการเรียนให้เป็น
กันเอง ไม่เครียด ทําให้ผู้เรียนไม่เบ่ือ 
 
2. ปัญหาที่พบในการวิจัย 
 
 1. นักศึกษาสว่นใหญ่มีความรู้เร่ืองคําศัพท์ในวงจํากัดที่แคบ หรือมีความรู้พ้ืนฐานด้านศัพท์อยู่
ในระดับตํ่า เมื่อมอบหมายให้แต่งบทสนทนาตามสถานการณ์จําลองต่าง ๆ มกัจะแต่งบทไม่ได้ หรือต้อง
ปรึกษาผู้สอน หรือ google.com อยู่เสมอ บางครั้ง คําศัพท์ที่นํามาใช้ไมต่รงกับบริบทที่ต้องการ 
 2. นักศึกษาบางส่วนขาดเรียนเมื่อขึ้นบทใหม่ ทําให้การเรยีนเร่ืองราวน้ันไม่ปะติดปะต่อกัน เมื่อ
ถึงเวลาสอบจึงเกิดปัญหา เช่น ไม่เข้าใจ ไมส่ามารถแต่งบทสนทนาเองได้ 
 3. บางสัปดาห์ผู้สอนติดราชการ ต้องหาเวลาสอนชดเชย ทําให้การกําหนดระยะเวลาสอนหรือ
สอบ ตามแผนการสอนต้องเล่ือนออกไป แต่ก็สามารถจัดการได้ทันเวลา 
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3.  ข้อเสนอแนะ 
 
      3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ควรช้ีแจงวัตถุประสงค์รายวิชาให้ผู้เรียนเข้าใจชัดเจนก่อนการเรียน 
 2. ควรปลูกฝงัการท่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษให้มากข้ึน เพ่ือความสะดวกในการสนทนาได้อย่าง
ทันท่วงที เพราะเมื่อผู้เรียนรู้คําศัพท์ก็จะสามารถนําคํามาปะติดปะต่อเป็นประโยคและเรื่องราวได้ 
 3. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน เป็นกันเองกับผู้เรียน สร้างความสนุกสนาน จะทํา
ให้ผู้เรียนไม่เครียดและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 4. ผู้สอนควรมีเวลาในการรับฟังปัญหา หรือปรึกษาข้อสงสัยเก่ียวกับการเรียนและการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเต็มที่ 
 5. หากมีผูส้นใจนํากิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในการค้นคว้าครั้งน้ีไปใช้ ควรมีการปรับ
เน้ือหาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 
 
       3.2 ข้อเสนอแนะสําหรบัการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกับ
นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ของคณะบริหารธุรกิจที่เรียนรายวิชาน้ีบ้าง  
 2.ควรมีการศึกษาค้นคว้าและทดลองใช้วิธีการวัดความสามารถด้วยวิธีอ่ืนควบคู่กันไปด้วยเพ่ือ
เปรียบเทียบกัน 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  
 

ชุดท่ี 1  Paper Test 
ชุดท่ี 2  Oral Test 
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Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
Wangklaikanngwon Campus 

 
Pretest 

 
Subject:  English for Everyday Use                 Code:  ENL  2008         Score:   10 

___________________________________________________________________________ 
 
Fill in the dialog with suitable word.     
 
 Dialog 1   
   
A:    Hello.  Hilton Hua Hin Hotel. May I help you? 
B:         Hello.  Could I (1)………..………to David Clive, room number 1516 please. 
A: Just a minute, I’ll (2)……………….….. you. 
B: Thank you. 
A: I’m (3)…………….…, he’s not in his room. Could you (4)…………..  a message? 
B: All right. Please tell him to call me at 0-2595-6128. I have an important   

(5) …………….. to talk with him. 
A: Excuse me.  (6)………………..………. I have your name, please? 
B: Laura  Lynn. 
A: L-A-U-R-A    L-Y double N. Is that right? 
B: Yes, it is. Thank you. 
A: (7)………………………. . 
B: Goodbye. 
A: (8)…………..  
 
1.   a.   say  b.   speak c.  leave d.  take 
2.   a.   tell  b.   love c.  connect d.  control 
3.  a.   sorry b.  alone c.  glad  d.  speaking 
4.  a.   take b.  leave  c.  have d.  write 
5.  a.  story b.  business c.  book d.  appointment   
6.  a.  May  b.  Can  c.  Could d.  all is correct 
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7.  a.  You’re welcome  b.  Never mind 
  c.  I’m sorry   d.  It doesn’t matter 
8.   a.  Buy  b.  Bye  c.  Hello  d.  Hi 
 
Dialog 2 
 David : Hi, Jane. _(9)________________________having dinner sometime? 
 Jane : (10) _________________, but I have to finish the report this 
evening. 
 David : That’s ok. Maybe some other time. 
9.   a.  Do you want to   b.  Are you    
 c.  Let’s      d.  What about 
10.  a.  That sounds great   b.   I’d love to 
 c.  Sure, what time?   D.  I have to work 
 
Dialog 3 
A:  What _(11)_______ this sign mean? 
B: It means that there's an ____(12)_________center here. 
11. a.   is   b. does   c.  has  d.  was 
12. a.  investigation  b. information  c.  institute d. instruction 
 
Dialog 4 
Nina: Can I buy something to eat in here? 
Nan: I'm afraid not because there is a sign show. 
What does it mean from dialog? 
 
13.    a.  You cannot buy hamburgers here  b. We don't sell  hamburgers 
 c.  All food are not allowed to bring in d.  We can eat food and drink here.   
 
Dialog 5 
Harry:  I'm Harry Nelson, Good afternoon. 
Elizabeth: Good afternoon, this is Elizabeth form MIS.  Mr. Mark Thomson, our 

Purchasing Manager would like to ___14______a meeting with you. 
Harry:  Would Wednesday be all right? 
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Elizabeth: I'm afraid Mr. Thomson can't _____15_____that on Wednesday. 
  Is Friday possible? 
Harry:  Yes, Friday is O.K. What time would it ___16______you? 
Elizabeth: How about ten o'clock in the  morning? 
Harry:  That will be fine. 
14.  a. arrange  b.  make  c.  sit  d.  cancel 
15. a. do   b.  manage  c.  have  d.  meet 
16. a. fine   b. be   c. suit  d.  OK 
 
Dialog 5 
John:  Are you free this weekend? 
Nathan: Yes, I'm free. Why? 
John:  What about _______17________ a movie at Major Cineplex? 
Nathan: That's a great idea. What time? 
John:   ___18_____don't we meet on Sunday at 10 a.m. in front of the Major 
Cineplex.? 
Nathan: OK. See you. Bye. 
Nathan: Bye. 
17.   a.  see   b.  seeing  c.  saw  d.  seen 
18. a.  Let   b.  What  c.  What d.  When 
 
Dialog 6 
Officer:  Amari Hotel Reservation, Good morning. May I help you? 
Cindy:  Good morning, I'm calling from MIS. I'd like to___19____  the room for  
  our customer, please. 
Officer:  Certainly, madam. When would he like to stay? 
Cindy:  Next Wednesday night, that's the 15th. 
Officer:  And what type of room would you like? Single or double? 
Cindy:  A single room, please. 
Officer:  If you'd give me just a moment, please... Yes, we do have a single room 
  ___20______on the 15th. The room is 90 dollars. 
Cindy:  Uh... okay. 
Officer:  Great. __21_____me go ahead then and reserve a room for you. 
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Cindy:  Could you tell me your customer's name, please? 
Officer:  His name is Jacky Lee. 
 
19.    a.  buy  b. reserve c.  give  d.  take 
20. a.  available b. left  c.  rest  d.  a lot 
21.  a.  How b.  Can  c. Let  d.  Shall 
 
Dialog 7 
 
Jim: There is a jazz Concert at Hua Hin Beach on Friday, ___22_____you like to go  

with me? 
Nok: That ___23______ great. What time? 
Jim:  7 p.m. 
Nok: Where should we meet? 
Jim:  I'll drive you at your place. 
Nok: OK, thank.  ____24____ then. 
Jim: See you. 
 
22.    a.  When b.  Would c.  How d.   Have 
23. a.  sound b.  sounds c.  would d.  will 
24.   a.  see you b.  talk you c.  tell you d.  go you  
 
Dialog 8 
Receiptionist:  Centara Grand Hua Hin Hotel, how may I help you? 
Mary:   Hello. I would like to ____25_____ a room for 13th of February. 
Receiptionist:  What type of room do you want, madam? 
Mary:   Double room, please. 
Receiptionist:  We have a room on that day. How long will you___26___,  

madam? 
Mary:   2 nights. 
Receiptionist:  May I have your name, please? 
Mary:   Mary Linn. M-A-R-Y  L-I-N-N 
Receiptionist:    a double room for 2 nights from 13-14 February has been ___27_  
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for you, Ms Linn.  What time will you be______28_____, madam? 
Mary:   Around 6 p.m. 
Receiptionist:  We look forward to seeing you, then. Goodbye 
Mary:   Goodbye. 
25.  a.   reserve b.  research c.   review d.  result 
26.  a.  live  b.  stay  c.  play  d.  sleep 
27.  a.  lived b. stayed c.  reserved d. opened 
28.  a. arriving b. staying c.  booking d.  ending 
Dialog 9 
Thomson: ___29______you give me last month's meeting minutes?  I need to know  

all the  details. 
Elizabeth: Certainly, here you are. 
Thomson: Thank you 
 
29.  a.  Could b.  how c.  May  d.  If 
 
Dialog 10  
Anthony: What are you carrying, Elizabeth?   ________30______with this box? 
Elizabeth: That's nice of you, thank you. 
   It's the last year's document box and I'll take it for destruction. 
Antohony: You're welcome. 
 
30.  a.   May I give you a hand  b.  May you give me a hand 
  c.   May I touch your hands  d.  May you touch my hand 
 
 
 
 
 
     End of the paper test. 
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน   
ชุดท่ี 2 

Speaking test 
 
 

Oral Test 
 
1.  What's your name?    
2.  Tell me about yourself/ your family? 
3.  What are you doing? 
4.  Where are you studying/ what is your major? 
5.  What do you plan for your future? 
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ภาคผนวก ค  
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เรียน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เรียน 
ที่มีต่อการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

 
คําชี้แจง                 แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 
โปรดทําเคร่ืองหมาย √  ลงในช่อง  O  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

 ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 
O  ชาย                           O  หญิง 
2. มีความสนใจด้านภาษาอังกฤษ 
O  มาก                           O  ปานกลาง                      O  น้อย 
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ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนและการดําเนินการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน 
 
โปรดทําเคร่ืองหมาย O ในช่องระดับค่าคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
ระดับความพงึพอใจ 
5              หมายถึง                 มากที่สดุ 
4              หมายถึง                 มาก 
3              หมายถึง                 ปานกลาง 
2              หมายถึง                 น้อย 
1              หมายถึง                 น้อยที่สดุ 
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ     ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน  5  4  3  2  1 
1.  ผู้สอนมีการกําหนดเค้าโครงรายวิชาและอธิบายวัตถุประสงค์ของวิชาท่ีเรียน           
2.  ผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า           
3.  ผู้สอนเป็นผู้ให้คําปรึกษาท่ีดี           
4.  ผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา      
5.  ผู้สอนรับฟังปัญหาในการเรียนของศึกษา           
6.  ผู้สอนย้ิมแย้มอยู่เสมอ           
7.  ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลา           
8.  ผู้สอนเสมอภาคกับนักศึกษาทุกคน           
9.  ผู้สอนมีความกระตือรือร้นต่อการสอน           
10. ผู้สอนให้ความสนใจในความแตกต่างของบุคคล           
11.  ผู้สอนรับฟังความต้องการของนักศึกษา           
12.  ผู้สอนเป็นผู้มีเหตุมีผล           

ความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ในรายวิชา           
13.  การเตรียมการสอนของอาจารย์           
14.  เทคนิคการสอนของครู           
15.  เนื้อหาท่ีอาจารย์นํามาสอน           
16.  กิจกรรมท่ีอาจารย์จัดข้ึนระหว่างสอน           
17.  วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการสอน           
18.  การมีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักศึกษา           
19.  วิธีการสอนท่ีหลากหลาย           
20.  เน้นกิจกรรมของนักศึกษาเป็นหลัก           
21.  ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น           
22.  การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา           
23.  การสอดแทรกเนื้อหาวิชาอ่ืน           
24.  ระยะเวลาในการสอน      

ความพึงพอใจต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยภาพรวม      
1.   เนื้อหารายวิชามีประโยชน์ สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน      
2.  ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนหลังจากเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน      
3.  ข้าพเจ้าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องข้ึนหลังจากเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ      
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแผนการสอน 
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แผนการสอนที ่1 
วิชา English for Everyday Use 

เรื่อง  Greeting and Introduction 
เวลา 3 ช่ัวโมง 

............................................................................................................................................................. 
เรื่อง   Greeting and Introduction 
เวลา   3 ช่ัวโมง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. Able to  greet someone and response  in forms of spoken language 
2. Able to explain form of spoken language 
3. Able to use the body language in greeting ex. shaking hands. 

 
เน้ือหา 
            1.   การทักทายแบบเป็นทางการ (Formal greeting and response) 
            2.   การทักทายแบบไม่เป็นทางการ (Informal greeting and response) 
            
สื่อการสอน 

1. สื่อ Power point, you tube แสดงท่าทางในการทักทายแต่ละชนชาติ 
2. ตํารา เอกสารประกอบการเรียนวิชา English for Everyday Use 
3. Work sheet 
4. แบบฝึกการสนทนาท่ีผู้สอนออกแบบ 

 
กิจกรรมก่อนการเรียน Warm Up  

1. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2. ผู้สอนซักถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจด้านการทักทายเพ่ือทราบภูมิหลังหรือประสบการณ์ของ

ผู้เรียนก่อนการเรียน  
3. ผู้สอนกล่าวทักทายนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน พร้อมท้ังสังเกตปฏิกิริยาโต้ตอบรายบุคคล  

 
กิจกรรมระหว่างเรียน 
 

1. ผู้สอนบรรยายสรุปเนื้อหาจาก  ppt. ตําราและวิดีโอจาก you tube 
2. ผู้สอนซักถาม และผู้เรียนแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ และโต้ตอบถามคําถามระหว่างเรียน

เก่ียวกับเนื้อหาและวิธีการทกัทาย การแสดงออกแต่ละบริบทตามสมควร 
 

กิจกรรมหลังเรยีน 
1. ผู้สอนแจก Worksheet ที่ 1 ให้รายบุคคล 
2. ผู้เรียนแต่ละคนทําแบบฝึกหัดและนําส่งอาจารย์ 
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3. ให้ผู้เรียนสนทนาและกล่าวทกัทายกับเพ่ือนในช้ันเรียนตามบทบาทสมมติที่ผู้สอนกําหนด 
 

การประเมินผล 
 
  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนการสอนจาก 

1. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของวิชา 
2. การแสดงออกด้วยภาษาพูดตามบทสนทนาที่กําหนด  
3. ความสามารถในการโต้ตอบบทสนทนากับอาจารย์ผู้สอนโดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า 
4. การทําแบบฝึกหัดใน worksheet ที่กําหนดให้ และการส่งงานตามกําหนดครบถ้วน 
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แผนการสอนท่ี 2 
วิชา English for Everyday Use 

เรื่อง  Signs  
เวลา    6    ช่ัวโมง 

............................................................................................................................................................. 
เรื่อง    Signs 
เวลา   6 ช่ัวโมง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. Able to tell the types of “Signs” 
2. Able to distinguish each type of signs. 
3. Able to explain the word “Signs” and give examples. 
4. Able to explain the word “Notices” and give examples. 
5. Able to explain the meaning of signs 
6. Able to tell the place where they can see each signs?  
7. Able to make some sign and show to the audience. 

 
เน้ือหา 
 1.  Compulsory signs (ป้ายแสดงการห้าม) 
 2.  Warning  (ป้ายแสดงการเตือน) 
 3.  Information  (ป้ายแสดงการบอกข้อมูล) 
 4.  Requesting   (ป้ายแสดงการขอร้อง) 
 
สื่อการสอน 

1. สื่อ Power point 
2. ตํารา เอกสารประกอบการเรียน 
3. ภาพประกอบที่ผู้สอนเตรียมมา  
4. ตัวอย่างสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้ง สิ่งพิมพ์ และ วีดีโอประกอบการสอน 
5. work sheet 
6.  

 
กิจกรรมก่อนการเรียน Warm Up  

1. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2. ผู้สอนซักถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพ่ือทราบภูมิหลังหรือ

ประสบการณข์องผู้เรียนก่อนการเรียน  
3. ผู้สอนทัง้ยกตัวอย่างป้ายประกอบ และต้ังคําถาม 
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กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ผู้สอนบรรยายสรุปเนื้อหา ตามเอกสาร และตํารา ป้าย ภาพ และ ppt. 
2. ผู้สอนซักถาม และผู้เรียนแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ และโต้ตอบถามคําถามระหว่างเรียน

เก่ียวกับป้ายสัญลักษณ์ตามสมควร 
3. ฟังบทสนทนาการถามตอบเร่ืองป้ายสัญลักษณ์ 
4. ให้นักศึกษาจับคู่ แสดงบทบาทการซักถามตอบเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ทีก่ําหนด 
 

กิจกรรมหลังเรยีน 
1. ผู้สอนแจก Worksheet ที่ 2-3 ให้รายบุคคล 
2. ผู้เรียนแต่ละคนกันทําแบบฝกึหัด นําส่งอาจารย์ 
3. มอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าภาพป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางสื่ออินเตอร์เน็ต ฝึกให้ผู้เรียนมีความนํา

สมัยด้านเทคโนโลยี 
4. นําผลงานที่ได้มานําเสนอหน้าช้ันเรียน อธิบายความหมายของป้ายสัญลกัษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

และสง่ผู้สอน 
 
การประเมินผล 
  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนการสอนจาก 

1. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของวิชา 
2. การส่งงาน   
3. การทําแบบฝึกหัด worksheet ที่กําหนดให้  
4. การสอบพูดสนทนากับคู่ จับฉลากป้ายสัญลักษณ์และถาม – ตอบเป็นภาษาอังกฤษ 
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แผนการสอนท่ี 3 
วิชา English for Everyday Use 

เรื่อง Making an Invitation 
เวลา 6 ช่ัวโมง 

............................................................................................................................................................. 
เรื่อง   Making a invitation 
เวลา  6 ช่ัวโมง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. Able to invite someone formally and informally. 
2. Able to use expressions in inviting someone. 
3. Able to distinguish between written invitation and spoken invitation 
4. Able to write the card of invitation. 

เน้ือหา 
            1.   Formal invitation  
            2.   Informal invitation 
            3.   How to reply invitation 
สื่อการสอน 

1. สื่อ Power point 
2. ตํารา เอกสารประกอบการเรียน 
3. VDO   
4. work sheet 

กิจกรรมก่อนการเรียน Warm Up  
1. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2. ผู้สอนสนทนาชักชวนนักศึกษาด้วยประโยคต่าง ๆ เช่น Are you free tonight? 

Why don’t we go to “Hi4” pub? Etc. 
  

กิจกรรมระหว่างเรียน 
 

1. ผู้สอนบรรยายสรุปเนื้อหา ตามเอกสาร และตํารา  และ ppt. 
2. ผู้สอนซักถาม และผู้เรียนแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ และโต้ตอบถามคําถามระหว่างเรียน

ตามสมควร 
3. ให้นักศึกษาจับฉลาก โจทก์ทีผู่้สอนกําหนดถึงกิจกรรม หรืองานต่าง ๆ และให้นักศึกษาแต่งบท

สนทนาชักชวนคู่ของตนไปทาํกิจกรรมตามฉลากที่จับได้ 
4. สลับ หรือวนไปจนกว่าจะพูดได้คล่อง 
5. ฝึกเขียนบัตรเชิญ และทําความเข้าใจกับสํานวนต่าง ๆ ที่ใช้ในบัตรเชิญ 
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กิจกรรมหลังเรยีน 
1. ผู้สอนแจก Worksheet ที่ 4 ให้รายบุคคล ซ่ึงเป็นการเขียนจดหมายเชิญและบัตรเชิญพร้อมท้ัง

ตอบรับหรือตอบปฏิเสธ 
2. ให้ผู้เรียนสง่งานทาง E-mail  

 
การประเมินผล 
  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนการสอนจาก 

1. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของวิชา 
2. การสนทนาคู่ 
3. ความสามารถในการตอบรับหรือตอบปฏิเสธคําเชิญตามที่ผู้สอนพูด 
4. การทําแบบฝึกหัด worksheet ที่กําหนดให้ 
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แผนการสอนท่ี 4 
วิชา English for Everyday Use 
เรื่อง Making a telephone call 

เวลา 6 ช่ัวโมง 
............................................................................................................................................................. 
เรื่อง   การสนทนาทางโทรศัพท ์
เวลา  6 ช่ัวโมง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. Able to make a telephone call. 
2. Able to receive the telephone call. 
3. Able to take note. 
4. Able to leave a message. 

 
เน้ือหา 
             1.  Greeting on the phone            
 2.   Asking to speaking to someone 
 3.  Answering the phone 
 4. Asking caller to wait 
 5. Explaining absence 
 6. Leaving and taking message 
 7. Stating your business 
 8. Asking caller to repeat the name and address 
 
สื่อการสอน 

1. สื่อ Power point 
2. ตํารา เอกสารประกอบการเรียน 
3. VDO จาก Youtube 
4. work sheet 

 
 
 
กิจกรรมก่อนการเรียน Warm Up  

1. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2. ผู้สอนซักถามเก่ียวกับการสนทนาทางโทรศพัท์ 
3. ช่วยกันระดมความคิด ตอบข้อซักถาม พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนทนาทาง

โทรศัพท ์
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กิจกรรมระหว่างเรียน 
 

1. ผู้สอนบรรยายสรุปเนื้อหา ตามเอกสาร และตํารา  และ ppt. 
2. ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติการโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
3. ผู้สอนซักถาม สรุป และผู้เรียนแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ และโต้ตอบถามคําถามระหว่าง

เรียนเกี่ยวกับสํานวนการพูดโทรศัพท์ตามสมควร 
 
กิจกรรมหลังเรยีน 

1. ผู้สอนแจก Worksheet ที่ 5 ให้รายบุคคล 
2. ผู้เรียนแต่ละคนทําแบบฝึกหัด การโต้ตอบบทสนทนาตามโจทก์ และนาํส่งอาจารย์ 
3. แสดงบทบาทสมมติ และทดสอบเก็บคะแนนรายคู่ 

 
การประเมินผล 
  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนการสอนจาก 

1. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของวิชา 
2. การสนทนาระหว่างผู้เรียนกบัผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
3. การส่งงาน การทําแบบฝึกหัด ตาม worksheet ที่กําหนดให้ 
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แผนการสอนท่ี 5 
วิชา English for Everyday Use 

เรื่อง การนัดหมาย (Making an appointment) 
เวลา 6 ช่ัวโมง 

............................................................................................................................................................. 
เรื่อง   การนัดหมาย (Making an appointment) 
เวลา  6 ช่ัวโมง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. Able to make an appointment. 
2. Able to suggest a time. 
3. Able to accept the appointment. 
4. Able to decline the appointment. 
5. Able to postpone the appointment 
6. Able to cancel the appointment. 

 
เน้ือหา 
 

1. How to make an appointment. 
2. How to suggest a time. 
3. How to accept the appointment. 
4. How to decline the appointment. 
5. How to postpone the appointment 
6. How to cancel the appointment. 

 
สื่อการสอน 

1. สื่อ Power point 
2. ตํารา เอกสารประกอบการเรียน 
3. work sheet 

 
กิจกรรมก่อนการเรียน Warm Up  

1. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2. ผู้สอนซักถามเก่ียวกับการนดัหมาย 
3. ช่วยกันระดมความคิด ตอบข้อซักถาม พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนัดหมาย 
  

กิจกรรมระหว่างเรียน 
 

1. ผู้สอนบรรยายสรุปเนื้อหา ตามเอกสาร และตํารา  และ ppt. 
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2. ให้นักศึกษากําหนดสถานการณ์และฝึกการสนทนา 
3. ให้นักศึกษายกตัวอย่างสถานการณ์และช่วยกันแต่งบทสนทนาตามสมควร 
4. ผู้สอนซักถาม สรุป และผู้เรียนแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ และโต้ตอบถามคําถามระหว่าง

เรียนเกี่ยวกับการสํานวนท่ีใช้ในการนัดหมายตามสมควร 
 
กิจกรรมหลังเรยีน 
 

1. ผู้สอนแจก Worksheet ที่ 6 ให้เรียนแต่ละคนทําแบบฝึกหัด  และนําส่งอาจารย์ 
2. สอบสนทนาเป็นคู่ 

 
การประเมินผล 
 
  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนการสอนจาก 

1. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของวิชา 
2. การสร้างบทสนทนา 
3. การทดสอบ paper test 
4. การทําแบบฝึกหัด ตาม worksheet ที่กําหนดให้ 
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แผนการสอนท่ี 6 
วิชา English for Everyday Use 

เร่ือง การสํารองที่ (Making a reservation) 
เวลา 6 ช่ัวโมง 

............................................................................................................................................................. 
เรื่อง   การสํารองที่ (Making a reservation) 
เวลา  6 ช่ัวโมง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. Able to make an airline reservation 
2. Able to make a bus/ train reservation 
3. Able to make a table reservation. 
4. Able to make a hotel reservation. 
5. Able to give responses 

 
เน้ือหา 
 

1. How to make an airline reservation 
2. How to make a bus/ train reservation 
3. How to make a table reservation. 
4. How to make a hotel reservation. 
7. How to give responses. 

 
สื่อการสอน 

1. สื่อ Power point 
2. ตํารา เอกสารประกอบการเรียน 
3. Work sheet 

 
กิจกรรมก่อนการเรียน Warm Up  

1. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2. ผู้สอนซักถามเก่ียวกับการจอง 
3. ช่วยกันระดมความคิด ตอบข้อซักถาม พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจอง 
  

กิจกรรมระหว่างเรียน 
 

1. ผู้สอนบรรยายสรุปเน้ือหา ตามเอกสาร และตํารา  และ ppt. 
2. ให้นักศึกษากําหนดสถานการณ์และฝึกการสนทนา 
3. ให้นักศึกษายกตัวอย่างสถานการณ์และช่วยกันแต่งบทสนทนาตามสมควร 
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4. ผู้สอนซักถาม สรุป และผู้เรียนแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ และโต้ตอบถามคําถาม
ระหว่างเรียนเกี่ยวกับการสํานวนท่ีใช้ในการนัดหมายตามสมควร 

 
กิจกรรมหลังเรยีน 
 

1. ผู้สอนแจก Worksheet ที่ 7 ให้เรียนแต่ละคนทําแบบฝึกหัด  และนําส่งอาจารย์ 
2. ฝึกสนทนา 
3. จับฉลากเพ่ือสอบสนทนาเป็นคู่ 

 
การประเมินผล 
 
  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนการสอนจาก 

1. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของวิชา 
2. การสร้างบทสนทนา 
3. การทดสอบ paper test 
4. การทําแบบฝึกหัด ตาม worksheet ที่กําหนดให้ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ-สกุล     นางสาวอุไร  มากคณา 
ตําแหน่ง  อาจารย์  ระดับ 7   
สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  
ประวัติส่วนตัว    เกิดวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2515      

                    ภูมิลําเนาเดิม บ้านเลขท่ี 5/1 หมู่ที่ 4 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 77110 
 

ประวัติการศึกษา  
 

พ.ศ. 2528  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดหนองบัว  
พ.ศ. 2531 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนนาสักวิทยา   
พ.ศ. 2534 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  
พ.ศ. 2536 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาภาษาธุรกิจ จากสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
พ.ศ. 2538 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-ภาษาธุรกิจ จาก

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตพิมุขมหาเมฆ  
พ.ศ. 2548  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

ประวัติการทํางาน  
 

26 มิ.ย. 2538     เริ่มรับราชการตําแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 
มิ.ย. 2539 –พ.ค. 2545  หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล 
มิ.ย  48 - มิ.ย 50  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  

วิทยาเขตวังไกลกังวล 
มิ.ย. 2548 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน ฝ่ายงานแผนและคลัง 
    สํานักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล 
3 มิ.ย.  2551- ปัจจุบัน  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  

วิทยาเขตวังไกลกังวล 
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