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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
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นุสรณ์ ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 42 คน ที่ได้นาจากการสุ่มแบบ
กลุ่ม โดยทางโรงเรียนจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถเป็นจ านวน  8 ห้องเรียน การทดลองใช้
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พูดภาษาอังกฤษ และแบบประเมินด้านการพูดภาษาอังกฤษ  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐา และค่า t-test แบบ dependent samples จากผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานมีพัฒนาการ
ทางด้านความสามารถการพดูภาษาองักฤษหลงัจากจดัการเรียนรู้สงูกว่าก่อนจดัการเรียนรู้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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The objectives of this study are to develop the English-speaking ability of 

Grade Nine Thai students by Situation-Based Learning. The samples in this study 
included 41 Grade Nine Thai students at Nongchokpittayanusorn School in the 
Nongchok district office in Bangkok in the second semester of the 2019 academic year. 
They were selected using the simple cluster random sampling method. The duration of 
experiment was 11 weeks. The data collection instruments include the topics in an 
English-speaking test and an English-speaking Assessment. The data were analyzed by 
mean, Standard Deviation and a t-test for the dependent samples. The study revealed 
that their posttest English speaking ability was higher than the pretest at a statistically 
level of .05. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในศตวรรษที่ 21 ที่อิทธิพลของโลกาภิวฒัน์ยงัคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง การเรียนรู้ทางด้านของภาษาประเทศนัน้ถือเป็นการได้เปรียบ เพราะการติดต่อสื่อสารนัน้
จะง่ายขึน้ ถ้าใช้ภาษาเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นภาษาที่หลายประเทศ
ประกาศให้เป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง ประเทศที่ให้ความส าคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษ
ต่างตระหนักดีว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ซาบซึง้จะสามารถใช้ภาษาเข้าสู่สังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี  ถูกต้องเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรม 
สอดคล้องกบัสถานการณ์ได้จะมีโอกาสในการจ้างงาน และมีโอกาสได้รับการสนบัสนุน ส่งเสริมใน
หน้าที่การงานให้ดียิ่งขึน้ ผู้ที่สามารถใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารได้ดีต้องมีทกัษะการฟังและการ
พูดเป็นพืน้ฐาน  เมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนต่างภาษาหรือต่างวัฒนธรรม ผู้ ใช้ภาษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ เพราะทั่วโลกให้การยอมรับและให้ความส าคัญกับ
ภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางหรือภาษาสากล  ดังนัน้หลายไประเทศจึง
เห็นสมควรให้มรการเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษลงในแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ 
ตัง้แต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิตเป็นเนื่องจากถือได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
รองลงมาจากภาษาประจ าชาติ   

 “working language” ถูกก าหนดขึน้ในอาเซียนให้เป็นภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และท า
ความเข้าใจในความเป็น “ภาษาท างาน” ของทุกคนในอาเซียน คือการที่ทุกคนอาเซียนท างาน
ร่วมกันได้โดยใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางในการท างานที่สามารถสื่อสาร ประสานงานกันให้
เกิดความสอดคล้องต่อเนื่องและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิมากมาดี การมี
เครือข่ายประชาสงัคมอาเซียนเพื่อนแสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน เสริมสร้างการเป็น
เพื่อนกนัในอาเซียน และเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน ต้องเรียนรู้และใช้ภาษาองักฤษให้ได้  เพราะ
ภาษาอังกฤษมีบทบาทในการติดต่อสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรง ในหลายๆเร่ือง 
หลายกิจกรรมในเกือบทุกช่องทาง จากที่กล่าวมาข้างต้น  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงถือ
เป็นเร่ืองที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักเรียนนักศึกษา  เห็นได้จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  ถ้ามี
ความรู้ภาษาอังกฤษทัง้ทักษะการพูดและการเขียนถือว่ามีโอกาสในการหางานอย่างกว้างขวางที่
ไม่จ ากัดเพียงในประเทศไทยเท่านัน้ คงไม่สามารถปฏิเสธได้ถ้าจะกล่าวว่าผู้ที่มีทกัษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ด้วยเทคโนโลยี
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ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ท าให้โลกกว้างขึน้อย่างมาก ทุกวันนีผู้้ คนสามารถรับรู้ข่าวสาร 
หรือติดต่อกบัเพื่อนต่างชาติได้ภายในเสีย้ววินาที ผู้ ใช้ภาษาจะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษเหล่านี ้
ได้ เลย ถ้าไม่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ  เป็นที่ทราบกันว่าระบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนของไทยนัน้ให้ความส าคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษมานาน แต่เพราะ
เหตใุดการพดูภาษาองักฤษยงัพฒันาได้ไม่ไกลอย่างที่ควร (English, 2019) 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ผู้ คนทั่วโลกนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นหลกัในการสื่อสาร ถึงจ านวนสองพันล้านคนหรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก   ดงันัน้จึงไม่
น่าแปลกใจที่ใคร ๆ ก็ต้องการพูดภาษาองักฤษให้ได้ ซึ่งทางรัฐบาลพยายามจะบรรจุหลกัสตูรการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นกัเรียนไทย โดยประกาศนโยบายให้นักเรียนเรียนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่ง โดยก าหนดให้มีการสอนตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาเป็นต้นไปในปี 
พ.ศ.2538  และได้ประกาศใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539 รวมทัง้ส่งเสริมให้มีการเปิด
โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียน English program ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูรกระทวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาองักฤษ เป็นสื่อในการจดัเรียนการสอน แต่เมื่อย้อนกลบั
มาดูผลลพัธ์การเรียนของนักเรียนไทยแล้วกลบัพบสิ่งที่ท าให้ครู อาจารย์ ประหลาดใจอยู่ไม่น้อย
เมื่อผลการทดสอบทางการศึกษาเเห่งชาติขัน้พืน้ฐานหรือโอเน็ตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด คือปี 
2560 - 2562 อยู่ที่  30.45, 29.45 และ 33.25 ตามล าดบั คะแนนในวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียน
ไทยยังไม่ผ่านคร่ึงหนึ่งหรือ 50%  ดังนัน้จะเห็นได้ว่าการที่นักเรียนท าคะแนนได้ต ่า  ไม่ถึงคร่ึง

สะท้อนอะไรบางอย่างในวงการศึกษาไทย (Springnews, 2558; สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(องค์การมหาชน), 2563, ออนไลน์)  

ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาหาสาเหตทุี่เป็นปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย ซึ่งผู้ วิจัยสรุปได้ดังนี  ้เหตุผลประการแรก คือ การสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การที่จะสื่อสารกันได้อย่างน้อยที่สุดนักเรียนควรต้องมีความสามารถในด้าน
การฟังเพื่อสารสารได้ก่อนในล าดบัแรก จากนัน้จึงสามารถต่อยอกมาที่ความสามารถในการพดูที่
ถือเป็นการสื่อสาร กลบัต่อจากการรับสื่อมาถือเป็นการโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมลูสารสนเทศ ซึ่งใน
สถานการณ์จริงของการสื่ออสารภาษาอังกฤษของผู้ เรียนไทยนัน้ยังต้องได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องอยู่อย่างมาก การสื่อสารในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่
กระบวนการสื่อสารในการเรียนการสอนนัน้ประกอบด้วยครู เนือ้หาบทเรียนหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ช่องทางสื่อสาร ผู้ เรียนและสิ่งรบกวน ลกัษณะการสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับผู้ เรียนนัน้เป็นการ
สื่อสารเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ที่เรียกได้ว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ การถ่ายทอด
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ประสบการณ์ตลอดจนการอบรมสัง่สอน อาจเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวหรือสองทางที่ควรมีการ
เน้นหรือทบทวนค าสัง่หรือข้อตกลง เพื่อให้เกิดความจ าและความเข้าใจที่ถูกต้อง การสื่อสารควรมี
ลกัษณะเป็นไปในการสร้างแรงบนัดาลใจและเป็นกนัเอง การสอนความสามารถในการพดูและการ
ฟังจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยิ่งที่ผู้ สอนจะต้องเป็นต้นแบบและต้องพัฒนาความรู้ทางภาษาให้
ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้มากที่สุด แม้เราจะสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเรียนรู้
ภาษาองักฤษได้  เช่น  การบนัทึกการออกเสียงที่ถูกต้องของเจ้าของภาษาไว้  แต่ยังไม่ครอบคลุม
ถึงการแสดงความรู้สึก  สีหน้า ท่าทาง ตลอดไปจนถึงอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาในขณะสื่อสาร  สิ่ง
เหลา่นีเ้รายงัต้องอาศยัเจ้าของภาษามาเป็นผู้สอนจึงจะท าให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จ
และเกิดการเรียนรู้ทางภาษาได้เร็ว (Council, 2019; English, 2019; Thai for communacation) 
ประการต่อมา คือผู้ เรียนขาดความมั่นใจ  และไม่คุ้ นเคยกับการสื่อสารกับคนทั่วไปไม่ว่าใน
สถานการณ์ใด เพราะผู้ เรียนรู้สึกกลวัว่าสิ่งที่สื่อสารออกไปอาจไม่ถูกต้อง ส านวนอังกฤษบอกว่า 
The wrong answer better than no answer. แล ะ  Practice makes perfect. “ค าตอบที่ ผิ ด 
ดีกว่าไม่มีค าตอบ” ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการส่งเสริมความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษคือโครงการ “I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER”  เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจให้
คนไทยทุกคนเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ  กระทรวงศึกษาธิการ  ต้องการพัฒนา
ภาษาอังกฤษและยกระดับภาษาอังกฤษให้ผู้ เรียนไทยห้สามารถเท่าเทียมกับนานาชาติได้ 
โครงการนีเ้ร่ิมจากการสร้างแรงบันดาลใจก่อน   ด้วยการรวบรวมบุคคลต้นแบบของเด็ก ๆ  ที่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มาแสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญ และหากเราพูด
ภาษาอังกฤษได้แล้วชีวิตจะดีขึน้จริง  เพราะในยุคสมัยที่การสื่อสารไร้ขีดจ ากัดเราไม่มีทาง
หลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษได้  เนื่องด้วยภาษาอังกฤษนัน้น ามาใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสาร
ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  รวมทัง้เป็นภาษาท่ีส าคัญที่ใช้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงยังเป็น
ภาษาที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดในโลก (บัลลงัก์ โรหิตเสถียร, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับ
เหตุผลอีกประการคือ ผู้ เรียนของประเทศไทยคุ้นเคยแต่กับความถูกต้องของหลกัไวยากรณ์ โดย
ละเลยว่าผู้ที่ใช้ภาษาองักฤษกนัได้อย่างไหลลื่นในชีวิตประจ าวนันัน้ใช้กนัอย่างไร ผู้ เรียนถกูสอนให้
ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เท่านัน้ เพื่อการสอบให้คะแนนออกได้ดี กังวลกับ
หลกัไวยากรณ์จนพดูภาษาองักฤษไม่ได้ อนัที่จริงหลกัไวยากรณ์นัน้ไม่ได้เป็นทางออกที่ดีที่สดุที่จะ
ท าให้พูดภาษาองักฤษได้ดีขึน้ ปัญหาผู้ เรียนของประเทศไทยคุ้นเคยแต่กับความถูกต้องของหลกั
ไวยากรณ์ถือได้ว่าเป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ของผู้ เรียนไทยเลยก็ว่าได้  เนื่องจากผู้ เรียนส่วนใหญ่
เรียนเพื่อใช้สอบ และระบบการเรียนการสอนก็เร่ิมต้น และเน้นไวยากรณ์เป็นหลกั  ส่งผลให้ผู้ เรียน
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ส่วนใหญ่นัน้ เน้นการท่องไวยากรณ์เพื่อเข้าไปสอบ ไม่ได้เรียนเพื่อการน าไปใช้สื่อสารเป็นหลกัแต่
อย่างใด  แต่ในทางกลบักันทักษะการพูดหรือการสื่อสารนัน้เน้นฝึกการใช้เพื่อที่จะสื่อสารให้ผู้ ฟัง
เข้าใจ นี่จึงเป็นปัจจัยหลักที่ว่าท าไมทัง้ที่ผู้ เรียนแม่นย าในไวยากรณ์แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้  
(Council, 2019; English, 2019, online) ประการสุดท้ายสืบเนื่องจากเหตุผลข้างต้นที่กล่าว
มาแล้ว ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความเคร่งเครียดกับการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้ เรียนส่วนใหญ่จึงหมด
ความพยายาม ผู้ เรียนหลายคนคิดว่าเหตผุลที่ต้องเรียนภาษาองักฤษนัน้เพื่อโอกาสในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาต่อที่ดีในอนาคต  ส่งผลให้เกิดความเครียดจนลืมที่จะใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลินในชีวิตประจ าวัน  คริส ไรท์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลยั 
ลกูคร่ึงชาวไทย-อังกฤษ ได้พูดไว้ว่า “ถ้าคณุต้องการจะเอาชนะภาษาอังกฤษ คุณจะต้องเอาชนะ
ตัวเองให้ได้ก่อน เพราะความอาย ความไม่มั่นใจ ความกลวั การคิดมาก ความขีเ้กียจ ความเบื่อ
หน่าย ไม่มีความสขุ ความเครียด การกลวัเสียหน้า และการที่คณุไม่ชอบภาษองักฤษ ล้วนเกิดจาก
ตัวคุณ คิดขึน้ เองทั ง้นัน้  และสิ่ งเหล่านี เ้องที่จะยับยัง้ความส าเร็จของคุณในการเอาชนะ
ภาษาอังกฤษได้” อาจเนื่องมาจากการเร่ิมท าอะไรสกัอย่างคงต้องมาจากความชอบหรือรักก่อน
แล้วผู้ เรียนจะท าได้ดี อย่างที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี ้เรียนเพื่อการสอบ เมื่อต้องน าไปใช้จึงไม่
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ปัจจัยก่อนหน้านีอ้าจมาจากระบบการเรียนการสอนที่
คลาดเคลื่อน ซึ่งเน้นแต่หลกัไวยากรณ์ ท าให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องน าไปใช้จริงในการสื่อสารแล้วไม่
สามารถที่จะสื่อสารได้ ส่งผลให้ผู้ เรียนไม่รู้สึกสนุกกับการเรียน ท้อและหมดแรงกระตุ้น และยิ่ง
เวลาผ่านไปนานยิ่งท าให้ผู้ เรียนรู้สึกเบื่อ เหนื่อยและไม่อยากเรียนเพราะมีความรู้สึกว่ากดดนัและ
ไม่สนกุ (ศศิลกัษณ์ เกตจุรุง, 2543) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยตระหนักถึงหัวใจหลักในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ คือการที่ผู้ เรียนควรจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้เบือ้งต้นก่อนแล้วจึงต่อ
ยอดไปสู่การพัฒนาความสามารถทางด้านอ่ืนของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและพบโรงเรียนที่เหมาะแก่การท าการวิจยั ได้แก่โรงเรียน
หนองจอกพิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาส เปิดสอนตัง้แต่ระดับชัน้อนุบาลที่ 1 ถึง ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นโรงเรียนที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุในเขตหนองจอก  และเขตหนองจอกเป็นเขตที่ใหญ่ที่สดุของสงักดักรุงเทพมหานคร แต่มี
ผลคะแนนสอบโอเน็ตเฉลี่ยย้อนหลงั 3 ปีล่าสดุ คือปี 2560 - 2562 อยู่ที่  27.07, 25.70 และ 28.10 
ตามล าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน), 2563, ออนไลน์) ของ
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นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ต ่ากว่าเกณฑ์ 50% และต ่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยของประเทศ 

ผู้ วิจัยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเพื่อจัดกิจกรรมทาง
ภาษาอังกฤษให้ผู้ เรียน เพื่อการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผู้ เรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดย
จัดให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ได้จริงในเชิงปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางการพูด
ภาษาองักฤษได้เต็มที่  ซึ่งกิจกรรมสถานการณ์เป็นทางเลือกที่จะพฒันาความสามารถการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยให้ผู้ เรียนได้ลงมือท าจริง ในสถานการณ์จริง ได้ฝึกท าใน
สภาพแวดล้อมจริง เหล่านีคื้อการสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามวยั ซึ่ง
ท าให้เกิดความสามารถต่าง ๆ เช่น ความสามารถการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การเป็นผู้น า 
แต่ทัง้หมดนัน้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้สอน  ผู้สอนมีหน้าที่ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้
ของผู้ เรียนเกิดขึน้ได้ ส่วนใหญ่การเรียนการสอนไม่เน้นเรียนในห้องเรียน จะเรียนตามใต้อาคาร 
สนามหญ้า ไม่เน้นท่องจ าแต่เน้นให้ผู้ เรียนเข้าใจ และผู้สอนได้น าผู้ เรียนไปเรียนรู้จริง ไม่ว่าจะเป็น
หลกัสูตรใด ๆ ถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจและสร้างเสริม
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ เรียน พร้อมทัง้ฝึกความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ดียิ่งขึน้ (Eiadeh, Al.Sobh, Al-Zoubi, & Al-Khasawneh, 2016) 

และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึน้ทัว่โลกรวมถึง
ประเทศไทยด้วยนั น้  ได้มี น โยบายการป้องกันการแพ ร่ระบาดของเชื อ้ ไว รัส  Covid-19 
ภายในประเทศและส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 on 
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ONLINE ON-AIR ON HAND และ ON SITE ซึ่งถือเป็นการ
ผสมผสานการศกึษาแบบดัง่เดิม (Old Normal) เข้าการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ท าให้
เกิดระบบการจดัการศึกษาในรูปแบบใหม่ท่ีสถาบนัการศึกษาทุกระดบัต้องปรับตัวในสถานการณ์
ปัจจุบนั และต้องเตรียมเพื่ออนาคต (Next Normal) ผู้วิจยัจึงได้ศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานท่ีสอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
Covid-19 ไว้เพิ่มเติม (ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค, 2563, ออนไลน์; เทือ้น ทองแก้ว, 2563, น.1; 
ธนพิชฌน์ แก้วกา, 2563, ออนไลน์) 
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
เพื่อพฒันาความสามารถในการพดูของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอก

พิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานครก่อนและหลงัใช้รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการวิจยัในครัง้นีท้ าให้ทราบถึงผลของการพฒันาความสามารถในการพดูโดยการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานและเป็นแนวทางส าหรับครูผู้ สอนวิชา
ภาษาองักฤษ และวิชาอ่ืนๆที่สนใจแนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
สามารถน าไปบรูณาการเนือ้หาตามบริบทของแต่ละรายวิชา  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยา

นสุรณ์ ส านกังานเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียน
จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวน 336 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอก

พิทยานุสรณ์ ส านกังานเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยทางโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถเป็นจ านวน 8 ห้องเรียน ได้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 41 
คน เป็นกลุม่ทดลอง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความสามารถการพดูภาษาองักฤษ 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาที่ใช้ในการทดลองเป็นเนือ้หาที่สอดคล้องกบัมาตรฐานตวัชีว้ดัส าหรับนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาองักฤษ (อ 23102)  
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ระยะเวลาในการทดลอง 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 โดยใช้เวลาในการทดลอง

สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน เป็นเวลา 10 สปัดาห์ ใช้เวลาในการทดสอบก่อนและหลงัเรียนอย่างละ 1 
ครัง้ รวมทัง้หมดเป็น 22 คาบเรียน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน หมายถึง การที่ผู้สอนจดัการเรียน
การสอนโดยจดัให้มีสถานการณ์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน้ๆ ซึ่ง
สามารถเรียกได้ว่า Learning by doing ตามบริบทของผู้ เรียนและสภาพแวดล้อมนัน้ๆ โดยการ
วิจยัครัง้นีผู้้ วิจัยได้น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานมาปรับใช้ในการเรียนรู้
รายวิชาภาษาอังกฤษที่ด าเนินการจัดสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งประกอบไป
ด้วยกิจกรรมดัง่ต่อไปนี ้

1.1 การแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play) เป็นกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษที่ผู้สอน
ร่วมกับผู้ เรียนก าหนดหัวข้อบทสนทนาที่จัดเป็นการแสดงบทบาทสมมติ ให้ผู้ เรียนได้แสดงตาม
สถานการณ์ตามหัวข้อที่ได้ร่วมกันเสนอไว้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับความจริงในการใช้
ชีวิตประจ าวัน โดยให้ผู้ เรียนแสดงบทบาท ท่าทาง อารมณ์และความรู้สึกมาเป็นการน า
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ ได้ รับมาใช้ในการฝึกความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์เหล่านัน้ ผ่านการปฏิบัติและกระบวนการคิดต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ให้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการให้ผู้ เรียนจับคู่ 2 คน และ จบักลุ่ม 3 คน ไม่เกินนี ้
ต่อการการแสดงบทบาทสมมติต่อครัง้ 

1.2 การเล่าเร่ือง (Storytelling) เป็นกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษที่ผู้ สอนร่วมกับ
ผู้ เรียนก าหนดหัวข้อการเล่าเร่ืองท่ีให้ผู้ เรียนได้เล่าเร่ืองตามหัวข้อที่เลือก ซึ่งเป็นการเล่าเร่ืองท่ี
ใกล้เคียงกบัตวัผู้ เรียน โดยให้ผู้ เรียนเล่าเร่ืองที่อาจประกอบด้วยท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึกต่อเร่ือง
เล่า ถือเป็นการฝึกความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ได้การน าประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ได้รับมาใช้ได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบติัต่อหวัข้อที่ก าหนดให้ การ
วิจยัครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการให้ผู้ เรียนเลา่เร่ืองเป็นรายบคุคลต่อครัง้  

1.3 การร้องเพลง (Song) เป็นกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษที่ผู้ สอนร่วมกับผู้ เรียน
ก าหนดหัวข้อการร้องเพลง ท่ีให้ผู้ เรียนได้ร้องเพลงที่สอดคฃ้องหรือสื่อความได้ตามหัวข้อที่ผู้ เรียน
เลือก ซึ่งเป็นการร้องเพลงท่ีใกล้เคียงกับตัวผู้ เรียน โดยให้ผู้ เรียนร้องเพลงที่อาจประกอบด้วย
อารมณ์ ความรู้สกึต่อเพลงที่ผู้ เรียนเลือก ถือเป็นการน าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ



  8 

ฝึกความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ ซึ่งต้องใช้กระบวนการคิด การปฏิบติัให้สอดคล้องกบัทัง่
ตัวผู้ เรียนและหัวข้อที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการให้
ผู้ เรียนร้องเพลงพร้อมน าเสนอเหตผุลในการเลือกเพลงเป็นรายบุคคลต่อครัง้ 

1.4 ผู้ วิจัยได้น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน ท่ีร่วมกับ
กิจกรรมทัง้ 3 มาปรับใช้ในการเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ ให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จาก
การได้ลงมือปฏิบติัด้วยตวัเอง ยิ่งได้ลงมือท า ยิ่งเกิดการเรียนรู้และตกผลกึ  

2. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  หมายถึง ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนในการด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานท่ีร่วมกับ
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play), การเล่าเร่ือง (Storytelling) และการร้องเพลง 
(Song) ใช้เกณฑ์ในการประเมินของ IELTS SPEAKING แบ่งออกเป็น 4 สว่น คือ 

2.1 ความคล่องและความต่อเนื่อง (Fluency and Coherence) คือความคลอ่งแคล่ว
ในการใช้ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด และเรียบเรียงผ่านการพูดที่
คลอ่งแคลว่ ถกูต้อง และมีความสมัพนัธ์กนั 

2.2 ความหลากหลายของค าคพัท์ที่ใช้ (Lexical Resource: Vocabulary) คือการใช้
ค าศัพท์ภาษาองักฤษที่ถูกต้องและมีความหลากหลาย ต้องมีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์ที่กว้างขวาง 
และเลือกใช้ค าศพัท์ในแต่ละบริบทท่ีแตกต่างกนัได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 

2.3 ความหลากหลายของไวยกรณ์ที่ใช้และความถูกต้องในการใช้  (Grammatical 
Range and Accuracy) คือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ต้องมี
ความสามารถในการสื่อสารด้วยการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ถูกต้องและใช้รูปแบบประโยคที่
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

2.4 ส าเนียงการออกเสียง (Pronunciation) คือการออกเสียงภาษาองักฤษที่ถูกต้อง
จะต้องสามารถออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสามารถสื่อสารได้เข้าใจด้วย
การพดูได้  

การประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในการวิจัยครัง้นีน้ัน้มีผู้ ประเมิน
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษร่วมกนั 3 ท่านในการประเมินทุกครัง้ร่วมจึงน าคะแนนของผู้
ประเมินทัง้ 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของผู้ เรียนแต่ละคน ซึ่งการประเมินความสามารถใน
การพูดภาษาองักฤษจะเป็นการให้ผู้ เรียนถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งให้ผู้ประเมิน เพื่อประเมินในแต่ละ
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ครัง้ สืบเนื่องนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
Covid-19 ท่ีเกิดขัน้ในช่วงด าเนินการวิจยั 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเพื่อพฒันาความสามารถการ
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 มีสมมติฐานในการวิจัย คือ นักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานมีพัฒนาการทางด้าน
ความสามารถการพดูภาษาองักฤษหลงัจากจดัการเรียนรู้สงูกว่าก่อนจดัการเรียนรู้ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและวิจัยที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อ

ต่อไปนี ้
1. ความสามารถในการพูด 

1.1 ความหมายของความสามารถในการพดู 
1.2 ความส าคญัของความสามารถในการพดู 
1.3 การสอนความสามารถในการพดูในการพดู 
1.4 การวดัและประเมินผลความสามารถในการพดู 

2. การใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation Based Learning) 
2.1 ความหมายของการใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation Based 

Learning) 
2.2 รูปแบบกิจกรรมการสอน 

2.2.1 การแสดงบทบาทสมมติุ (Role Play) 
2.2.2 การเลา่เร่ือง (Storytelling) 
2.2.3 การร้องเพลง (Song) 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1.ความสามารถในการพูด 
1.1 ความหมายของความสามารถในการพูด 

ความสามารถในการพดูนัน้มาควบคู่กบัความสามารถในการฟัง ซึ่งผู้ ฟังต้องสามารถ
ฟังเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดพดู แล้วสามารถโต้ตอบกลบัไปในทิศทางที่สอดคล้อง จึงจะถือได้ว่าเป็นการ
สื่อสารที่สมบูรณ์ ซึง่นัน้หมายความว่าผู้พดูนัน้มีความสามารถในการการพดูที่ท าให้ผู้ ฟังตีความใน
สิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อความหมายและสามารถโต้ตอบได้ด้วยภาษาที่ผู้ ฟังสามารถเข้าใจได้ตรงกับ
ความตัง้ใจในการสื่อความหมายของผู้พูด โดยเสียงหนกัเบาในค าพูดตลอดจนความเข้าใจภาษา
ท่าทางของผู้พูดเป็นเคร่ืองช่วยให้การตีความสารนัน้ตรงตามเจตนาของผู้ สื่อซึ่งเป็นการอาศัย
ความรู้ในเร่ืองระบบภาษา  

ความสามารถในการพูดเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยการใช้เสียง ภาษา
และท่าทางเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดและเข้าใจจากผู้ พูดไปสู่ผู้ ฟัง อาจกล่าวได้ว่า
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ความสามารถในการพูดเป็นกระบวนการใส่ความหมายให้เกิดขึน้ควบคู่กับการฟังซึ่งเป็น
กระบวนการแปลความหมาย ดงันัน้ความสามารถในการพดูเป็นจึงถือเป็นปฏิกิริยาที่เก่ียวข้องกัน
ระหว่างสถานการณ์และการปรับเปลี่ยนอวยัวะในการพูด รวมถึงสิ่งที่พูดได้ถูกต้องเหมาะสม การ
ใช้กฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์ ความหมายและวฒันธรรมให้เหมาะสมในการพดู ถือได้ว่าเป็นการส่ง
สารที่สามารถรับรู้ได้ไวกับคู่สนทนา ตามที่ได้กล่าวมาคือปฏิกิริยาทางด้านสมองและร่างกายท่ี
เกิดขึน้สอดคล้องพร้อมกนัในขณะพูด ผู้พดูควรใช้การเน้นเสียง การออกเสียงสงูต ่ารวมทัง้แสดงสี
หน้าท่าทางเป็นเคร่ืองช่วยในการแสดงความหมายของสิ่งที่พูดถึงรวมทัง้ภาษาท่ีเหมาะสม 
เพื่อที่จะท าให้การส่งสารให้ผู้ ฟังได้สามารถเข้าใจสารที่ต้องการสื่อได้ เนื่องจากในบางครัง้ภาษา
พดูอาจจะขาดความสมบรูณ์หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์  

อาจกล่าวได้ว่าความสามารถของการวื่อสารกันระหว่างบุคคลในสงัคมนัน้ เป็นการ
สื่อสารผ่านทางค าพดูของคนสองคนขึน้ไป ซึง่ต่างคนต่างมีวถัุตประสงค์ในการสื่อความหมาย และ
ต่างคนก็ต้องสามารถแปลความสิ่งที่ได้ฟังได้ ดังนัน้จุดประสงค์ของความสามารถในการพูด 
สามารถกลา่วได้ว่าเป็นสามารถในการใช้สื่อสารให้ประสิทธิภาพ นัน้จะต้องสามารถพดูให้ผู้คนอ่ืน
นัน้เข้าใจ และหลีกเลี่ยงการท าให้ผู้ ฟังนัน้เกิดความสบัสนไม่ว่าจะในสว่นของการออกเสียงที่ผิดผิด 
หรือการใช้ไวยากรณ์ ท่ีผิด หรือแม่แต่การเลือกใช้ค าผิดหรือไม่เหมาะสม และยังต้องพูดให้
เหมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมด้วย (Finochiaro และ Christopher, 1983) 

กลา่วโดยสรุปความสามารถในการพดูจึงหมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมลูหรือข่าวสาร
ระหว่างของคนสองคนขึน้ไป ซึ่งคนพูดนัน้ควรใช้ค าพูด น า้เสียงและท่าทางให้ถูกต้องและ
เหมาะสม เพื่อการสื่อความหมายให้ผู้ ฟังสามารถรับสารแล้วแปลความได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และเข้าใจได้ถึงเนือ้หาและจุดประสงค์ของผู้พดูว่าต้องการที่จะสื่อความในรูปแบบไหนจึงจะท าให้
ผู้ ฟังเข้าใจตรงกันได้ ความสามารถในการพูดจึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
ดังนัน้ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ จึงสามารถหมายถึง การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
ระหว่างคนสองคนขึน้ไปที่สามารถเข้าใจสารตรงกัน โดยในความสามารถในการพูดนัน้ ผู้ พูด
จะต้องเข้าใจในสิ่งที่ตนเองพดูและรู้จกัเลือกใช้ถ้อยค าส านวนภาษาที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของ
เจ้าของภาษาด้วย ความสามารถในการพดูเพื่อการสื่อสารนัน้เก่ียวข้องกบัการฟังโดยตรง โดยผู้พดู
เป็นผู้สง่ข้อมลูให้กบัผู้ ฟังซึ่งต้องตีความและท าความเข้าใจข้อมลูและตอบสนอง มีการแลกเปลี่ยน
บทบาทกันเป็นผู้พูดและผู้ ฟังอย่างต่อเนื่อง ผู้พดูจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อท าให้
ผู้ ฟังเข้าใจได้ 
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1.2 ความส าคัญของความสามารถในการพูด 
ความสามารถในการพูดมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุก

ภาษาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะท าอะไรในการสื่อสารมนุษย์ต่างมีภาษาที่พดูออกไปในการสื่อสารที่
แตกต่างกนัไปในแต่ละชนชาติ ประกอบกิจการงานใด ตลอดจนการคบหาสมาคมกนั มนษุย์เราจะ
ใช้การสื่อสารทางการพูดกัน เรียกอีกนัยยะหนึ่งว่ามารยาทในการพูด มารยาทในการพูดแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.มารยาทในการพูดระหว่างบุคคล 2.มารยาทการพูดในที่สาธารณะ ซึ่ง
การพดูทัง้ 2 ประเภทนี ้ยงัแตกแขนงออกไปเป็นการพูดในลกัษณะไหน สถานการณ์ที่ควรพดู การ
ใช้ค าพดูที่ถูกกาลเทศะ ความสามารถในการพดูเป็นความสามารถที่ส าคญัในการสื่อสารและเป็น
ความสามารถพืน้ฐานของการเรียนรู้ความสามารถอ่ืนเช่นเดียวกบัการฟัง การกล่าวออกมามีเสียง 
รวมถึงการใช้กิริยาต่างๆเพื่อสื่อสารให้ผู้ ฟังได้รับรู้ถึงความต้องการ ความรู้สึก ความเข้าใจและ
ความคิดของผู้ พูดและเพื่อการตอบสนอง  ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การพูดจัดเป็น
ความสามารถที่เราใช้กนัมากเป็นอนัดบัสองรองจากความสามารถการฟัง เราใช้การพดูในการสื่อ
ความหมายให้ผู้ ฟังได้รับทราบข้อมลูข่าวสาร การพดูดีย่อมมีผลต่อ การด าเนินชีวิตทุกสาขาอาชีพ 
ความส าคญัในการสื่อสารคือ 1. การสร้างมนุษย์สมัพนัธ์ การพดูเป็นการสื่อสร้างมนุษย์สมัพนัธ์ที่
ดีแก่ทุกๆ คนโดยผลย่อมน าไปสู่ความสขุและความส าเร็จเพียงแต่ผู้พดูระมดัระวงั  ถ้อยค าน า้เสียง
ให้สภุาพเหมาะสมกบักาลเทศะและบคุคล 2. การสร้างสนัติภาพ การพดูสามารถสร้างความเข้าใจ 
กระชับความสมัพันธ์แก่ประชาคมระดับประเทศและระดับโลก เช่น การพูดของนักการทูต และ
ผู้บริหารที่มีชื่อสียงก้องโลก 3. การประกอบอาชีพ การพูดเป็นสื่อช่วยให้หลายๆ อาชีพประสบ
ความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพครู-อาจารย์ ที่ต้องถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
อบรม ชกัจูง โน้มน้าวผู้ เรียนอยู่ตลอดเวลาที่ท าการสอน สรุปได้ว่าการพดูเป็นสิ่งที่มีคณุค่าอย่างยิ่ง
ส าหรับมนุษย์ เพราะการพูดเป็นสื่อที่ง่าย สะดวก ประหยัด และมีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการท า
ความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ขอความช่วยเหลือ การประชุมอภิปราย การโฆษณาชวนเชื่อ การตอบ
ค าถาม การแสดงความคิดเห็น ล้วนแล้วแต่ต้องใช้การพดูเป็นปัจจยัส าคญั (วีโกอินเตอร์, 2557) 

กระทรวงศกึษาธิการให้ความส าคญัทางด้านการพดูภาษาองักฤษ ไว้ดงันี ้
ผู้ เรียนสามารถสามารถท าตามค าร้องขอต่างๆได้ ทัง้สามารถพดูค าอธิบายได้

ถกูต้องตามหลกัการอ่าน  
ผู้ เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบและบรรยายข้อมูลต่างๆ สามารถพูดรูปแบบ

ประโยคอ่ืนๆได้ สามารถพูดเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ



  13 

คิดเห็นรวมถึงสามารถพดูบรรยายเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟัง ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง รวมถึง
พดูสรุปใจความจากการวิเคราะห์ พร้อมทัง้ให้เหตผุลประกอบได้อย่างเหมาะสม 

ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้ส านวน  โทนเสียง และท่าทางได้ตามสมควร สามารถ
เปรียบเทียบ หรืออธิบายในส่วนที่คล้ายคลึงในการออกเสียงประโยคได้  การเรียงรูปค าของ
ภาษาองักฤษและภาษาไทยให้สอดคล้องกับโครงสร้างประโยค มีโอกาสเข้าร่วม /จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ และอธิบายสิ่งที่สอดคล้องกนัของวฒันธรรมของตะวนัออก
และตะวนัตก ซึง่สง่ผลให้ผู้ เรียนสามารถน าไปปรับใช้ในเร่ืองของการสื่อสารได้ 

ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นข้อมลูต่างๆตามความสนใจ
ได้ รวมถึงสามารถเพิ่มทักษะการพดูภาษาองักฤษในสื่อสารตามหัวเร่ืองต่างๆ ภายในวงค าศัพท์
ประมาณที่มากขัน้ และสามารถใช้ในการสื่อสารของรูปแบบประโยคผสมและประโยคได้อย่าง
เหมาะสม (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ, 2561, น.5-7) 
 

1.3 การสอนความสามารถในการพูด 
สก๊อตต์ (Scott, 1981) ได้กล่าวว่า การสอนความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสาร

เป็นกิจกรรมเพื่อฝึกการพูด การสื่อสารจะบรรลวุตัถุประสงค์ที่วางไว้นัน้ ผู้ เรียนจะต้องสามารถใช้
ภาษาตามหลักภาษาและโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง  จึงจะท าให้การสื่อสารบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับลิตเติลวูด (Littlewood, 1998) ที่มีแนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนความสามารถในการพดูเพื่อการ สื่อสาร โดยเน้นกิจกรรมการพดูเพื่อการสื่อสาร คือ 
เร่ิมจากกิจกรรมก่อนการสื่อสาร (Pre-Communicative) ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกโครงสร้าง
ไวยากรณ์  (Structural Activities) ผู้ เรียนจะ ได้รับการฝึกฝนให้เกิดความรู้ความช านาญใน
ความสามารถนัน้ๆ โดยผู้ สอนัน้จะสอนตามหลักของภาษาและความจ าเป็นในการพูดเพื่อการ
สื่อสารรวมถึงการน ากิจกรรมกึ่งการสื่อสาร (Quasi Communicative Activities) เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมที่การเรียนการสอนได้สามารถส่งผลให้ผูเรียนสามารถสื่อสารได้ตามตามหลกั
ของภาษา ที่เน้นวตัถปุระสงค์ในการสื่อความหมายให้ตรงตามหลกัไวยากรณ์ของภาษา ผู้สอนอาจ
ใช้วิธีให้ผู้ เรียนฝึกการออกเสียงตาม ฝึกพดูบท สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ หลงัจากนัน้ให้ผู้ เรียน
ได้ฝึกพูดโดยใช้กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร (Communicative Activities) เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถพูด คุยโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
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แจ๊ค ซี  ริชาร์ด (Richards, 2019) พูดไว้ว่าการสอนความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษมีจุดมุ่งหมายของการพูด คือ การสื่อสารให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ด้วยการพูดอย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่ว โดยเร่ิมจากการฟัง และการพดู แล้วจึงไปสู่การอ่านและการเขียน ตามล าดับ ถือเป็น
การสอนภาษาของทุกภาษาอย่างมีธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นย ่าเร่ืองของ Patterns, 
Grammar, Vocabulary, and Accuracy คือการให้ความส าคัญกับเร่ืองของประโยค ไวยากรณ์ 
ค าศัพท์และความถูกต้อง ในส่วนของผู้ จัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้ เรียน โดยจะเน้นในการฝึก
ปฏิบติัตามแบบ หรือตามโครงสร้างประโยคที่ก าหนดให้พดูเป็นส่วนใหญ่ในระดบัเร่ิมต้น แล้วเพื่อ
การพดูแบบอิสระมากขึน้ จึงเพิ่มความเข้มข้นในส่วนของ Fluency คือ ความคล่องแคลว่ เสริมเข้า
ไปในระดบัท่ีสงูขึน้ของผู้ เรียนเพราะจดุมุ่งหมายท่ีแท้จริงของการพดู คือ การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และคล่องแคล่ว ทัง้นีก้ารฝึกมีอ 3 รูปแบบ ฝึกความสามารถในการพูดให้แก่ผู้ เรียนได้อย่างสมวัย
ของผู้ เรียน   

1. Mechanical Practice การฝึกพูดระดับท่ีเป็นการฝึกพูด ในรูปแบบที่มีให้แบบ
ตายตัว มีหลายลักษณะเช่น การฝึกพูดโดยการเปลี่ยนค าศัพท์ในประโยคและตัง้ค าถามจาก
สถานการณ์ในประโยคบอกเล่า (Multiple Substitution Drill and Transformation Drill) รวมทัง้
การฝึกพูดโดยการถามตอบตามรูปแบบของประโยคที่ก าหนดให้และสร้างประโยคต่อเติมจาก
ประโยคที่ก าหนดให้ (Yes/No Question-Answer Drill and Sentence Building) นอกจากนีย้ังมี
การฝึกพูดค าศัพท์ ส านวนในประโยคที่ถูกลบไปทีละส่วนและการพดูเรียงประโยคจากบทสนทนา 
(Rub out, Remember and Ordering dialogues) และรวมถึงการฝึกพูดทายเหตุการณ์ที่จะ
เกิ ดขึ น้ ในบทสนทนาและต่อเติมส่ วนที่ หายไปจากประโยค  (Predicting dialogue and 
Completing Sentences) หรือแม้แต่การฝึกพูดให้ เพื่ อนเขียนตามค าบอก ร่วมด้วย  (Split 
Dictation)  

2. Meaningful Practice การฝึกพดูอย่างมีความหมายที่เน้นความหมายมากขึน้ เช่น
การฝึกพดูเพื่อสร้างประโยคจากภาพแล้วจึงเปรียบเทียบโดยใช้รูปภาพที่ก าหนดให้ 

3. Communicative Practice การฝึกพูดท่ีมุ่งเน้นการสื่อสาร เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
สร้างค าตอบตามจินตนาการ  

เบร์ิน (Byrne, 1986) นกัวิชาการอธิบายถึงการสอนพูดนัน้ต้องฝึกผู้ เรียน 2 อย่างคือ
อย่างแรกคือการฝึกให้ผูเรียนใช้เสียงและรูปแบบไวยากรณ์ซึ่งรวมถึงค าสัง่และอีกอย่างคือต้องให้
ความส าคญักบัความถกูต้องและความคลอ่งแคลว่ รวมถึงให้โอกาสผู้ เรียนแต่ละคนและแสดงออก
ตามขัน้ที่แตกต่างกันของระดับในการเรียน ควรเน้นความถูกต้องไปจนถึงความคล่องแคล่ว
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ตามล าดับขัน้น้อยไปมาก ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดที่ดีของแรงจูงใจ ในอีกทางหนึ่งคือการให้ผู้ เรียน
ตระหนกัถึงพฒันาของตนเอง และเสริมสร้างก าลงัใจให้ผู้ เรียนผ่านการได้ลงมือท า และแก้ปัญหา
ในโอกาสเหมาะสม รวมถึงการแสดงให้ผู้ เรียนได้เห็นว่าความรู้เพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการ
สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นฉะนัน้ความรู้ทางภาษาจึงควรที่จะได้รับการพฒันาต่อยอดอยู่เร่ือยๆ
รวมถึงการถอดความหรือการแสดงออกทางท่าทางด้วย 

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถการพูดในชัน้เรียน โดยให้
หลกัการในการสอนความสามารถการพดูแก่ผู้ เรียนไว้ 7 ข้อ (Shin & Crandall, 2014) คือ  

1. สร้างกิจวตัรในชัน้เรียนให้เป็นเร่ืองปกติธรรมดา โดยการพูดภาษาอังกฤษกับ
ผู้ เรียน 

2. ใช้กิจกรรมการพดูที่สอดคล้องกบัการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั 
3. ใช้กิจกรรมการพดูที่สามารถพฒันาความสามารถการพดูได้อย่างเหมาะสม 
4.ใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาความสามารถการพูดทัง้ด้านความ

ถกูต้องและความคลอ่งแคลว่ของการใช้ภาษา 
5.สร้างปฏิสัมพันธ์ในชัน้เรียนโดยให้นักเรียนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมอย่าง

มากมาย 
6.ด าเนินการจดักิจกรรมการพดูอย่างต่อเนื่อง 
7.จดัเตรียมเนือ้หาเก่ียวกบัการพดูในการด าเนินจดัการเรียนการสอน 

 
1.4 การวัดและประเมินผลความสามารถในการพูด 

ความสามารถในการพูด หมายถึง ใช้ระดับเสียงสูงต ่าและการเน้นหนักในค าใน
ประโยค เพื่อสื่อที่แสดงถึงวฒันธรรมและสภาพของผู้พดู คือ แสดงจดุมุ่งหมายของการพดู เรียกได้
ว่าเป็นการพูดที่ถือเป็นการการผลิตภาษาแบบเป็นกระบวนการสื่อ ความหมาย เพื่อผู้พูดจะต้อง
ถ่ายทอดความคิดความรู้สกึอออกมาเป็นรหสัของภาษาหรือที่เข้าใจโดยทัว่กนัว่าเป็นค าพดูที่ท าให้
ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งต้องมีทัง้ความถูกต้องชัดเจนและความคล่อง 
ศศิลักษณ์  เกตุจรุง กล่าวว่า ความสามารถในการพูด หมายถึง ความสามารถในการน า
องค์ประกอบ 5 ประการมาใช้ในกระบวนการพูด องค์ประกอบเหล่านี ้คือ (ศศิลักษณ์ เกตุจรุง, 
2543) 

1. การออกเสียง (Pronunciation) ซึ่งหมายถึง การออกเสียงสระ พยัญชนะ การ
เน้นเสียงระดบัเสียงสงูต ่าในประโยค ตลอดจนถึงจงัหวะในการพดู    
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2. โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar)  
3. การใช้ค าศพัท์ (Vocabulary)      
4. ความคลอ่งแคลว่ (Fluency)  
5. ความเข้าใจ (Comprehension) ซึ่งหมายถึง ปริมาณและคุณภาพของความ

เข้าใจของผู้ ฟังต่อค าพดูที่ พดูออกไป  
อัจฉรา วงศ์โสธรได้ให้ความเห็นเก่ียวกับเกณฑ์การแบ่งระดับความสามารถใน 

การพดู ดงัต่อไปนี ้ (อจัฉรา วงศ์โสธร, 2544) 
1. การออกเสียงชดัเจนหรือไม่ เพียงใด มีการลงเสียงหนกัเบา การใช้เสียงขึน้

ลง 
2. การแสดงออกของท่วงที สีหน้า สอดคล้องหรือไม่ 
3. ศพัท์ส านวนที่ใช้เหมาะสมและได้ความหมายหรือไม่   
4. โครงสร้างประโยคที่ใช้ถกูต้องหรือไม่   
5. สามารถพดูได้ใจความส าคญัของการพดูหรือไม่  
6. รายละเอียดสนบัสนนุ หรือ โต้แย้ง พร้อมทัง้การให้เหตผุลหรือไม่  
7. สรุปประเด็น หรือ การขมวดท้ายค าพดูหรือไม่   
8. ภาพรวมทัง้หมดของการแสดงของผู้พูดสามารถสื่อถึงความได้เหมาะสม

หรือไม่ 
องค์ประกอบเหล่านี  ้เป็นแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดระดับ

ความสามารถในการพดู 
นิค อนัเดอร์ฮิลล์ (Underhill, 1994) ได้เสนอกิจกรรมการวัดและประเมินผลการ

พดูไว้ดงัต่อไปนี ้
1. การพดูบทสนทนาหรืออภิปรายการการวดัและประเมินผลประเภทนี ้เป็น

การวดัและประเมินผลที่เป็นธรรมชาติมากที่สดุซึง่แตกต่างจากการสมัภาษณ์หรือการที่ผู้ รับการวดั
และประเมินผลจะเป็นผู้ที่ควบคุมการสนทนาและเร่ิมต้นการสื่อสารแต่ผู้ เข้าร่วมรับการวัดและ
ประเมินผลก็สามารถเร่ิมต้นการสนทนาและเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาได้ฉะนัน้หัวข้อและทิศทาง
ของการสนทนาจะเป็นผลมาจากปฏิสมัพนัธ์ที่เก่ียวกนักบัการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกนั 

2. การพูดรายงานในการวัดและประเมินผลประเภทนีผู้้ เข้ารับการวัดและ
ประเมินผลจะเตรียมตวัและผู้รายงานซึ่งใช้เวลาในการพดู 5-10 นาทีในการพดูผู้ เข้าร่วมรับการวดั
และประเมินผลอาจดจูากบนัทึกที่เตรียมไว้แต่ไม่ใช่การอ่านออกเสียงดงัในการพดูรายงานผู้ เข้ารับ
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การวดัและประเมินผลใช้สื่อในการน าเสนอและหลงัจากน าเสนอข้อมูลจบผู้วัดและประเมินผลก็
สามารถตัง้ค าถามให้ผู้ เข้ารับการวดัและประเมินผลตอบ 

3. การแสดงบทบาทสมมติุในการวดัและประเมินผลประเภทนีผู้้ เรียนจะต้อง
แสดงบทบาทสมมุติกับผู้ ทดสอบโดยที่ขัน้ต้นผู้ เรียนจะได้รับใบงานที่แสดงค าสั่งและบทบาทที่
จะต้องใช้ในการพดู 

4. การสัมภาษณ์ในการวัดและประเมินผลประเภทนีผู้้ เข้ารับการวัดและ
ประเมินผลจะตอบค าถามของผู้วดัและประเมินผลซึ่งข้อค าถามนัน้จะได้รับการเตรียมไว้ล่วงหน้า
เพื่อที่จะค้นหาค าตอบจากผู้ เข้ารับการวัดและประเมินผลจะเป็นผู้ควบคุมทิศทางและหัวข้อ  ซึ่ง
พิจารณาได้จากการสนทนาที่แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้นอกเหนือจากการตอบค าถามที่
ตรงไปตรงมาและผู้สัมภาษณ์อาจจะถามในแต่ละค าถามเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ประเมินระดบัความสามารถ 

5. การร่วมกันอภิปรายของผู้ เรียน การวดัและประเมินผลประเภทนีผู้้ เรียน 2 
คนจะได้งานซึ่งก าหนดหัวข้อในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและหาข้อตัดสินใจร่วมกันฉะนัน้
ผู้ เรียนจะต้องด าเนินการสนทนาโดยปราศจากการแทรกแซงจากผู้วดัและประเมินผล 

6. การบรรยายระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน ในการวัดและประเมินผลประเภทนี ้
ผู้ เข้าร่วมรับการวัดและประเมินผลจะพูดบรรยายโครงสร้างหรือรูปแบบของตึกหรือวัสดุต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้ เรียนอีกคนหนึ่งประกอบโครงร่างให้เหมือนจริง 

7. การใช้ภาพหรือเร่ืองราวจากภาพ ในการวดัและประเมินผลผู้ เรียนจะได้รับ
ภาพหรือภาพที่เรียงล าดบัเหตกุารณ์ผู้วัดและประเมินผล ขอให้ผู้ เข้ารับการวดัและประเมินผลพูด
บรรยายเหตุการณ์จากภาพอิสระผู้ทดสอบอาจถามค าถามจากภาพหลงัจากผู้ เข้าร่วมรับการวัด
และประเมินผลพดูจบ 

IELTS (International English Language Testing System) มี เกณ ฑ์ การให้
คะแนน IELTS SPEAKING ประกอบไปด้วย 4 หลกัๆ คือ (IELTS, 2018) 

1. ความคล่องและความต่อเนื่อง (Fluency and Coherence) คือความ
คล่องแคล่วในการใช้ภาษาองักฤษ ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด และเรียบเรียงผ่านการ
พดูที่คลอ่งแคลว่ ถกูต้อง และมีความสมัพนัธ์กนั 

2. ความหลากหลายของค าคัพท์ที่ใช้ (Lexical Resource: Vocabulary) คือ
การใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีความหลากหลาย ต้องมีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์ที่
กว้างขวาง และเลือกใช้ค าศพัท์ในแต่ละบริบทท่ีแตกต่างกนัได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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3. ความหลากหลายของไวยกรณ์ ที่ ใ ช้และความถูก ต้องในการใช้ 
(Grammatical Range and Accuracy) คือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง ต้องมีความสามารถในการสื่อสารด้วยการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ถูกต้องและใช้
รูปแบบประโยคที่แตกต่างกนัออกไปในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

4. ส าเนียงการออกเสียง (Pronunciation) คือการออกเสียงภาษาอังกฤษที่
ถกูต้องจะต้องสามารถออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษได้อย่างถกูต้องและสามารถสื่อสารได้เข้าใจ
ด้วยการพดูได้ 

IELTS (International English Language Testing System) มีระดับผลคะแนน 
0 -9 ระดบัซึง่แต่ละระดบับงบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษต่างๆได้ดงัต่อไปนี ้

- 0 คือ ไม่ได้เข้าทดสอบ 
- 1 คือ ใช้ภาษาไม่ได้เลย 
- 2 คือ ไม่สามารถสื่อสารค าศพัท์ขัน้พืน้ฐานได้ 
- 3 คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาที่จ ากดัมาก 
- 4 คือ มีความสามารถในการสื่อสารจ ากดั 
- 5 คือ สามารถใช้ภาษาในระดบัปานกลาง 
- 6 คือ มีความสามารถในระดบัใช้งานได้ 
- 7 คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาดี 
- 8 คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาดีมาก 
- 9 คือ ความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ 

สามารถสรุปจากนกัวิชาการได้ว่าการวดัและประเมินผลความสามารถการพดูนัน้จะ
มีหลกัใหญ่ในการวดัอยู่ 5 ข้อคือ การออกเสียง (Pronunciation) โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar) 
มาคู่กันความถูกต้องชัดเจน (Accuracy) การใช้ค าศัพท์ (Vocabulary) ความคล่องแคล่ว 
(Fluency) และความเข้าใจ (Comprehension) ซึ่งสามารถปรับให้สอดคล้องกับบริบทของ
จดุประสงค์ของผู้วดัและประเมิน 

 
2.การใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation Based Learning) 

2.1 ความหมายของการใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation Based 
Learning) 

สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการจัดสร้างสถานการณ์เพื่อพัฒนาสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผ่านกิจกรรมทางการพูดอย่างเป็นรูปธรรมเพราะสถานการณ์จดัได้ว่าการเรียนแบบที่ผู้ เรียนลงมือ
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กระท าด้วยตนเอง (Learning by doing) ตามสถานการณ์จริง น าผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถที่ได้
จากห้องเรียนน าได้ปรับใช้ในโลกท่ีความเป็นจริง Learning by doing, Learning to do ไม่ว่าจะ
เรียกแบบไหนนัน้คือการที่ผู้สอนให้ผู้ เรียนได้ลงมือท าจริง ในสถานการณ์ที่ได้จัดให้แก่ผู้ เรียนนัน้ 
ท าให้ผู้ เรียนสามารถฝึกในแวดล้อมจริง นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีพัฒนาในด้าน
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ซึ่งท าให้เกิดความสามารถต่างๆ เช่น ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหา การเป็นผู้น า ซึ่งต้องอยู่ภายในการดูแลของผู้สอน โดยผู้สอนมีหน้าที่ช่วยให้กระบวนการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนเกิดขึน้ได้ สว่นใหญ่ไม่เน้นเรียนในห้องเรียน จะเรียนตามใต้อาคาร สนามหญ้า ไม่
เน้นท่องจ าแต่เน้นให้ผู้ เรียนเข้าใจ และผู้สอนได้น าผู้ เรียนไปเรียนรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดๆ 
(กฤษฎา มงคลศรี และ สายสดุา สขุแสง, 2562) 

การใช้สถานการณ์ เป็นฐานการเรียนรู้(Situation Based learning)นัน้ขึน้อยู่กับ
บริบทและกล่าวถึงสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องมีการแสดงบทบาท การตดัสินใจและการ
สื่อสาร การเรียนการสอนจะถือว่าเป็นกระบวนการทางสงัคมในระหว่างที่มีความรู้ที่ถกูสร้างขึน้โดย
กลุ่มนักเรียนและครู ความรู้ต้องเป็นบริบทและอ้างอิงถึงสถานการณ์เฉพาะขณะที่การเรียนรู้
จะต้องเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่เฉพาะเจาะจง บ่อยครัง้ในขณะที่การประยุกต์ใช้การ
เรียนรู้ตามสถานการณ์ให้ใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ตามการจดัการเรียนรู้ตามภาระงาน  ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัความสามารถที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเลือกงานหนึ่งในห้าประเภทที่ควบคุมสาขาความรู้ที่
แตกต่างกนั 

1. ภาระงานทางทฤษฎีซึง่มีจดุมุ่งหมายในการตรวจสอบและประเมินผลงานแบบ
บรูณาการ 

2. ภาระงานที่มุ่งเน้นการควบคุมประเมินระดับความรู้และความสามารถท่ี
เก่ียวข้องกบัการวางแผนการคาดการณ์ผลลพัธ์การท าภารกิจทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

3. ภาระงานแก้ไขโดยมุ่งแก้ไขและควบคมุสถานการณ์งาน 
4. ภาระงานการตัดสินใจที่ต้องการความสามารถการแก้ไขปัญหาจากนักเรียน

โดยอาศยัความรู้ที่ได้รับมาก่อนหน้านี ้
5. ภาระงานควบคมุและประเมินความสามารถการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 

การใช้สถานการณ์ เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation Based learning) คือการให้
นกัเรียนมีสว่นร่วมในสถานการณ์ที่ซบัซ้อนซึง่รวมถึงการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอภิปรายให้ได้ข้อสรุป
โดยไม่มีข้อโต้แย้ง นกัเรียนต้องเข้าใจสถานการณ์และท าการตดัสินใจเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและ
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คาดการณ์ผลที่ตามมาจากการตดัสินใจนัน้และการตดัสินใจอ่ืน ๆ การด าเนินการตามวิธีการนีเ้ป็น
เร่ืองยากเนื่องจากต้องมีการจดัท ารายละเอียด ตาราง แผนภาพ ฯลฯ  

การใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation Based learning) การมีส่วนร่วม
โดยใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ ปัจจุบนั ผู้สอนแต่ละคนจะเจอผู้ เรียนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน บาง
กลุ่มเรียบร้อย  บางกลุ่มธรรมดาๆ บางกลุ่มก๋ากั่น วิธีการคือ ผู้สอนแบ่งกลุ่ม (การแบ่งกลุ่มนัน้ให้
อิสระกบัผู้ เรียน) จดักลุ่มกลุ่ม จดัโซน เลือกหวัหน้า  ลกัษณะของหวัหน้ากลุ่ม ชอบตอบค าถามไม่
ว่าจะเป็นค าถามจากผู้ สอน หรือผู้ เรียนด้วยกันโยนค าถาม กล้าแสดงอออก ผู้ สอนมักจะเจอ
หัวหน้ากลุ่มลักษณะเช่นนี ้เนือ้หาคือข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ ให้ผู้ เรียน
แก้ปัญหาสิ่งที่ก าลงัเกิดขึน้ ผู้ เรียนจะมีความต่ืนตัวในการค้นหาข้อมูล มีการถกเถียง มีการเสนอ
ความคิดเห็น เชื่อว่าแรกๆจะไม่มีใครแสดงความคิดเห็น แต่ถ้าผู้สอนซกัถามหวัหน้ากลุม่ ก็จะมีการ
เสนอความเห็น และช่วยกนัหาค าตอบเหล่านัน้ จึงท าให้ชัน้เรียนเกิดความสนุก ผู้สอนให้ผู้ เรียนจบั
กลุม่กนัวิเคราะห์ประเด็นที่ก าหนดขึน้ ผู้ เรียนเห็นด้วยหรือไม่กบัประเด็นนัน้ๆ ผู้ เรียนจะมีความรู้สึก
ปลืม้ใจกับที่ค้นคว้ามาไม่สูญเปล่า ได้รับคะแนน ค าชื่นชม เสียงปรบมือ  ท าให้เรียนอยากมีส่วน
ร่วมในการเรียน การตอบค าถาม (สกุรี บญุเทพ, 2562) 

สามารถสรุปได้ว่าการน าสถานการณ์มาเป็นฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง 
ผู้สอนได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดโดยใช้สถานการณ์เป็นปัจจัยหลกัเพื่อด าเนินการ
จดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนนัน้เข้ามามีสว่นร่วม ซึง่กลา่วได้ว่าเป็น Learning by doing  
 

2.2 รูปแบบกิจกรรมการสอน 
2.2.1 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) 

 การแสดงบทบาทสมมติุเป็นวิธีการที่จะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจในเร่ืองที่เรียนและเป็น
โอกาสให้นกัเรียนได้ฝึกภาษาได้เป็นอย่างดี โดยครูเป็นผู้จดัสถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้แสดงบทบาท
ต่าง ๆ ในสถานการณ์นัน้ในขณะที่ผู้ เรียนได้แสดงบทบาทสมมตินัน้พวกเขาจะได้ฝึกการใช้ภาษา 
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนด การแสดงออกทางพฤติกรรมทางสังคม การพูดเพื่อ
จุดประสงค์ทางสงัคม ได้แก่ การเชิญชวน การเจรจาต่อรอง และการร้องเรียน ความสามารถใน
การใช้ภาษาของผู้ เรียนนัน้จะเป็นภาษาที่เกิดขึน้จริงในสงัคมที่สามารถประเมินได้โดยผ่านผลลพัธ์
ในการท ากิจกรรมของผู้ เรียน ที่ผู้ เรียนจะได้รับประสบการณ์จากฝึกฝนทางด้านของการคิด ผ่าน
การสวมบทบาทเป็นบุคคลอื่น รวมถึงสามารถวิเคราะห์และอภิปราย การแสดง การแก้ปัญหา การ
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ตัดสินใจอย่างมี  เหตุผล เพราะผู้ เรียนจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนตาม
สถานการณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลงึ ได้ถกูต้อง เหมาะสม  

การแสดงบทบาทสมมติุที่ผู้สอนควรใช้คือละครจะประกอบด้วย ผู้ก ากบัคือผู้สอน
และผู้ เรียน ผู้ แสดง คือผู้ สอน (แสดงให้เห็นก่อนและผู้ เรียน : แสดงตามผู้ สอน) ผู้ ชม คือ ผู้ สอน 
ผู้ เรียน และผู้คนทัว่ไป ใครก็ได้ ผู้ เรียนจะได้รู้จกัวิธีแก้ปัญหา ผู้สอนจะสอนให้ผู้ เ รียนเข้าถึงบทบาท
สมมุติ เข้าถึงค าศัพท์ ประโยค เร่ืองราว การแสดงถึงอารมณ์มีความรู้สึก ความกล้าแสดงออก 
ผู้สอนได้เสริมให้ผู้ เรียนมีการคิดวิเคราะห์ โดยผู้สอนเป็นคนสร้างขึน้มา ให้ผู้ เรียนก ากับ เรียบเรียง
บทละคร และให้ผู้ เรียนรู้จกัการแก้ปัญหา เมื่อน าทุกอย่างมารวมกัน ปรากฏได้ว่า ผู้ เรียนสามารถ
ใช้เองเป็น จากความท้าทายที่ได้สร้างให้กบัผู้ เรียนทัง้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และการอัดคลิป
วิดิโอ ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจ จ าได้ ใช้เป็น อยู่และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ สนุก มีความสุข 
อยากท าอีก (ธิดารัตน์  น้อยสวุรรณ, 2562) 

ขนิษฐา บุนนาคได้ให้หลักในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติคือการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองนัน้จ าเป็นที่ผู้ สอนจะต้องมีการวางแผนและ
เตรียมการมาเป็นอย่างดี โดยการเตรียมการนัน้ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญดังนี  ้(ขนิษฐา บุนนาค, 
2561) 

1. เร่ืองเวลาไม่ควรจ ากัดหรือก าหนดเวลาตายตัวในการแสดง เพื่อให้ผู้ เรียน
แสดงได้อย่างเต็มศกัยภาพ 

2.ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมตามความเหมาะสมกบัความสามารถ เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่และความภมูิใจในตนเอง 

3. ให้ผู้ เรียนได้เลือกเนือ้เร่ืองที่จะแสดงตามความสนใจของผู้ เรียน 
4. ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัวางแผนและจดัฉากในการแสดงอย่างง่าย 
5. จัดบรรยากาศให้ผู้ เรียนอยากมีส่วนร่วม ไม่สร้างความเครียด และให้

ผู้ เรียนได้แสดงออกอย่างเสรีภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั 
6. ให้ผู้ เรียนรู้จักการท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืนและยอมรับฟังผู้ อ่ืนโดยไม่เอา

ความคิดเห็นตวัเองเป็นที่ตัง้ 
7. ให้ผู้ เรียนได้สลับสับเปลี่ยนบทบาทในการแสดงสามารถแสดงได้ทุก

บทบาทที่ได้รับมอบหมาย 
8. เน้นการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาและสาระความรู้ที่ได้จาก

การแสดงและไม่จบัผิดผู้ เรียนอย่างเดียว 
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Al-Eiadeh และทีมงานได้เสนอกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ (Eiadeh 
et al, 2016) 

ขัน้ที่ 1 ผู้ สอนน าเสนอสถานการณ์และบทบาทสมมติที่มีมีระดับยากง่าย
เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของผู้ เรียนและความเป็นจริง บทบาทสมมติที่สร้างขึน้
นัน้จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ บทบาทที่ให้ควรมีลักษณะเปิดกว้างเพื่อให้
ผู้ เรียนสามารถเปิดเผยความคิด ความรู้สึกของตนมาก หรือบทบาทสมมติอาจก าหนดรายละเอียด 
ในการแสดงของผู้ เรียนให้มุ่งในสว่นที่ต้องการ 

ขัน้ที่ 2 คัดสรรผู้ แสดงโดยผู้ สอนและผู้ เรียนจะร่วมกันเลือกผู้ แสดง หรือให้
ผู้ เรียนอาสาสมคัรก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์  

ขัน้ที่ 3 เตรียมความพร้อมตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในการจดัฉาก 
ขัน้ที่ 4 ผู้สอนควรต้องเตรียมผู้ ชม/ผู้ สังเกตุการณ์ในหัวข่อที่ควรสังเกตและ

แนวทางปฏิบติัเพื่อการเรียนรู้ที่ดี 
ขัน้ที่ 5 การแสดงซึง่ผู้แสดงมีความส าคญัมากที่ต้องแสดงออกตามบทบาทที่

ตนได้รับให้ดีที่สดุ เพื่อสื่อให้ผู้ชมเข้าใจในการแสดงนัน้ๆ 
ขัน้ที่ 6 อภิปรายและประเมินผลจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยที่เป็นการแสดงความ

คิดเห็นของการแสดงที่เกิดขึน้ รวมทัง้ให้ผู้แสดงได้มโีอกาสแสดงความคิดเห็นด้วย 
ขัน้ที่ 7 ควรมีการแสดงเพิ่มเติมหากผู้ เรียนเสนอแนะ 
ขัน้ที่ 8 หลังจากการแสดงเพิ่มเติมควรให้มีการอภิปรายและประเมินผลอีก

ครัง้  
ขัน้ที่ 9 สรุปการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละกลุม่ รวมถึงให้

แต่ละกลุม่หาข้อสรุปรวมที่ได้จากการอภิปรายของกลุม่ตน  
2.2.2 การเล่าเร่ือง (Storytelling) 

เอกกนก พนาด ารง (2019) กล่าวว่าการเล่าเร่ืองถือเป็นน าความรู้ของคนให้
แสดงออกเพื่อสื่อสาร โดยรวมเอาทัง้ content and context คือ เนือ้หาและบริบท เพื่อน าเสนอ
ความเชื่อ ความรู้สึกและอารมณ์ในการเล่าเร่ือง ซึ่งจะมีความหลากหลายกันออกไปขึน้อยู้ กับ 
Tacit knowledge หรือก็คือความรู้ต่างๆ ที่อยู่กบัตวับคุคลที่ประยกุต์ใช้ ซึง่สามารถถือเป็นสามารถ
ในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ผ่านเคร่ืองมือที่เรียกว่ากระบวนการเล่าเร่ืองที่มีอยู่
มากมายหลายรูปแบบ 
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เตียวหยูเซียง  กล่าวถึงการเล่าเร่ืองที่มักจะน าเสนอความต้องการความคิดที่
ซบัซ้อนมากมีความหมายหลายประเภทของผู้ เล่านีเ้รียกร้องเก็บกดอุทธรณ์ตรรกะ จะสะท้อนกับ
ผู้ ฟังอย่างสดุซึง้ อริสโตเติลเขียนอย่างกว้างขวางในการโน้มน้าวใจ ความเข้าใจของผู้ เล่าเอาใจใส่
แม้จะเก่ียวข้องกบัคลาสสิกกรีก ละครเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเห็นคณุค่าในสิ่งที่ผู้ ใช้ต้องการ สตูร
ของอริสโตเติล 7 องค์ประกอบ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 เทคนิคทัง้ 7 ของอริสโตเติลในการเลา่เร่ืองให้ดี 
 

ที่มา : (เตียวหยเูซียง, 2561) 
 

1. เร่ืองย่อ ผู้ เลา่พยายามเลา่ให้ครอบคลมุ 
2. ตวัละคร ผู้ ฟังคือใคร ไม่ใช่แค่กลุ่มคน แต่คณุต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้

ในสิ่งที่พวกเขาชอบและความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา 
3. ธีม ผู้ เล่าจะสร้างสถานะที่น่าเชื่อถือให้กบัผู้ ฟังได้อย่างไรและยงัตั ง้ตวัคุณ

เองให้แตกต่างจากคนอ่ืนได้อย่างไร ผู้ เล่าสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปในการเล่าเร่ืองทัง้ความ
ยากล าบากที่เกิดขึน้และผ่านไปได้ของเร่ือง 

4. บท การออกแบบของผู้ เล่าจะเล่าให้ผู้ ฟังอย่างไรและอย่างไร เสียงที่เป็น
ทางการ หรือไม่เป็นทางการตรงกบัสิ่งที่ผู้ ฟังคาดหวงัหรือไม่ บทมีความเหมาะสมเท่าใด 

5. ท านอง รูปแบบการออกแบบเร่ืองเล่าโดยรวมจะดนู่าพึงพอใจและสามารถ
คาดเดาได้จากผู้ ฟัง 

6. การตกแต่ง ผู้ เล่าจะน าเสนอทุกสิ่งอย่างไรเพื่อให้เร่ืองตรงกับที่ผู้ เล่า
สามารถรับรู้ได้ การออกแบบแบบคลาสสิกหรือการจดัวางแบบเฉพาะตามความต้องการ 
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7. เร่ืองราว ผู้ เล่าจะท าให้การออกแบบโดดเด่นได้อย่างไรเพื่อให้ผู้ ฟังจดจ าได้ 
(เตียวหยเูซียง, 2561) 

สิท ธิพงศ์  ศิ ริมาศเกษม  ถอดความ ได้ว่า  8 ความลับของการเล่ า เร่ือง 
(Storytelling) คือ 

1. เก่ียวข้องกบัผู้ ฟัง (Related) วิเคราะห์ผู้ ฟัง เพื่อศกึษาหาวิธีที่จะเลา่เร่ืองให้
เข้าถึงผู้ ฟัง 

2. เส้นทาง (Journey) ผู้ ฟังสนใจที่มาหรือเร่ืองราวระหว่างทางก่อนถึง
ผลลพัธ์มากกว่า  

3. น่าส่งต่อหรือแบ่งปัน (Sharable) เป็นเร่ืองราวที่น่าบอกต่อนอกจากจะ
น่าสนใจแล้ว ต้องสามารถสะท้อนมาถึงตัวผู้ เล่าและก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีได้ ถ้าไม่ก่อให้เกิด
ภาพลกัษณ์ที่ดี ผู้ ฟังจะไม่เลา่ต่อ 

4. สร้างจินตนาการ (Imaginate) ผู้ ฟังต้องนึกภาพตามได้  
5. เรียบง่าย (Simple) เร่ืองเลา่เข้าใจง่าย 
6. สร้างอารมณ์ (Emotion) เร่ืองเลา่ควรมีช่วงที่เลา่ถึงอารมณ์ต่างๆ 
7. เกินความคาดหมาย (Unexpected) เร่ืองเล่าอาจมีช่ วงเกินความ

คาดหมาย เพื่อดงึความสนใจจากผู้ ฟัง 
8. เปรียบเทียบ (Compare) การเล่าเร่ืองให้น่าสนใจหรือมีพลังต้องมีการ

เปรียบเทียบ (สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม, 2562) 
2.2.3 การร้องเพลง (Song) 

การใช้บทเพลงในการเรียนรู้นับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี  เพราะการใช้บทเพลงเป็นวิธีการที่ง่าย  ช่วยให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ได้
รวดเร็วการใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาองักฤษสามารถพัฒนาความสามารถของผู้ เรียน
ได้ทัง้สามด้าน คือ 1.ด้านการออกเสียง การออกเสียงถือเป็นทกัษะพืน้ฐานในการเรียนรู้ด้านภาษา  
กล่าวคือ  ผู้ เรียนต้องเร่ิมจากการฝึกออกเสียง  การใช้บทเพลงจึงเป็นวิธีที่ดีที่ช่วยในการพัฒนา
ความสามารถด้านการออกเสียง  ผู้ เรียนอาจเร่ิมต้นจากการเลือกบทเพลงที่ชอบของแต่ละบุคคล
ก่อนเพราะการร้องเพลงภาษาองักฤษที่ผู้ เรียนชอบนัน้สามารถช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาการออกเสียง
ในแต่ละค าได้ถูกต้องและแม่นย ายิ่งขึน้ ที่ส าคัญยิ่งผู้ เรียนร้องเพลงที่ชอบบ่อยครัง้มากเพียงใด  
ผู้ เรียนยิ่งจะได้ฝึกทกัษะในเร่ืองของส าเนียง พร้อมทัง้การเชื่อมโยงค าในประโยคที่คล้ายกบัเจ้าของ
ภาษาแบบที่ผู้ เรียนไม่รู้ตัวมากเท่านัน้  2.ด้านค าศัพท์ การฟังเพลงสามารถช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนา
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ภาษาองักฤษได้อย่างรวดเร็ว เพราะการฟังพร้อมกบัการออกเสียงร้องเพลง  สามารถช่วยให้ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้ค าศัพท์แปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน  ผู้ เรียนอาจบันทึกค าศัพท์เหล่านีไ้ ว้และน าไป
ค้นคว้าหาความหมายในภายหลัง  เป็นการเพิ่มพูนค าศัพท์ใหม่ ๆ พร้อมทัง้ฝึกความจ าไปใน
ขณะเดียวกัน  3.ด้านไวยากรณ์ ในขณะที่ผู้ เรียนฟังเพลงนัน้  การฟังเพลงสามารถช่วยผู้ เรียนใน
การจ ารูปแบบประโยค  การเรียงประโยคตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  การใช้ค าต่าง ๆ เหล่านี ้ 
ผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้และน าไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะรูปแบบประโยคในเพลงโดยส่วน
ใหญ่คือบทสนทนาทีใ่ช้สื่อสารในชีวิตประจ าวนั  

เพลง จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษของ
ผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี  การเลือกบทเพลงของผู้ เรียน  อาจเร่ิมจากการเลือกเพลงที่ตนเองสนใจก่อน  
เพราะการเรียนภาษาจากเสียงดนตรีมีจดุประสงค์หลกัคือ  ให้ผู้ เรียนรู้สกึสนกุ  เข้าถึงง่าย  บางครัง้
อาจจะต้องนั่งฟังเพลงเดิมทวนไปมาซ า้ ๆ หากเลือกเพลงที่ผู้ เรียนไม่สนใจจะท าให้ผู้ เรียนเบื่อเร็ว
และอาจไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนเท่าที่ควร   

การเลือกเพลงนอกจากเลือกจากความสนใจของผู้ เรียนแล้ว  สิ่งที่จะต้องค านึงถึง
อีกอย่างคือภาษาในบทเพลง  ควรเป็นภาษาที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกัน
ทัว่ไป ผู้ เรียนอาจเร่ิมต้นจากง่ายไปหายาก  เช่น  เร่ิมจากแนวเพลงป็อปก่อน เพราะมีภาษาที่เข้าใจ
ง่าย  ค าร้อง ค าพูดชดัเจน  สามารถเข้าถึงได้ง่าย  เมื่อผู้ เรียนมีความพร้อมจึงให้ฝึกร้องแนวอ่ืน ๆ 
เพื่อเรียนรู้ค าศัพท์กลุ่มใหม่ ๆ ที่กว้างขึน้ และหลากหลายมากขึน้ ผู้ สอนอาจมีส่วนร่วมโดยการ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จักสงสัยและฝึกตัง้ค าถามให้บ่อยครัง้เพื่อให้ผู้ เ รียนรู้สึกมีส่วนร่วมมากยิ่งขึน้  
การเรียนภาษาองักฤษด้วยเพลงจึงไม่ใช่เพียงการฟังอย่างเดียว เพราะพฤติกรรมดงักล่าวเพียงแค่
ช่วยให้ผู้ เรียนคุ้นเคยกับภาษา หรือการออกเสียงเท่านัน้  ดังนัน้แล้วสิ่งที่จะท าให้ผู้ เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงคือ ฟังแล้วไม่นิ่งเฉย ให้หมั่นสงสัยและฝึกตัง้
ค าถามให้บ่อย  

การเลือกบทเพลงจากความไพเราะ  ผู้ เรียนอาจเลือกบทเพลงจากความไพเราะ
อย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องรู้จกัความหมายของบทเพลงด้วย หลงัจากที่ฟังจบต้องหาความหมาย
ของเพลงมาอ่านเพิ่มเติม นอกจากจะช่วยให้เข้าถึงอารมณ์ของเพลงมากขึน้แล้ว ยงัช่วยให้เรียนรู้
ความหมายของค าศพัท์จากเพลงได้เป็นอย่างดี  หากคุ้นค าศพัท์หรือประโยคใดที่มกัจะใช้ในเพลง
บ่อย ๆ ให้จดบนัทึกไว้เป็นคลงัค าศัพท์ของตนเอง ถ้ามีค าศัพท์แปลกใหม่หรือค าศัพท์ที่ไม่คุ้น ให้
จดบันทึกและน าไปเปิดหาความหมาย หรือจดจ าการใช้ประโยคเหล่านัน้ เพราะค าศัพท์ หรือ 
ประโยคที่มีความยาวสว่นใหญ่มกัจะเป็นภาษาที่ผู้คนใช้ติดต่อสื่อสารกนัในชีวิตประจ าวนั   
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เพลงเป็นเคร่ืองมือที่ทรงประสิทธิภาพส าหรับการเรียนภาษาองักฤษที่สามารถใช้
ได้ผลจริง  ปรากฏหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ดนตรีช่วยให้ผู้ เรียนภาษาที่สองได้
เรียนรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ และพัฒนาการสะกดค า ซึ่งเรียกสิ่งนีว้่า “Mozart Effect” แนวคิดของ
ทฤษฎีนีบ้อกว่าการฟังเพลงคลาสสิคจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพทางสติปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น 
ความสามารถในการเรียนรู้ เป็นต้น  บทเพลงเป็นภาษาที่ผู้คนใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
เต็มไปด้วยค าศพัท์ วลี และส านวนที่ใช้ได้จริงเป็นจ านวนมาก และบทเพลงมีเจตนาเพื่อผู้ ฟังที่เป็น
เจ้าของภาษา ค าพูดที่ปรากกฏในบทเพลงจึงเป็นภาษาที่ทนัสมยัอยู่เสมอ ทัง้ยงัเป็นภาษาที่ผู้คน
ใช้ติดต่อสื่อสารกนัในชีวิตประจ าวนัจริง  จึงท าให้เข้าใจได้ง่าย  การฟังเพลงผู้ ฟังจะได้ฟังเน้นไปที่
การออกเสียง และการท าความเข้าใจถึงท่วงท านองตลอดจนถึงจังหวะจะโคนของเพลงใน
ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ต่าง ๆ และรูปแบบของเสียงที่วนซ า้ไปมาจะท าให้ฝังอยู่ในหัวของผู้ เรียนได้
อย่ างง่ายดาย  ความสามารถในการฝัง ติดอยู่ ในหัว คือความสามารถอันลึกลับของ
เสียงดนตรี  ท านองและเนือ้ร้องจะซมึซบัเข้าสูค่วามคิดและติดวนซ า้ไปมาอยู่ในจิตของเรา ทัง้หมด
จะช่วยให้ผู้ เรียนจ าค าศพัท์และวลีต่าง ๆ ได้  เพราะท านองที่เป็นดนตรีมีความสมัพนัธ์กบัเราอย่าง
ลึกซึง้  ทรงพลงัและมีคุณค่าอย่างใหญ่หลวง สิ่งเหล่านีคื้อกุญแจที่ใช้ปลดปล่อยอารมณ์ ทัง้ยังมี
อิทธิพลต่อความรู้สึก และช่วยส่งเสริมให้สขุภาพของผู้ เรียนดีขึน้ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ สิ่งใดก็
ตามที่เข้าไปเก่ียวข้องกบัอารมณ์  สิ่งนัน้มักจะง่ายที่จะจ าและยากที่จะลืม  สิ่งเหล่านีจ้ึงยืนยันได้
ว่าการใช้เพลงมาช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียนได้เป็นอย่าง
ดีกว่าวิธีอ่ืน  เห็นได้จากหนึ่งในเหตผุลที่ท าให้การเรียนภาษาเป็นเร่ืองยาก คือ เวลาในแต่ละวนัของ
เรามีไม่มากพอเพื่อทุ่มเทให้กับการเรียน แต่การเรียนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลงท าให้ผู้ เรียนไม่
จ าเป็นต้องแบ่งเวลา ผู้ เรียนสามารถฟังเพลงที่ไหนก็ได้ ในรถ ในครัว แม้กระทั่งกิจวัตรประจ าวัน
อย่างการอาบน า้ เพลงจะสอนวฒันธรรมทางภาษาองักฤษให้กบัผู้ เรียน บทเพลงจะท าให้ผู้ เรียนได้
สมัผสักบัวฒันธรรมของผู้ ร้อง ตลอดจนสิ่งที่ผู้ ร้องคิด  รู้สึกและถ่ายทอดออกมาผ่านบทเพลงสูผู่้ ฟัง  
ยิ่งหากผู้ เรียนรู้จักเพลงหรือศิลปินที่มีชื่อเสียง  ผู้ เรียนจะสามารถถกประเด็นกับเพื่อนที่พูด
ภาษาองักฤษได้อย่างง่ายดาย 

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลงจึงถือเป็นวิธีการที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เพราะเพลง
เต็มไปด้วยค าศัพท์ วลี และส านวนที่ใช้ได้จริงเป็นจ านวนมาก และภาษาในเพลงส่วนมากมักจะ
เป็นภาษาที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจ เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย 
สามารถจดจ าน าไปใช้ได้จริง ช่วยให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการทางด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว  ผู้ เรียนไม่
จ าเป็นต้องเข้าใจทัง้ค าแปล ภาษา ส านวน หรือรูปประโยคต่าง ๆ ในเพลงทัง้หมด เมื่อผู้ เรียนเร่ิม

http://www.scribd.com/doc/48535797/Using-Music-to-Enhance-Second-Language-Acquisition-From-Theory-to-Practice
https://www.wqxr.org/story/after-mozart-effect-music-impact-brain/
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คุ้นเคยกบัเพลงใดเพลงหนึ่ง ผู้ เรียนสามารถเปลี่ยนไปฟังเพลงต่อไปได้เลย การเปลี่ยนเพลงเพื่อทิง้
ระยะไปสกัพักแล้วค่อยกลบัมาหาเพลงแรก จะช่วยให้ผู้ เรียน เรียนรู้ จดจ า ได้มากกว่าการท่องจ า
ทัง้เพลงซ า้ไปมา วิธีนีเ้รียกว่า “spaced repetition” (การเว้นระยะท าซ า้) ซึง่ได้รับการพิสจูน์แล้วว่า
มีประสิทธิภาพสูงกว่าการพยายามเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบทัง้หมดในครัง้เดียว   ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น  การฟังอย่างเดียว อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร ถ้าต้องการให้การเรียนภาษาด้วยเพลงได้ผล
สูงสุด สิ่งที่ผู้ เรียนควรท าคือการหัดร้องไปตามเพลง การร้องเพลงภาษาอังกฤษไปช่วยเร่ืองของ
ค าศัพท์ หรือรูปประโยคได้มากกว่าและยังช่วยฝึกเร่ืองการออกเสียงให้ใกล้เคียงกบัเจ้าของภาษา
อีกด้วย  การเรียนภาษาอังกฤษด้วยดนตรีจึงควรเร่ิมต้นจากความสนุก ความเข้าใจ และไม่ฝืนท า
มากจนเกินไป เพราะแทนที่จะเก่งภาษาได้อย่างที่ใจต้องการ อาจจะท าให้ผู้ เรียนเบื่อ และไม่อยาก
เรียนก็เป็นได้  แต่ในทางกลบักนั  ถ้าผู้ เรียนเร่ิมต้นจากความสนุก  ความเข้าใจ  ผู้ เรียนจะสามารถ
เรียน รู้ได้อย่างรวดเร็วและประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี   
(Council, 2019) 

 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศันสนะ มูลทาดี (2559, น.68) ได้การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติและศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการแสดงบทบาทสมมติุ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ประจ าภาค
เรียนที่ 2 จ านวน 20 คน ซึ่งเรียนวิชาภาษาองักฤษเพิ่มเติม ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แผนการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมบทบาทสมมุติ จ านวน 8 แผน แบบประเมินความสามารถด้านการ
พูดภาษาอังกฤษก่อนและหลงัการทดลอง แบบประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
ระหว่างการทดลอง และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ โดย
ท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู ผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการพดูภาษาองักฤษด้วย
วิธีแสดงบทบาทสมมุติของผู้ เรียน หลงัการทดลองสูง กว่าก่อนการทดลอง และผู้ เรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ ในระดบัมาก  

Dhani Ram Sharma  (Sharma, 2018, p.97-105 ) ได้ท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการพูดของนักเรียน  โดยใช้วิธีการเล่าเร่ืองแบบมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนา
ความสามารถการพดูของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการเล่าเร่ือง และเพิ่มความมัน่ใจ
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ในความสามารถการพดูและสร้างความคล่องแคล่วในการพดู การวิจยันีเ้ก็บข้อมลูด้วยการสงัเกต
โดยการจัดกิจกรรมประกวดการเล่าเร่ืองและท าการทดสอบความสามารถการพูด ผลการวิจัย
แสดงถึงการพฒันาประสิทธิภาพในการพดูโดยใช้วิธีการเลา่เร่ืองที่ดีขึน้ และผลการทดสอบผลการ
ทดสอบการพูดในรอบที่สองอธิบายว่าด้านการพูดของนักเรียนมีความพัฒนาการที่ดีขึน้ การเล่า
เร่ืองสามารถพฒันาความเข้าใจ คลอ่งแคลว่ ค าศพัท์ ไวยากรณ์และการออกเสียง 

เกศสุดา ปงลังกา (2550, น.37-41) ท าการศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการ
พัฒนาความสามารถ ด้านการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาการ
พัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ จ านวน 20 คน ซึ่งเลือก เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม(ฟัง-พูด) ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แผนการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมบทบาทสมมติ 
จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการทดลอง  
แบบประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษระหว่างการทดลอง โดยใช้การทดลองและ
เก็บรวบรวมข้อมลูเป็นเคร่ืองมือ ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของผู้ เรียน สูงกว่าก่อนการทดลอง และผู้ เรียนมีการพัฒนา 
ด้านการพดูภาษาองักฤษอย่างต่อเนื่อง และมีความมัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษมากขึน้  

ศลิษา เตรคุพ (2553, น.41) ท าการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิผลของ
การเรียนการสอนโดยผ่านเกมและเพลง ช่วยสอนในรายวิชาภาษาเยอรมันเบือ้งต้น 1 ในแง่
ผลสมฤัทธท์ิางการเรยีนของผู้ เรียนและการเสริมสร้างแรงจงูใจใน การเรียนของผู้ เรียน และเพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาเยอรมนัหรือภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ โดยใช้
สื่อเกมและเพลงต่อไปในอนาคต ในภาคปลายปีการศกึษา 2551 จ านวน 14 คน และ คดัเลือกเกม
จ านวน 3 เกม เพลงจ านวน 2 เพลง มาใช้ด าเนินการสอนเนือ้หาด้านศพัท์และด้านไวยากรณ์ ทัง้นี ้
ได้ท าการวัดและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน 
ประกอบกับให้กลุ่มประชากรตอบแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า ผนวกกับชนิด
ค าถามปลายเปิดเพื่อส ารวจทัศนคติในเร่ืองการน าเกมและเพลงมาใช้ในการสอน ผลการวิจัย
พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกิดจากการใช้เกม มีแนวโน้มสงูกว่าการใช้เพลง ผู้ เรียนมีทศันคติ
ที่ดีในการเรียนผ่านเพลงและเกม ผู้ เรียนต้องการให้น าเกมมาใช้ ในการสอนค าศัพท์ ไวยากรณ์ 
ความสามารถการพดู และต้องการให้น าเพลงมาใช้ในการสอนค าศพัท์และความสามารถการฟัง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์เป็นฐานที่ผนวกกับกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play), การเล่าเร่ือง 
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(Storytelling) และการร้องเพลง (Song) จะช่วยพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาองักฤษของ
ผู้ เรียน โดยผู้ เรียนจะได้แสดงออกทางการพดูภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ในรูปแบบการ
พูดภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม, คู่ และเด่ียวผ่านการจัดกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งผู้ วิจยัสนใจที่จะน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานที่ผนวกกับกิจกรรมทัง้ 3 ไปทดลองใช้กับ
ผู้ เรียน 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยา
นสุรณ์ ส านกังานเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียน
จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวน 336 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอก

พิทยานุสรณ์ ส านกังานเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง
ได้มาจากการแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยทางโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถเป็นจ านวน 8 ห้องเรียน ได้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 41 
คน เป็นกลุม่ทดลองตวัแปรที่ศกึษา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 โดยใช้เวลาในการทดลอง

สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน เป็นเวลา 10 สปัดาห์ ใช้เวลาในการทดสอบก่อนและหลงัเรียนอย่างละ 1 
ครัง้ รวมทัง้หมดเป็น 22 คาบเรียน 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาที่ใช้ในการทดลองครัง้นี ้ผู้ศึกษาเลือกเนือ้หาจากหนังสือเรียน คลิปวิดีโอ สื่อ

ต่างๆจากอินเตอร์เน็ต ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดงันี ้
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1. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play) จ านวน 8 คาบเรียน 
1.1 สาระการเรียนรู้     

- Asking and answering Yes/No, questions 
- Express future plans  
- Order food items and drinks 

2. กิจกรรมการเลา่เร่ือง (Storytelling) จ านวน 6 คาบเรียน 
2.1 สาระการเรียนรู้     

- Introduce oneself to a group and suppose oneself to be another  
Asean nations 

- I’ll have to think about it. 
3. กิจกรรมการร้องเพลง (Song) จ านวน 6 คาบเรียน 

3.1 สาระการเรียนรู้     
- Make suggestion 
- Express preferences 

โดย 1 กิจกรรม 1 แผนการจดัการเรียนรู้ รวมจ านวน 3 แผน 
 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นีม้ี 2 ชนิด ประกอบด้วย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 

2. แบบประเมินด้านความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 

 
3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
3.1.1 ศกึษาค าอธิบายรายวิชา และตวัชีว้ดั ตามโครงสร้างรายวิชา วิชาภาษาองักฤษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลกัสตูรสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองจอกพิทยานสุรณ์ ส านกังานเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร 

3.1.2 ศึกษาและเลือกเนือ้หาที่จะใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน
โดยเป็น หนังสือเรียนประกอบการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน รหัสวิชา อ 23102  ของ
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นักเรียนชัน้  มัธยมศึกษาปีที่  3 ประกอบกับบทความ เพลง คลิปวิดีโอ และสื่อที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวนัจากสื่ออินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกบักิจกรรม 

3.1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน จ านวน 3 แผน ดงันี ้
- แผนที่ 1 กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play) จ านวน 8 คาบ คาบละ 

50 นาท ี(400 นาที) 
- Asking and answering Yes/No, questions 
- Express future plans  
- Order food items and drinks 

- แผนที่ 2 กิจกรรมการเล่าเร่ือง (Storytelling) จ านวน 6 คาบ คาบละ 50 นาที     
(300 นาที) 

- Introduce oneself to a group and suppose oneself to be another 
Asean nations 

- I’ll have to think about it. 
- แผนที่  3 กิจกรรมการร้องเพลง (Song) จ านวน 6 คาบ  คาบละ 50 นาที         

(300 นาที) 
- Make suggestion 
- Express preferences 

3.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้ 3 แผน ที่สร้างเรียบร้อยแล้ว น าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความสอดคล้อง 
ของเนือ้หาและความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน เพื่อน า ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและ
แก้ไขตามค าแนะน า 

3.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และ 
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 42 
คน และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนน าไปทดลองจริง 

3.2 แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
3.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร เนือ้หา และจุดมุ่งหมายที่ก าหนดในสาระและ

มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมทัง้
จดุประสงค์ของเนือ้หาที่ ใช้ในการทดลอง เพื่อน าไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบ 
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3.2.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารที่ เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ  
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 

3.2.3 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลงัการทดลอง 1 
ชดุ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

- ตอนที่  1 ก าหนดให้ผู้ เรียนแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play) ตามหัวข้อท่ี
ก าหนดให้ จ านวน 1 หวัข้อจาก 10 หวัข้อ ด้วยวิธีการสุ่มหวัข้อ ด้วยวิธีการสุ่มหวัข้อ โดยก าหนดให้
ผู้ เรียนแสดงบทบาทสมมติกับเพื่อน  แบบทดสอบประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี  ้Ask for 
information each other, Invitation to the party, Suggest the way to somewhere, Require 
someone to do something, Make an appointment, Advice someone to do something, 
Console a friend, See a doctor, Talk to teacher, and Discussion about the project  

- ตอนที่  2 ก าหนดให้ผู้ เรียนเล่าเร่ือง (Storytelling) ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 
จ านวน 1 หัวข้อจาก 10 หัวข้อ ด้วยวิธีการสุ่มหัวข้อ โดยก าหนดให้ผู้ เรียนเล่าเร่ือง แบบทดสอบ
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี  ้Yourself, Movie/ Series, Best friend, Game, Fashion, Activity, 
Actor/Actress, Idol/ Influencer, Family, and School  

- ตอนที่ 3 ก าหนดให้ผู้ เรียนร้องเพลง (Song) ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ จ านวน 1 
หวัข้อจาก 10 หวัข้อ ด้วยวิธีการสุม่หวัข้อ โดยก าหนดให้ผู้ เรียนร้องเพลงพร้อมบอกเหตใุนการเลือก
เพลงที่สอดคล้องกับหัวข้อที่ได้ แบบทดสอบประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี  ้Love/ Romance, 
Broken heart, Have a crush on you, Enjoy/Dance, Remembrance, Miss, Cheer up, 
Movie/Cartoon/Series, Friendship, and Teenage 

โดยชดุนีใ้ช้ทดสอบทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง เพื่อวดัความสามารถทางการพดู
ในหวัข้อต่าง ๆ ตามที่ก าหนด และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส Covid-19 ท่ี
เกิดขึน้ จึงมีการปรับรูปแบบของการทดสอบจากรูปแบบเดิมในห้องเรียนเปลี่ยนเป็นให้ผู้ เรียนอัด
คลิปวิดีโอส่งผู้ประเมินเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส Covid-
19 ภายในประเทศและส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร  

3.2.4 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยมี
น า้หนักคะแนนตัง้แต่  0 – 9 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินของ IELTS Speaking Band 
Descriptors (IELTS, 2018) ทัง้ 4 ส่วน ดังนี  ้Fluency and Coherence ความคล่องและความ
ต่อเนื่อง Lexical Resource (Vocabulary) ความหลากหลายของค าคัพท์ที่ ใช้  Grammatical 
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Range and Accuracy ความหลากหลายของไวยกรณ์ที่ใช้และความถูกต้องในการใช้  และ 
Pronunciation ส าเนียงการออกเสียง  

3.2.5 ผู้ เรียนได้คะแนนจากผู้ ประเมินให้คะแนน 3 คน คือ ผู้ วิจัย และ  ครูที่มี
ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษอีก 2 ท่าน ท่ีมีความเข้าใจเกณฑ์การให้คะแนนของ
แบบทดสอบที่ตรงกนั จากนัน้หาค่าเฉลี่ยของคะแนนทัง้หมดที่ได้ 

3.2.6 หาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยให้
ผู้ เชี่ยวชาญด้านภาษาองักฤษ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาค่าดัชนีความเที่ยงตรง เชิงเนือ้หา และลง
ความเห็นว่าแบบทดสอบสามารถวดัจดุประสงค์การเรียนรู้ได้หรือไม่ โดยใช้สตูรการวิเคราะห์ค่าดชั
นีค้วามสอดคล้อง (Index of Items-objective Congruence: IOC) (ล้วน สายยศ และ อังคณา 
สายยศ, 2536)  

คะแนนความคิดเห็น 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวดัจดุประสงค์ข้อนัน้ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวดัจดุประสงค์ข้อนัน้หรือไม่  
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวดัจดุประสงค์ข้อนัน้ 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองแบบ One-group pretest-

posttest design (Fitz-Gibbon และคนอ่ืน ๆ, 1987) ดงันี ้
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม่ สอบก่อน การจดัการกระท า สอบหลงั 
กลุม่ทดลอง (T) T1 X T2 
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สัญลักษณ์ท่ีใช้ในรูปแบบการวิจัย :  
T หมายถึง นักเรียนที่ เลือกแบบการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster random 

sampling) 
T1 หมายถึง การวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนการใช้รูปแบบการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
X หมายถึง รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
T2 หมายถึง การวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
วิธีการด าเนินการทดลอง 

 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3/6 ในภาคเรียนที่  2 ปี 
การศึกษา 2563 เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีขัน้ตอนในการ
ด าเนินการดงันี ้

1. ชีแ้จงจุดประสงค์การเรียนการสอน ท าความเข้าใจกับนักเรียนเก่ียวกับการ 
จดัการเรียนรู้ การทดสอบ และประเมินผล  

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษในรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน  

3. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน ของ
นกัเรียนชัน้ มธัยมศกึษาปีที่ 3 ใช้เวลาในการสอนทัง้หมด 20 คาบ  

4.ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษในรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน  

5. เก็บรวบรวมข้อมลู และน าข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์  
6. สรุปและอภิปรายผล 

 
5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูมีวิธีด าเนินการ ดงันี ้ 
1. เปรียบเทียบความสามารถในการพูดก่อนและหลงัการทดลองของผู้ เรียน โดยน า

คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง จากผู้ ประเมิน 3 คน มาหาค่าเฉลี่ยและ
วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน โดยใช้ t-test แบบ dependent samples เพื่อหาค่านยัส าคญั
ทางสถิต ิ

2. น าข้อมลูที่ได้มาสรุป หาค่าร้อยละและเขียนรายงานเป็นความเรียง 
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6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าเฉลี่ ย  (Mean) ของคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการพูด

ภาษาองักฤษก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเพื่อพฒันา
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 

2. ค่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ของคะแนนแบบทดสอบ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์เป็นฐานเพื่อพฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ  

3. ค่า t-test แบบ dependent samples วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนจาก
แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเพื่อพฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 

การค านวณหาค่าสถิติดงักลา่วข้างต้นใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
สญัลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคาระห์ข้อมลูส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์

ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
N    แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 

    แทน คะแนนเฉลี่ย 
S.D. แทน ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
*   แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน โรงเรียนหนองจอกพิทยา
นุสรณ์ ส านกังานเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 41 คน โดยใช้เวลาในการทดลอง
สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน เป็นเวลา 10 สปัดาห์ ใช้เวลาในการทดสอบก่อนและหลงัเรียนอย่างละ 1 
ครัง้ รวมทัง้หมดเป็น 22 คาบเรียน 

 คาบเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการพูดของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ส านกังานเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร
ก่อนและหลงัใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและหลังใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 

ตอนที่ 2 การน าคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลงัการ 
ทดลองจากผู้ประเมิน 3 คน มาหาค่าเฉลี่ย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและหลังใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
ผู้วิจยัศึกษาผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง จากผู้ ประเมิน 

3 คน มาหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง ด้วย
ค่าสถิติt-test แบบ dependent samples เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความสามารถใน
การพดูภาษาองักฤษของผู้ เรียนก่อนและหลงัการทดลอง ดงัปรากฏใน ตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพดูภาษาองักฤษและหลงัใช้รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
 

ผลการทดลอง 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

t Sig. ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

 S.D.  S.D. 
ความสามารถ
ในการพดู

ภาษาองักฤษ 
9.44 1.467 14.37 1.933 -19.680 .000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ที่มา : (นวพร กลุชนะจิระ, 2563)  

  
จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการพูดของผู้ เรียนก่อนและหลังการทดลอง 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยค่าเฉลี่ยก่อนและหลงัการทดลองอยู่ที่ 9.44 
และ 14.37 ตามล าดบั แสดงว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานช่วยให้ผู้ เรียนพฒันา
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 
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ตอนที่ 2 การน าคะแนนของนักเรียนแต่ละคนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลัง
การ ทดลองจากผู้ประเมิน 3 คน มาหาค่าเฉลี่ย 
 
ตาราง 3 ผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง โดยผู้ประเมิน 3 คน 
 
นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนก่อนการ
ทดลอง 

(36 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย IELTS 
Speaking 

Band 

คะแนนหลังการ
ทดลอง 

(36 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย IELTS 
Speaking 

Band 

ค่าความ
แตกต่าง 
(เพิ่มขึน้/
ลดลง) 

ผู้ประเมินคนท่ี ผู้ประเมินคนท่ี 

1 2 3 1 2 3 

1 8 7 8 8 2 13 11 13 12 3 เพิ่มขึน้ 4 

2 8 10 10 9 2 17 16 19 17 4 เพิ่มขึน้ 8 

3 9 9 9 9 2 18 14 18 17 4 เพิ่มขึน้ 8 

4 9 9 9 9 2 14 13 14 14 4 เพิ่มขึน้ 5 

5 10 10 10 10 3 15 15 17 16 4 เพิ่มขึน้ 6 

6 11 13 13 12 3 16 18 18 17 4 เพิ่มขึน้ 5 

7 9 8 9 9 2 13 12 13 13 3 เพิ่มขึน้ 4 

8 9 8 9 9 2 13 13 15 14 4 เพิ่มขึน้ 5 

9 9 8 8 8 2 13 11 13 12 3 เพิ่มขึน้ 4 

10 9 8 8 8 2 13 10 13 12 3 เพิ่มขึน้ 4 

11 9 8 8 8 2 13 11 13 12 3 เพิ่มขึน้ 4 

12 9 8 8 8 2 13 10 13 12 3 เพิ่มขึน้ 4 

13 9 8 8 8 2 13 12 14 13 3 เพิ่มขึน้ 5 

14 8 10 11 10 3 13 14 14 14 4 เพิ่มขึน้ 4 

15 9 8 8 8 2 13 11 13 12 3 เพิ่มขึน้ 4 

16 8 10 11 10 3 13 13 14 13 3 เพิ่มขึน้ 3 

17 8 10 11 10 3 13 14 14 14 4 เพิ่มขึน้ 4 

18 8 7 7 7 2 14 14 14 14 4 เพิ่มขึน้ 7 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

นัก 
เรียน
คนท่ี 

คะแนนก่อนการทดลอง 
(36 คะแนน) 

ค่า 
เฉลี่ย 

IELTS 
Speaking 

Band 

คะแนนหลังการ
ทดลอง 

(36 คะแนน) 

ค่า 
เฉลี่ย 

IELTS 
Speaking 

Band 

ค่าความ
แตกต่าง 
(เพิ่มขึน้/
ลดลง) 

ผู้ประเมินคนท่ี ผู้ประเมินคนท่ี 

1 2 3 1 2 3    

19 9 9 8 9 2 15 15 17 16 4 เพิ่มขึน้ 7 

20 9 9 9 9 2 14 14 18 15 4 เพิ่มขึน้ 6 

21 10 13 13 12 3 14 17 18 16 4 เพิ่มขึน้ 4 

22 12 12 14 13 3 17 17 19 18 5 เพิ่มขึน้ 5 

23 10 11 11 11 3 15 15 16 15 4 เพิ่มขึน้ 4 

24 10 13 13 12 3 17 18 19 18 5 เพิ่มขึน้ 6 

25 10 9 9 9 2 19 13 19 17 4 เพิ่มขึน้ 8 

26 11 11 11 11 3 20 18 19 19 5 เพิ่มขึน้ 8 

27 8 7 8 8 2 14 13 16 14 4 เพิ่มขึน้ 6 

28 9 8 8 8 2 13 13 15 14 4 เพิ่มขึน้ 6 

29 9 9 8 9 2 13 13 14 13 3 เพิ่มขึน้ 4 

30 10 11 11 11 3 14 14 16 15 4 เพิ่มขึน้ 4 

31 10 12 11 11 3 15 16 17 16 4 เพิ่มขึน้ 5 

32 9 9 11 10 3 13 13 14 13 3 เพิ่มขึน้ 3 

33 8 7 7 7 2 13 13 16 14 4 เพิ่มขึน้ 7 

34 9 9 11 10 3 13 11 13 12 3 เพิ่มขึน้ 2 

35 9 10 10 10 3 13 11 13 12 3 เพิ่มขึน้ 2 

36 10 10 10 10 3 13 12 15 13 3 เพิ่มขึน้ 3 

37 11 11 10 11 3 15 14 15 15 4 เพิ่มขึน้ 4 

38 11 10 11 11 3 15 14 17 15 4 เพิ่มขึน้ 4 

39 9 9 8 9 2 13 13 14 13 3 เพิ่มขึน้ 4 

40 9 8 8 8 2 13 12 13 13 3 เพิ่มขึน้ 5 

41 8 7 8 8 2 14 15 17 15 4 เพิ่มขึน้ 7 

 9.24 9.34 9.59 9.44 2 14.27 13.56 15.41 14.37 4   เพิ่มขึน้ 4.93 

ร้อยละ 23.69 23.95 24.59 24.21  36.59 34.77 39.51 36.85    เพิ่มขึน้12.64 
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จากตาราง 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยคะแนน
ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 9.44 คิดเป็นร้อยละ 24.21 ท่ี และคะแนนหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 
14.37 คิดเป็นร้อยละ 36.85 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 4.93 คิดเป็นร้อยละ 12.64  

ผลคะแนนก่อนการทดลองเมื่อเทียบกับระดับท่ีบงบอกถึงความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของ IELTS (International English Language Testing System) นัน้เฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 2 และคะแนนหลังการทดลองเมื่อเทียบกับระดับท่ีบงบอกถึงความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษของ IELTS (International English Language Testing System) นัน้สูงขึน้เฉลี่ยอยู่
ที่ระดบั 4 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ตัง้ความหมายคือเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตหนองจอก สังกัด
กรุงเทพมหานครก่อนและหลงัใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานมี
พัฒนาการทางด้านความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังจากจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน  
การจดัการเรียนรู้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ส านักงานเขต
หนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนจ านวน 8 ห้องเรียน 
จ านวน 336 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ส านักงานเขต

หนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) โดยทางโรงเรียนจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถเป็นจ านวน 8 
ห้องเรียน ได้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3/6 ซึง่มีนกัเรียนจ านวน 41 คน เป็นกลุม่ทดลอง 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 

ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยผ่านการตรวจสอบและแก้ไข การทดลองใช้ และด าเนินการปรับปรุงเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

2.2 แบบประเมินความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ โดยผ่านการตรวจสอบจาก 
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ผู้ เชี่ยวชาญแล้ว เกณฑ์การประเมินด้านการพดูภาษาองักฤษของ IELTS Speaking Band 

Descriptors (IELTS, 2018) 

3. วิธีด าเนินการทดลอง 
ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3/6 ในภาคเรียนที่  2 ปี 

การศึกษา 2563 เป็นระยะเวลา 10 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีขัน้ตอนใน
การด าเนินการดงันี ้

3.1 ชีแ้จงจุดประสงค์การเรียนการสอน ท าความเข้าใจกับนักเรียนเก่ียวกับการ 
จดัการเรียนรู้ การทดสอบ และประเมินผล  

3.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษในรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน  

3.3 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานของ
นกัเรียนชัน้ มธัยมศกึษาปีที่ 3 ใช้เวลาในการสอนทัง้หมด 20 คาบ  

3.4 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษในรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน  

3.5 เก็บรวบรวมข้อมลู และน าข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์  
3.6 สรุปและอภิปรายผล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้ก าหนด 

4.1 เปรียบเทียบความสามารถในการพูดก่อนและหลังการทดลองของผู้ เรียน 
โดยน าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง จากผู้ประเมิน 3 คน มาหาค่าเฉลี่ย
และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน โดยใช้ t-test แบบ dependent samples เพื่อหาค่า
นยัส าคญัทางสถิติ 

4.2 น าข้อมลูที่ได้มาสรุป หาค่าร้อยละและเขียนรายงานเป็นความเรียง 
   

สรุปผลการวิจัย 
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังจากจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจากจัดการ

เรียนรู้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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อภปิรายผล 
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน

เพื่อพฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ มคีวามสามารถในการพดูภาษาองักฤษหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลส าเร็จดังกล่าวมี
ประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ดงันี ้

การจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานที่ผนวกกบักิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 
(Role-Play), การเล่าเร่ือง (Storytelling) และการร้องเพลง (Song) ซึ่งได้มาจากหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดเรียงล าดับกิจกรรม การจัดเรียงกิจกรรมตามล าดับ ซึ่งการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานนัน้ เป็นการจ าลองเหตกุารณ์จริงที่เกิดขึน้ นอกจากนีก้ารจดัการเรียนรู้
โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานที่ร่วมกบักิจกรรมเปิดได้โอกาสให้นผู้ เรียนพดู ภาษาองักฤษได้มากขึน้ 
ดังเห็นได้จากคะแนนผลการทดสอบวัดความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษก่อนและหลงัการ
ทดลองที่พบว่านักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้  ในด้านความ
คล่องแคล่วในการใช้ภาษาองักฤษ การเชื่อมโยงความคิด และเรียบเรียงผ่านการพดูที่คล่องแคล่ว 
ถูกต้องและมีความสัมพันธ์กันมากขึน้ การเลือกใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีความ
หลากหลาย มีความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์ที่กว้างขวางขึน้ และเลือกใช้ค าศพัท์ในแต่ละบริบทท่ีแตกต่าง
กันได้ถูกต้องและเหมาะสมขึน้ รวมทัง้การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการสื่อสารท่ีถูกต้อง 
สามารถในการสื่อสารด้วยการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ถูกต้องและใช้รูปแบบประโยคที่
แตกต่างกันออกไปในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมขึน้ ทัง้นีย้ังสามารถออกเสียงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสามารถสื่อสารได้เข้าใจด้วยการพูดได้ดีขึน้ ซึ่งจากการทดลอง
คะแนนความสามาถการพูดภาษาอังกฤษของผู้ เรียนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดย
คะแนน ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 9.44 คิดเป็นร้อยละ 24.21 และคะแนนหลังการทดลองมี
ค่าเฉลี่ย 14.37 คิดเป็นร้อยละ 36.85 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 4.93 คิดเป็นร้อยละ 12.64 (จากตาราง
ที่  3) ซึ่งผลคะแนนก่อนการทดลองเมื่อเทียบกับระดับท่ีบงบอกถึงความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของ IELTS (International English Language Testing System) นัน้เฉลี่ยอยู่ที่
ระดบั 2 คือไม่สามารถสื่อสารค าศพัท์ขัน้พืน้ฐานได้คือไม่สามารถสื่อสารเป็นเร่ืองราวได้พดูได้เป็น
ค า ๆ เฉพาะค าศพัท์สัน้ๆ ที่คุ้นเคยเท่านัน้ มีปัญหาในการท าความเข้าใจภาษาพดูและภาษาเขียน 
และคะแนนหลงัการทดลองเมื่อเทียบกับระดับท่ีบงบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของ IELTS (International English Language Testing System) นัน้สูงขึน้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4 คือ
มีความสามารถในการสื่อสารจ ากัดคือมีความสามารถในการสื่อสารจ ากัดเฉพาะเร่ืองที่ตนเอง
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คุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิดและไม่สามารถใช้ภาษาที่
ซบัซ้อนได้  

เป็นผลสะท้อนจากกการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานผ่านกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมุติ (Role Play) เป็นวิธีการที่จะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจในเร่ืองที่เรียนและเป็นโอกาสให้
นกัเรียนได้ฝึกภาษาได้เป็นอย่างดี โดยครูเป็นผู้จดัสถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้แสดงบทบาทต่าง  ๆ ใน
สถานการณ์นัน้ในขณะที่ผู้ เรียนได้แสดงบทบาทสมมตินัน้พวกเขาจะได้ ฝึกการใช้ภาษา การ
แสดงออกทางพฤติกรรมทางสังคม การพูดเพื่อจุดประสงค์ทางสังคม ได้แก่ การเชิญชวน การ
เจรจาต่อรอง และการร้องเรียน โดยผู้ เรียนต้องท ากิจกรรมอย่างมีความหมายและผลลัพธ์ของ
กิจกรรม จะเป็นสิ่งประเมินความสามารถในการใช้ภาษาซึง่เป็นภาษาที่เกิดขึน้จริงในสงัคม ผู้ เรียน
จะได้รับประสบการณ์ผ่านการสวมบทบาทเป็นบุคคลอ่ืนที่สามารถ พบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน 
เป็นการฝึกฝนความสามารถการคิด การวิเคราะห์ การอภิปราย การแสดง การแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจอย่างมี  เหตุผล เพราะผู้ เรียนจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนตาม
สถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ (ธิดารัตน์  น้อยสุวรรณ , 
2562) การแสดงบทบาทสมมติุที่ผู้สอนจะแสดงให้เห็นก่อนและผู้ เรียน: แสดงตามผู้สอน ผู้ เรียนจะ
ได้รู้จักวิธีแก้ปัญหา ผู้สอนจะสอนให้ผู้ เรียนเข้าถึงบทบาทสมมติุ เข้าถึงค าศัพท์ ประโยค เร่ืองราว 
การแสดงถึงอารมณ์มีความรู้สึก ความกล้าแสดงออก ผู้สอนได้เสริมให้ผู้ เรียนมีการคิดวิเคราะห์ 
โดยผู้สอนเป็นคนสร้างขึน้มา ให้ผู้ เรียนก ากบั เรียบเรียงบทละคร และให้ผู้ เรียนรู้จกัการแก้ปัญหา 
เมื่อน าทกุอย่างมารวมกนั ปรากฏได้ว่า ผู้ เรียนสามารถใช้เองเป็น จากความท้าทายที่ได้สร้างให้กบั
ผู้ เรียนทัง้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และการอดัคลิปวิดิโอ ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจ จ าได้ ใช้เป็นอยู่และ
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ สนกุ มีความสขุ อยากท าอีก  

และกิจกรรมการเล่าเร่ือง (Storytelling) ที่เป็นกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษที่
ผู้สอนร่วมกับผู้ เรียนก าหนดหัวข้อการเล่าเร่ืองที่ให้ผู้ เรียนได้เล่าเร่ืองตามหัวข้อที่เลือก ซึ่งเป็นการ
เล่าเร่ืองที่ใกล้เคียงกับตัวผู้ เรียน โดยให้ผู้ เรียนเล่าเร่ืองที่อาจประกอบด้วยท่าทาง อารมณ์ 
ความรู้สึกต่อเร่ืองเล่านัน้ เป็นการน าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับมาใช้ในการฝึกความสามารถ
ในการพดูภาษาองักฤษ ซึ่งต้องใช้กระบวนการคิด การปฏิบติัต่อหวัข้อที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัด าเนินการให้ผู้ เรียนเล่าเร่ืองเป็นรายบุคคลต่อครัง้ ที่สอดคล้อง
กับค ากล่าวของ (เอกกนก พนาด ารง, 2554, น.194-196) ท่ีว่าการเล่าเร่ืองถือเป็นน าความรู้ของ
คนให้แสดงออกเพื่อสื่อสาร โดยรวมเอาทัง้ content and context คือ เนือ้หาและบริบท เพื่อ
น าเสนอความเชื่อ ความรู้สกึและอารมณ์ในการเล่าเร่ือง ซึ่งจะมีความหลากหลายกนัออกไปขึน้อยู่
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กับ Tacit knowledge หรือก็คือความรู้ต่างๆ ที่อยู่กับตัวบุคคลที่ประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถถือเป็น
สามารถในสว่นของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ผ่านเคร่ืองมือที่เรียกว่ากระบวนการเล่าเร่ืองที่มี
อยู่มากมายหลายรูปแบบ 

รวมทัง้กิจกรรมการร้องเพลง (Song) เป็นกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษที่ผู้สอนร่วมกับ
ผู้ เรียนก าหนดหวัข้อการร้องเพลง ท่ีให้ผู้ เรียนได้ร้องเพลงที่สอดคฃ้องหรือสื่อความได้ตามหวัข้อที่
ผู้ เรียนเลือก ซึง่เป็นการร้องเพลงท่ีใกล้เคียงกบัตวัผู้ เรียน โดยให้ผู้ เรียนร้องเพลงที่อาจประกอบด้วย
อารมณ์ ความรู้สกึต่อเพลงที่ผู้ เรียนเลือก ถือเป็นการน าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ฝึกความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ ซึ่งต้องใช้กระบวนการคิด การปฏิบติัให้สอดคล้องกบัทัง่
ตัวผู้ เรียนและหัวข้อที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการให้
ผู้ เรียนร้องเพลงพร้อมน าเสนอเหตุผลในการเลือกเพลงเป็นรายบุคคลต่อครัง้ที่สอดคล้องกับค า
กล่าวของ (Council, 2019, online) ที่ว่าการใช้บทเพลงในการเรียนรู้นับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ใน
การพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  เพราะการใช้บทเพลงเป็นวิธีการที่ง่าย  ช่วยให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ได้รวดเร็วการใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสามารถพัฒนา
ความสามารถของผู้ เรียนได้ทัง้สามด้าน คือ 1.ด้านการออกเสียง การออกเสียงถือเป็นทักษะ
พืน้ฐานในการเรียนรู้ด้านภาษา  กล่าวคือ  ผู้ เรียนต้องเร่ิมจากการฝึกออกเสียง  การใช้บทเพลงจึง
เป็นวิธีที่ดีที่ช่วยในการพฒันาความสามารถด้านการออกเสียง  ผู้ เรียนอาจเร่ิมต้นจากการเลือกบท
เพลงที่ชอบของแต่ละบุคคลก่อนเพราะการร้องเพลงภาษาองักฤษที่ผู้ เรียนชอบนัน้สามารถช่วยให้
ผู้ เรียนพัฒนาการออกเสียงในแต่ละค าได้ถูกต้องและแม่นย ายิ่งขึน้ ที่ส าคัญยิ่งผู้ เรียนร้องเพลงที่
ชอบบ่อยครัง้มากเพียงใด  ผู้ เรียนยิ่งจะได้ฝึกทกัษะในเร่ืองของส าเนียง พร้อมทัง้การเชื่อมโยงค าใน
ประโยคที่คล้ายกับเจ้าของภาษาแบบที่ผู้ เรียนไม่รู้ตัวมากเท่านัน้  2.ด้านค าศัพท์ การฟังเพลง
สามารถช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว เพราะการฟังพร้อมกับการออกเสียง
ร้องเพลง  สามารถช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์แปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้จกัมาก่อน  ผู้ เรียนอาจบนัทึก
ค าศัพท์เหล่านีไ้ว้และน าไปค้นคว้าหาความหมายในภายหลัง  เป็นการเพิ่มพูนค าศัพท์ใหม่ ๆ 
พร้อมทัง้ฝึกความจ าไปในขณะเดียวกัน  3.ด้านไวยากรณ์ ในขณะที่ผู้ เรียนฟังเพลงนัน้  การฟัง
เพลงสามารถช่วยผู้ เรียนในการจ ารูปแบบประโยค  การเรียงประโยคตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
การใช้ค าต่าง ๆ เหล่านี ้ ผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้และน าไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะรูปแบบ
ประโยคในเพลงโดยส่วนใหญ่คือบทสนทนาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวนั เพลงจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
ช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี  การเลือกบทเพลง
ของผู้ เรียน  อาจเร่ิมจากการเลือกเพลงที่ตนเองสนใจก่อน  เพราะการเรียนภาษาจากเสียงดนตรีมี
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จุดประสงค์หลกัคือ  ให้ผู้ เรียนรู้สึกสนุก  เข้าถึงง่าย  บางครัง้อาจจะต้องนั่งฟังเพลงเดิมทวนไปมา
ซ า้ ๆ หากเลือกเพลงที่ผู้ เรียนไม่สนใจจะท าให้ผู้ เรียนเบื่อเร็วและอาจไม่ประสบผลส าเร็จในการ
เรียนเท่าที่ควร  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส Covid-19  ที่เกิดขึน้ทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยในช่วงเวลาของการด าเนินการวิจยั ส่งให้ผู้วิจยัต้องด าเนินปรับรูปแบบการจดักิจกรรม
ตามแบบแผนแรกที่สามารถด าเนินการวิจยัที่สถานศึกษาได้นัน้ เปลี่ยนเป็นการด าเนินการวิจยัใน
รูปแบบออนไลน์  เพื่อให้การวิจยัด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส Covid-19 ภายในประเทศและและส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปผลการวิจยัในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าคะแนนหลงัได้รับการจดักิจกรรมทัง้สาม
รูปแบบเพิ่มสงูขึน้กว่าก่อนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเพื่อพฒันา
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยา
นสุรณ์ ส านกังานเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร 
 
ข้อจ ากัดในการท าวิจัย 

1. ผู้ เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ เรียนที่มีพืน้ฐานทางภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย จึงใช้ค่อนข้าง
เวลามากขึน้ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ในขัน้น าและขัน้สอนในช่วงแรกหรือทบทวนสิ่งที่เรียน
มาแล้ว ท าให้มีเวลาในการฝึกน้อยสง่ผลให้ผู้ เรียนมีเวลาในการท ากิจกรรมได้อย่างไม่เต็มที ่ 

2. เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส Covid-19 ขึน้ ผู้ เรียนจึงต้องเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์และได้รับภาระงานจากหลายรายวิชาเพิ่มขึน้ สง่ผลผู้ เรียนมีความกงัวลและไม่ค่อย
มีสมาธิในการร่วมกิจกรรมการจดัการเรียนรู้เท่าที่ควร 

 
ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ในการด าเนินการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยวางแผนการท าการวิจัยในรูปแบบปกติที่สามารถ
ด าเนินการที่สถานศึกษา ในคาบเรียนปกติ แต่เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัส Covid-19 ขึน้ ผู้ วิจัยจึงไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้ตามรูปแบบที่วางแผนไว้ ผู้ วิจัยจึง
ด าเนินการปรับรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางการปฎิบติัตวัแบบใหม่  New Normal ที่ต้องมี
การเว้นระยะห่าง Social Distancing และนโยบายการปิดสถานศึกษา รวมถึงการสลบัวนัมาเรียน
ของผู้ เรียน ซึ่งผู้ วิจัยด าเนินการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตามรูปแบบที่วางไว้ โดยปรับวิธีการเป็นการ
เรียนการสอนและประเมินผลผู้ เรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามแผนการที่วางไว้ รวมถึงตระหนักถึง
แนวทางการปฎิบัติตัวระยะยาวในอนาคต Next Normal ที่ระบบการศึกษาจะด าเนินไปในแนว
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ทางการเรียนรู้ด้วยตวัเองผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึน้ ผู้ วิจัยจึงศึกษาแนวทางการจดัการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทัง้สื่อการจดัการเรียนรู้และบทเรียนต่างๆ เพื่อจดัท าให้สามารถ
ด าเนินการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนให้ได้มากขึน้และหลากหลายสอดคล้องกับผู้ เรียนและผู้ เรียน
สามารถเข้าถึงได้มากขึน้ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัที่ได้เสนอไปแล้วนัน้ ผู้วิจยัมีจ้อเสนอแนะดงัต่อไปนี ้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ผู้ สอนควรศึกษาและหาข้อมูล พร้อมตัวอย่างที่สอดคล้องกับกิจกรรม
การจกัารเรียนรู้ต่างๆให้เหมาะสม หลายหลากและชดัเจนกบัระดบัของผู้ เรียน 

1.2 การส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ผู้ สอน
ต้องให้โอกาศผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกให้ได้มากที่สุด พร้อมทัง้เลือกการให้ค าแนะน า 
เพื่อก่อให้เกิดความกล้าแสดงออกให้ครัง้ต่อๆไป 

1.3 ผู้ สอนควรเปิดโอกาศให้ผู้ เรียนได้ลองสร้างสถานการณ์ที่ผู้ เรียนให้ความ
สนใจ แล้วช่วยให้ค าแนะน า เพื่อให้สถานการณ์ที่ผู้ เรียนสร้างนัน้สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อความ
ภาคภมูิใจในความส าเร็จของผู้ เรียนตามล าดบั 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรน าการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเพื่อ

พฒันาความสามารถในการพดูไปใช้ในรายของกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ เช่น รายวิชาภาษาจีน 
รายวิชาภาษาอาหรับ ภาษามลายู หรือ รายวิชาภาษาต่างประเทศต่างๆ ตามบิรบทของ
สถานศกึษา  

2.2 ควรมีการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเพื่อพฒันา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้แนวโน้ม
ความความสามารถในการพดูภาษาองักฤษชดัเจนขึน้ 

2.3 ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรให้ผู้ เรียนได้ลองประเมินตนเองเพื่อให้ผู้ เรียนได้รับ
รู้และประเมินตนเองควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 

2.4 ควรพฒันาการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานให้อยู่
ในรูปแบบออนไลน์เพื่อสอดรับกับวิถีการเรียนใหม่ที่เกิดขึน้ New Normal และต่อเนื่องไปใน
อนาคต Next Normal  
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https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198452
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198452
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
- ผลการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
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ตาราง 4 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 

 

รายการ 
ผู้ เชี่ยวชาญ คนที่ 

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

1.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.   จดุประสงค์การเรียนรู้สูต่วัชีว้ดั +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.   สาระส าคญั +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4.   สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5.   สมรรถนะ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7.   ชิน้งาน/ภาระงาน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

8.   การกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

9.   สื่ออปุกรณ์/นวตักรรม/แหลง่
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

10. การวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

 

รายการชุดนีม้ีค่า IOC = 1.0 
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ตาราง 5 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 

 

รายการ 
ผู้ เชี่ยวชาญ คนที่ 

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

1.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.   จดุประสงค์การเรียนรู้สูต่วัชีว้ดั +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.   สาระส าคญั +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4.   สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5.   สมรรถนะ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7.   ชิน้งาน/ภาระงาน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
8.   การกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

9.   สื่ออปุกรณ์/นวตักรรม/แหลง่
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

10. การวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

 

รายการชุดนีม้ีค่า IOC = 1.0 
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ตาราง 6 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 

 

รายการ 
ผู้ เชี่ยวชาญ คนที่ 

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

1.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.   จดุประสงค์การเรียนรู้สูต่วัชีว้ดั +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.   สาระส าคญั +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4.   สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5.   สมรรถนะ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7.   ชิน้งาน/ภาระงาน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
8.   การกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
9.   สื่ออปุกรณ์/นวตักรรม/แหลง่
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

10. การวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

 

รายการชุดนีม้ีค่า IOC = 1.0  
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ตาราง 7 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ  
 

หวัข้อ 
ผู้ เชี่ยวชาญ คนที่ 

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

Part 1 การเสองบทบาทสมมติ Role-Play 
1.   Ask for information  
     each other 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2.   Suggest the way to  
      somewhere  

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3.   Make an  
      appointment 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4.   Console a friend +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5.   Talk to teacher +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.   Invitation to the party +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

7.   Require someone to     
      do something   

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

8.   Advice someone to  
     do something   

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

9.   See a doctor +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

10. Discussion about the  
     project 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

หวัข้อ ผู้ เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

Part 2 การเลา่เร่ือง Storytelling 
1.   Yourself +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2.   Best friend +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.   Fashion +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4.   Actor/Actress +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5.   Family +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6.   Movie/ Series +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7.   Game +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
8.   Activity +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
9.   Idol/ Influencer +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
10. School +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
Part 3 การร้องเพลง Song 
1.   Love/ Romance +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.   Have a crush on you +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.   Remembrance +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4.   Cheer up +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5.   Friendship +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6.   Broken heart +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7.   Enjoy/Dance +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
8.   Miss +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
9.   Movie/Cartoon/Series +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
10. Teenage +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
 

หมายเหต ุ: คดัเลือกหวัข้อที่ 1 - 10 ที่มีค่า IOC ≥ 0.5 
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ภาคผนวก ข 

- แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
- แบบทดสอบความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ 
- แบบประเมินด้านการพดูภาษาองักฤษ 
- เกณฑ์การให้คะแนนในสว่นของ IELTS speaking 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา 8 ชั่วโมง 
ภาคเรียน 2  ปีการศึกษาท่ี 2563 สัปดาห์ที่ 1-4  วันที่ ……………………. 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ชื่อหน่วย She must be really smart.  
……………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร   แสดง

ความรู้สกึและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษาและ
น าไปใช้ได้ 

อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ในสถานศึกษา ชมุชน และ

สงัคม 
มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศกึษาต่อ การประกอบ

อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
ตัวชีว้ัด 
ต 1.2 ม. 3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมลูเก่ียวกบัตนเองเร่ืองต่างๆใกล้ตวั 

สถานการณ์ข่าวเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของสงัคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

ต 2.1 ม. 3/1 เลือกใช้ภาษา น า้เสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสงัคม   และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 

ต 4.1 ม. 3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึน้ใน
ห้องเรียน สถานศกึษา ชมุชน และสงัคม 

ต 4.2 ม. 3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ /ข้อมลู
ต่าง ๆ จากสื่อและแหลง่การเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอา
ช ี
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2. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชีว้ัด 
1. การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จ าลองในห้องเรียนและสถานศึกษา ชมุชนและสงัคม 

(K) 
2. น าเสนอข้อมลู สื่อสารภาษาองักฤษในสถานการณ์จ าลองในห้องเรียน วิเคราะห์ และ สรุป

ใจความส าคญั (P) 
3. เห็นคณุค่าของการใช้ภาษาในการสื่อสาร ตามสถานการณ์ต่างๆ ในสถานศกึษา ชุมชน 

และสงัคม (A) 
3. สาระส าคัญ 

เพื่อนกัเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารตามสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์ต่างๆได้ทัง้ในสถานศกึษาชมุชนและสงัคม 

4. สาระการเรียนรู้ 
    ความรู้ - Asking and answering Yes/No questions 

- Order food items and drinks 
- Express future plans  

ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การท างาน การแลกเปลี่ยนข้อมลู การใช้ภาษาในการสื่อสาร ทกัษะการฟัง พดู 

อ่านและ 
 เขียน  
 กระบวนการคิด การให้เหตผุล เร่ืองที่ฟัง การสรุปความรู้  

5. สมรรถนะ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ใช้ทกัษะชีวิตและใช้เทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ จิตสาธารณะ 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้ และคะแนน) 
 กิจกรรม Role-Play 
8. กิจกรรมการเรียนรู้  

ขัน้น า ผู้สอนน าเข้าบทเรียนด้วยการถามค าถามที่เป็น Asking and answering Yes/No 

questions รูปแบบภาษาไทย 
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  ขัน้สอน 

1. ผู้ สอนอธิบายรูปแบบของประโยคค าถามในภาษาอังกฤษที่มี 2 รูปแบบ คือ Wh 
question และ Yes/No questions 

2. ผู้ สอนอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักการของ Yes/No questions พร้อม ยกตัวอย่าง
ประโยค 

3. ผู้ สอนให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ประโยคค าถาม  Yes/No questions ลองยกตัวอย่างให้
เพื่อนๆ 

4. ผู้สอนและผู้ เรียนช่วยกนัเสนอสถานการณ์เพื่อน ามาแสดงบทบาทสมมติ โดยผู้สอนให้
เงื่อนไขเพียงแค่ต้องมีการถามตอบแบบ Wh question และ Yes/No questions อย่างน้อย 3 
ประโยค  

5. ผู้สอนสุ่มจัดกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มปรึกษา วางแผนการแสดงบทบาทสมมติ พร้อม
เลือกผู้แสดง 

6. ผู้สอนให้ค าแนะน าในส่วนของบท และให้เวลาฝึกซ้อม จัดฉากตามความพร้อมและ
สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ 

7. ผู้สอนเตรียมผู้สงัเกตการณ์ ก่อนการแสดงว่าจะต้องสงัเกตอะไร และปฏิบติัตวัอย่างไร
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 

8. สุม่กลุม่ออกมาแสดงตามล าดบั 
9. อภิปรายและประเมินผล การอภิปรายผลส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย การอภิปราย

จะเป็นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ์ การแสดงออกของผู้ แสดง และเปิดโอกาสให้ผู้
แสดงได้แสดงความคิดเห็นด้วย 

10. เพิ่ ม เ ติ ม หั ว ข้ อ  Order food items and drinks แ ล ะ  Express future plans 
ตามล าดบั ในการจดักิจกรรมในแต่ละครัง้  

ขัน้สรุป  แต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายของกลุ่มตน และหาข้อสรุปรวม หรือการ

เรียนรู้ที่ได้รับเก่ียวกบัความรู้สกึ ความคิดเห็น ค่านิยม คณุธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม

ของบคุคล 
9. ส่ืออุปกรณ์/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ 

     Power Point 
10. การวัดและประเมินผล  

แบบประเมินความสามารถในการพดู 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 4 ชั่วโมง 
ภาคเรียน 2  ปีการศึกษาท่ี 2563 สัปดาห์ที่ 5-6 วันที่…………………. 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ชื่อหน่วย What do you do there?  

……………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารแสดง

ความรู้สกึและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษาและ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ในสถานศึกษา ชมุชน และ

สงัคม 
มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศกึษาต่อ การประกอบ

อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
ตัวชีว้ัด 
ต 1.2 ม. 3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมลูเก่ียวกบัตนเองเร่ืองต่างๆใกล้ตวั 

สถานการณ์ข่าว เร่ืองที่อยู่ในความสนใจของสงัคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

ต 2.1 ม. 3/1 เลือกใช้ภาษา น า้เสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสงัคม   และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 

ต 4.1 ม. 3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึน้ใน
ห้องเรียน สถานศกึษา ชมุชน และสงัคม 

ต 4.2 ม. 3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ /ข้อมลู
ต่าง ๆ จากสื่อและแหลง่การเรียนรู้ต่างๆในการศกึษาต่อและประกอบ
อาชีพ 
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2. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชีว้ัด 
1. การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จ าลองในห้องเรียนและสถานศึกษา ชุมชนและ

สงัคม (K) 
2. น าเสนอข้อมลู สื่อสารภาษาองักฤษในสถานการณ์จ าลองในห้องเรียน วิเคราะห์ และ 

สรุปใจความส าคญั (P) 
3. เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาในการสื่อสาร ตามสถานการณ์ต่างๆ ในสถานศึกษา 

ชมุชน และสงัคม (A) 
3. สาระส าคัญ 

เพื่อนักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารตามสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์ต่างๆได้ทัง้ในสถานศกึษาชมุชนและสงัคม 
4. สาระการเรียนรู้ 
    ความรู้ - Teen activities  

- Express future plans  
ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การท างาน การแลกเปลี่ยนข้อมลู การใช้ภาษาในการสื่อสาร ทกัษะการฟัง พดู

อ่านและเขียน  
 กระบวนการคิด การให้เหตผุล เร่ืองที่ฟัง การสรุปความรู้  

5. สมรรถนะ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ใช้ทกัษะชีวิตและใช้เทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ จิตสาธารณะ 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้ และคะแนน) 
กิจกรรม Storytelling 

8. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขัน้น า ผู้สอนพดูคยุกบัผู้ เรียนเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆที่ผู้ เรียนสนใจ รวมทัง้สอบถามถึง

การท ากิจกรรมนัน้ๆของผู้ เรียน 

    ขัน้สอน 

ผู้สอนกบัผู้ เรียนช่วยกนัรวบรวมค าศพัท์เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ 
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1. ผู้สอนลองเล่าเร่ืองของผู้สอนเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรม 1 กิจกรรมเป็นภาษาไทย
แล้วให้ผู้ เรียนช่วยกนัเรียบเรียงเป็นภาษาองักฤษ 

2. ผู้สอนเปิด VDO – Storytelling ให้ผู้ เรียนดู แล้วถามค าถามภาษาอังกฤษเร่ืองที่เปิด 
จากนัน้ช่วยกนัอภิปรายกบัผู้ เรียน 

3. ผู้ สอนให้ผู้ เรียนช่วยกันแต่งเร่ืองราวเก่ียวกับกิจกรรมที่สนใจและวางแผนว่าจะท า
กิจกรรมนัน้ๆ 

4. ผู้สอนให้ผู้ เรียนแต่งเร่ืองราวหรือหาเร่ืองราวมาปรับแต่งเก่ียวกับกิจกรรมที่ชื่นชอบ 
และวางแผนว่าจะท ากิจกรรมนัน้ๆ เพื่อมาเลา่ให้เพื่อนๆฟัง รายบคุคลหรือจบัคู่ก็ได้ 

5. ผู้สอนให้ค าแนะน าในสว่นของบท และให้เวลาฝึกซ้อม  
6. ผู้สอนสุ่มเลขที่ออกมาเล่าเร่ืองราวของผู้ เรียนหน้าชัน้เรียน โดยผู้ เรียนที่นัง่ฟังต้องสรุป

เร่ืองของผู้ เลา่เร่ืองราวไว้อภิปรายร่วมกนัภายหลงั 
7. ผู้ สอนเตรียมผู้ สังเกตการณ์ ก่อนการเล่าเร่ืองว่าจะต้องสังเกตอะไร และปฏิบัติ

ตวัอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
8. อภิปรายและประเมินผลตามล าดบั 

ขัน้สรุป  อภิปรายผลโดยรวม ร่วมกบัผู้ เรียน 
9. ส่ืออุปกรณ์/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ 

     Power Point    VDO    Internet  
10. การวัดและประเมินผล  

แบบประเมินความสามารถในการพดู 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา 4 ชั่วโมง 
ภาคเรียน 2  ปีการศึกษาท่ี 2563 สัปดาห์ที่ 7-8  วันที่ ………………………. 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ชื่อหน่วย How does that one fit?  

……………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารแสดง

ความรู้สกึและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษาและ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ในสถานศึกษา ชมุชน และ

สงัคม 
มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศกึษาต่อการประกอบ

อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
ตัวชีว้ัด 
ต 1.2 ม. 3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมลูเก่ียวกบัตนเองเร่ืองต่างๆใกล้ตวั 

สถานการณ์ข่าวเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของสงัคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

ต 2.1 ม. 3/1 เลือกใช้ภาษา น า้เสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสงัคม   และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 

ต 4.1 ม. 3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึน้ใน
ห้องเรียน สถานศกึษา ชมุชน และสงัคม 

ต 4.2 ม. 3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ /ข้อมลู
ต่าง ๆ จากสื่อและแหลง่การเรียนรู้ต่างๆในการศกึษาต่อและประกอบ
อาชีพ 
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2. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชีว้ัด 
1. การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จ าลองในห้องเรียนและสถานศึกษา ชุมชนและ

สงัคม (K) 
2. น าเสนอข้อมลู สื่อสารภาษาองักฤษในสถานการณ์จ าลองในห้องเรียน วิเคราะห์ และ 

สรุปใจความส าคญั (P) 
3. เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาในการสื่อสาร ตามสถานการณ์ต่างๆ ในสถานศึกษา 

ชมุชน และสงัคม (A) 
3. สาระส าคัญ 

เพื่อนักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารตามสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์ต่างๆได้ทัง้ในสถานศกึษาชมุชนและสงัคม 
4. สาระการเรียนรู้ 
    ความรู้ - Make suggestion 

- Express preferences 
ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การท างาน การแลกเปลี่ยนข้อมลู การใช้ภาษาในการสื่อสาร ทกัษะการฟัง พดู 

อ่านและ 
 เขียน  
 กระบวนการคิด การให้เหตผุล เร่ืองที่ฟัง การสรุปความรู้  

5. สมรรถนะ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ใช้ทกัษะชีวิตและใช้เทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ จิตสาธารณะ 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้ และคะแนน) 
กิจกรรม Singing 

8. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขัน้น า ผู้สอนน าเข้าบทเรียนด้วยการเปิดเพลงสากลให้ผู้ เรียนฟัง แล้วช่วยกนัวิเคราะห์

นยัของเพลงว่าสื่อความไปทิศทางไหน 
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 ขัน้สอน 

1. ผู้สอนสุม่ผู้ เรียน 1 คน ให้เลือกเพลงที่ชื่นชอบมาอภิปรายร่วมกนั 
2. ผู้สอนสุม่ผู้ เรียนอีกคน ให้เลือกเพลงที่ชื่นชอบมาอภิปรายร่วมกนั 
3. ผู้สอนให้ผู้ เรียนลองหาเพลงที่สื่อถึงตวัตนของผู้ เรียน มาน าเสนอ พร้อมเหตผุลของการ

เลือกเพลงนัน้ๆ 
4. ผู้สอนเลือกก าหนดหัวข้อแล้วให้ผู้ เรียนลองหาเพลงเก่ียวข้องมาน าเสนอเพลง พร้อม

เหตผุลของการเลือกเพลงนัน้ๆว่าสอดคล้องกบัหวัข้อที่ผู้สอนก าหนดอย่างไร  รายบุคคลหรือจบัคู่ก็
ได้ 

5. ผู้สอนให้ค าแนะน า 
6. ผู้ สอนเตรียมผู้ สังเกตการณ์ ก่อนการน าเสนอว่าจะต้องสังเกตอะไร และปฏิบัติ

ตวัอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
7. ผู้สอนสุม่กลุม่ออกมาน าเสนอตามล าดบั 
8. อภิปรายและประเมินผลตามล าดบั 

ขัน้สรุป  อภิปรายผลโดยรวม ร่วมกบัผู้ เรียน 

9. ส่ืออุปกรณ์/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ 

     Internet    VDO 
10. การวัดและประเมินผล  

แบบประเมินความสามารถในการพดู 
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แบบทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ  
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 
.............................................................................................................................................. 
Part 1 การเสองบทบาทสมมติ Role-Play 
ค าชีแ้จง 
 แบบทดสอบความสามารถด้านการพดูของนกัเรียนเป็นรายคู่ โดยให้นกัเรียนสุม่เลือก
สถานการณ์ที่ครูก าหนด โดยให้นกัเรียนใช้ภาษาองักฤษในการสนทนาโต้ตอบกนั คู่ละไม่เกิน 5 
นาที 
 

Role-Play 
Ask for information each other Invitation to the party 
Suggest the way to somewhere  Require someone to do something   

Make an appointment Advice someone to do something   
Console a friend See a doctor 
Talk to teacher Discussion about the project 

 

 
Part 2 การเล่าเร่ือง Storytelling 
ค าชีแ้จง 
 แบบทดสอบความสามารถด้านการพดูของนกัเรียนเป็นรายบคุคล โดยให้นกัเรียนสุม่เลือก
หวัข้อที่ครูก าหนด โดยให้นกัเรียนใช้ภาษาองักฤษในการเลา่/บรรยายไม่เกิน 5 นาที 
 

Storytelling 
Yourself Movie/ Series 

Best friend Game 
Fashion Activity 

Actor/Actress Idol/ Influencer 
Family School 
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แบบทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 

.............................................................................................................................................. 
 
Part 3 การร้องเพลง Song 
ค าชีแ้จง 

แบบทดสอบความสามารถด้านการพดูของนกัเรียนเป็นรายบคุล โดยให้นกัเรียนสุม่เลือก
หวัข้อเพลงที่ครูก าหนด โดยให้นกัเรียนร้องเพลงภาษาองักฤษคนละ 1 เพลงพร้อมเหตผุลในการ
เลือกเพลง 

 

Song 
Love/ Romance Broken heart 

Have a crush on you Enjoy/Dance 
Remembrance  Miss 

Cheer up Movie/Cartoon/Series 
Friendship Teenage 
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แบบทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ  
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 
.............................................................................................................................................. 
 
Part 1 การเสองบทบาทสมมติ Role-Play 
ค าชีแ้จง 
 แบบทดสอบความสามารถด้านการพดูของนกัเรียนเป็นรายคู่ โดยให้นกัเรียนสุม่เลือก
สถานการณ์ที่ครูก าหนด โดยให้นกัเรียนใช้ภาษาองักฤษในการสนทนาโต้ตอบกนั คู่ละไม่เกิน 5 
นาที 
 

Role-Play 
Ask for information each other Invitation to the party 
Suggest the way to somewhere  Require someone to do something   

Make an appointment Advice someone to do something   
Console a friend See a doctor 
Talk to teacher Discussion about the project 

 
Part 2 การเล่าเร่ือง Storytelling 
ค าชีแ้จง 
 แบบทดสอบความสามารถด้านการพดูของนกัเรียนเป็นรายบคุคล โดยให้นกัเรียนสุม่เลือก
หวัข้อที่ครูก าหนด โดยให้นกัเรียนใช้ภาษาองักฤษในการเลา่/บรรยายไม่เกิน 5 นาที 
 

Storytelling 
Yourself Movie/ Series 

Best friend Game 
Fashion Activity 

Actor/Actress Idol/ Influencer 
Family School 

 



  72 

แบบทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 
.............................................................................................................................................. 
 
Part 3 การร้องเพลง Song 
ค าชีแ้จง 

แบบทดสอบความสามารถด้านการพดูของนกัเรียนเป็นรายบคุล โดยให้นกัเรียนสุม่เลือก
หวัข้อเพลงที่ครูก าหนด โดยให้นกัเรียนร้องเพลงภาษาองักฤษคนละ 1 เพลงพร้อมเหตผุลในการ
เลือกเพลง 

 

Song 
Love/ Romance Broken heart 

Have a crush on you Enjoy/Dance 
Remembrance  Miss 

Cheer up Movie/Cartoon/Series 
Friendship Teenage 
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แบบประเมินความสามารถด้านการพูด  
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง             ชื่อผู้ประเมิน ............................... 

 
ค าชีแ้จง กรุณาประเมินความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน โดยการให้คะแนน
ตามหวัข้อการประเมินที่ก าหนด 
 

ชื่อ-สกลุ 

คะแนน 

สรุป 

Fluency and 
Coherence 

Lexical Resource 
(Vocabulary) 

Grammatical Range and 
Accuracy 

Pronunciation 

ความคล่องและ
ความต่อเนื่อง 

(0-9) 

ความหลากหลายของค า
คพัท์ที่ใช้ 

(0-9) 

ความหลากหลายของไวยกรณ์
ที่ใช้และความถกูต้องในการใช้ 

(0-9) 

ส าเนียงการออก
เสียง 
(0-9) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      
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แบบประเมินความสามารถด้านการพดู  

ชื่อ-สกลุ 

คะแนน 

สรุป 

Fluency and 
Coherence 

Lexical Resource 
(Vocabulary) 

Grammatical 
Range and 
Accuracy 

Pronunciation 

ความคล่องและ
ความต่อเนื่อง 

(0-9) 

ความหลากหลาย
ของค าคพัท์ที่ใช้ 

(0-9) 

ความหลากหลาย
ของไวยกรณ์ที่ใช้
และความถกูต้อง

ในการใช้ 
(0-9) 

ส าเนียงการออก
เสียง 
(0-9) 

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      
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ภาคผนวก ค 
- รายนามผู้ เชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน า ตรวจสอบ และแก้ไขเคร่ืองมือ



 

รายนามผู้ เชี่ยวชาญ 
1. นางสาวภารดี พนัธุ์ไทย 

ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 
2. นางสาวสภุาพร งาสุ้ย 

ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 
3. นางสาวขนิษฐา สไุลมาน   

ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตหนอง
จอก สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นวพร กลุชนะจิระ 
วัน เดือน ปี เกิด 1 มิถนุายน 2530 
สถานที่เกิด กรุงเทพฯ 
วุฒกิารศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 64/5 หมู่1 ซอยคลองหลวง11 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
ผลงานตีพิมพ์ A STUDY OF STUDENT'S SATISFACTION BY USING SITUATION-

BASED LEARNING   
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