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การวิจัยครัง้นี ม้ี วัตถุประสงค์เพื่ อเปรียบเทียบความสามารถในการน าเสนอ

ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลงัเรียน โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
2  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัเขียนเขต ท่ี
เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 35 คน 
จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จาก
จ านวน 7 ห้องเรียน ใช้เวลาทดลองทัง้สิน้  11 สัปดาห์  ด าเนินกิจกรรมสะท้อนคิด3 ขัน้ตอน 
ประกอบด้วย ขัน้วางแผนงาน  (Plan) ขัน้น าเสนองาน (Presentation) และขัน้สะท้อนคิดและ
วางแผนต่อยอดในการน าเสนอครัง้ต่อไป (Reflection & Plan on)  เคร่ืองมือที่ใช้การทดลองได้แก่ 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ขัน้ตอนกิจกรรมการสะท้อนคิด และแบบประเมินความสามารถในการ
น าเสนอภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมสะท้อนคิดแบ่งออกเป็น  2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบประเมิน
ความสามารถในการน า เสนอภาษาอังกฤษ   ตอนที่  2 แบบสะท้อนคิดการน า เสนอ
ภาษาองักฤษ  ในการวิจยัครัง้นีว้ิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ  ค่ าสถิ ติ  ที  แบบไม่ เป็น อิสระจากกัน  ( t-test for dependent Sample) ใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 ท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด มีความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ  หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนครัง้ที่ 1 
ครัง้ที่ 2และครัง้ที่ 3 เท่ากับ 52.6,  67.8 และ78.4 สงูขึน้ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้
ไว้ 
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The purpose of this research is to compare the pretest-posttest English 

presentation skills of the students through the reflection activities. The sample consisted 
of 35 Eighth Grade students who were studying English for Communication three in the 
first semester of the 2020 academic year at Watkhienkhet School, obtained through 
Simple Random Sampling. The reflection learning activities consisted of three learning 
processes that included the following: (1) plan; (2) presentation; (3) reflection and 
planning. The duration of the research was 11 weeks. The instruments consisted of the 
following: (1) lesson plans of reflection learning activities; (2) an English presentation 
skills evaluation form. The statistics for analyzing the collected data were percentage, 
mean, standard deviation, and a t-test for the dependent sample using a computer 
program. The results of the study were as follows: students who learned through the 
reflection activities had, after learning, higher English presentation skills than that before 
learning at a .05 level of statistical significance. The three posttest average scores on 
English presentation skills, were 52.6, 67.8 and 78.4. 

 
Keyword : REFLECTION LEARNING ACTIVITIES, REFLECTION LEARNING 
PROCESSES, PRESENTATION SKILLS 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความส าคัญและจ าเป็นต่อสังคมโลกปัจจุบันซึ่งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ทุก
ภูมิภาคของโลกสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว เชื่อมต่อกันอย่างไร้พรหมแดน ส่งผลต่อ
การใช้ชีวิตของนกัเรียนภายใต้สงัคมที่เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดความท้าทายในการพฒันานกัเรียนที่
เน้นทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ซึ่งครูจะต้องออกแบบและจดัประสบการณ์ให้กบันกัเรียนเพื่อ
เกิดทักษะแห่งการเรียนรู้ได้แก่ การคิดวิเคราะห์เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา (Critical Thinking) มี
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มีทักษะในการสื่อสาร (Communication) และทักษะแห่งความ
ร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งเป็นทักษะที่ส่งเสริมคุณลักษณะผู้ เรียนที่ส าคัญส าหรับอนาคต 
นักเรียนเกิดคุณลักษณะส าคัญในศตวรรษที่21 โดยมีครูเป็นนักออกแบบกิจกรรม กระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนและครูมีบทบาท เป็นผู้ คอยชี แ้นะรวมถึงให้ค าแนะน า  (Coaching) หรือ
ผู้ อ านวยการเรียนรู้ (facilitator) ให้แก่ผู้ เรียน ซึ่งเป็นการส่งแสริมให้ผู้ เรียนมีวิธีหาความรู้และ
ค าตอบด้วยตนเอง ผู้ เรียนจึงจะเกิดทักษะอย่างแท้จริงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ว่าด้วยเร่ืองการปรับเปลี่ยนบทบาทของครูครัง้ส าคญัจากเดิมที่ครูเป็น
ศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน ( teacher-centered) มาสู่ผู้ เรียนเป็นส าคัญ (student-
centered) ผลพวงมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลความรู้และ
เร่ืองราวต่าง ๆที่ผู้ เรียนสามารถค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครูจึงจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทเพื่อให้เข้ากบัสถานการณ์และสภาพการเปลี่ยนแปลงของสงัคมในยุคปัจจบุนั 

การน าเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารและการน าเสนอยังเป็นกิจกรรมที่สามารถ
สง่เสริมทกัษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่าด้วยเร่ืองของทกัษะการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ ฟังซึ่งมีวัตถุประประสงค์ของการส่งสารที่ชัดเจนท าให้ผู้ ฟังเห็นถึงความแตกต่างและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ ทกัษะแห่งความร่วมมือที่เป็นการท างานร่วมกนักบัทุกคนในทีมตัง้แต่ขัน้ตอน
แรกของการท างานจนถึงขัน้ตอนสุดท้ายที่ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือซึ่งกัน
และกนัเพื่อท าให้การน าเสนอบรรลเุปา้หมายที่วางไว้ได้ ทกัษะการคิดวิเคราะห์และทกัษะความคิด
สร้างสรรค์ ในการน าเสนองานผู้น าเสนอจะต้องมีการวางแผนออกแบบการน าเสนอให้มีความ
น่าสนใจ ดึงดูดใจผู้ ฟังทกัษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จ าเป็นที่ผู้ เรียน
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สามารถท าให้การน าเสนอมีความแตกต่างและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้  ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการ
น าเสนอเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ได้อย่างแท้จริงโดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน คอยให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียนที่เป็นผู้ลงมือปฏิบติั
ในทุกขัน้ตอนของการน าเสนอตัง้แต่ขัน้วางแผนจนถึงการน าเสนอ ซึ่งผู้ เรียนจะได้รับประสบการณ์
โดยตรงผ่านการลงมือปฏิบติังาน  

ในการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “การน าเสนองาน” ได้รับการยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั อีกทัง้ฝึกการท างานเป็นทีม และพัฒนาทักษะการสื่อสารทัง้ 4 ด้านฟัง พูด 
อ่าน เขียนของผู้ เรียนในลักษณะการผสมผสานอย่างเป็นธรรมชาติ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
ประกอบกับการให้ค าแนะน าที่ดีแล้ว การน าเสนอเป็นการสร้างประสบการณ์การใช้ภาษา ซึ่งเป็น
ทกัษะติดตวัผู้ เรียนและจะเป็นประโยชน์ในการเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ รวมไปถึงสามารถน าไปใช้ใน
การท างานในอนาคตได้ คิง (King, 2002) ในท านองเดียวกัน (เกรียงศักด์ิ นิรัติพัฒนะศัย, 2558) 
ได้กล่าวว่า ทักษะการน าเสนอ หรือ Presentation Skills เป็นศาสตร์ที่พัฒนาจากโลกตะวันตก ที่
ในระบบการศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีการฝึกฝนในการน าเสนอและกล้าแสดงออก ซึ่งการ
น าเสนอเป็นทักษะติดตัวของผู้ เรียนน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันและการท างานในอนาคตได้เป็น
อย่างดี เพราะการท างานในทกุรูปแบบต้องอาศยัการสื่อสาร การน าเสนอความคิด และการประชุม 
ต้องอาศยัทกัษะการน าเสนอ ในมมุมองของการท างาน การน าเสนอเป็นทกัษะที่ทุกคนจ าเป็นต้อง
มีการฝึกฝน เรียนรู้และเข้าใจ หลายครัง้ที่การน าเสนอจะถูกยอมรับหรือสูญเปล่า เพียงเพราะ
เหตุผลจากความพร้อมในรูปแบบการสื่อสารและศิลปะการพูดจูงใจที่ดี  ดังนัน้สิ่งส าคัญของการ
น าเสนอคือ การถ่ายถอดและเทคนิควิธีการที่มีความน่าสนใจเพื่อจูงใจผู้ ฟังและเกิดความเข้าใจใน
ระยะเวลาที่จ ากัด (ภูวษา เรืองชีวิน , 2552) ทั ง้นี ปั้ญหาที่ส่งผลกระทบกับการน าเสนอ
ภาษาองักฤษคือ นกัเรียนขาดความเข้าใจในกระบวนการการน าเสนองานสืบเนื่องจากผู้ เรียนไม่ได้
รับการฝึกฝนด้านเทคนิคการน าเสนองานในแต่ละขัน้ตอนของการน าเสนองาน โทฮรุ สวุา (Suwa, 
2012, p.160-165) การน าเสนอปัญหาที่พบทัว่ไปโดยมากคือความไม่ชดัเจนของขัน้ตอนการเกร่ิน
น า ขัน้การน าเสนอข้อมลูมีความเร่งรีบและเป็นการอ่านจากสไลด์มากกว่ามาพดูน าเสนอเพื่อสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ ฟัง (Kawasaki, 2008; Reynolds, 2553) นอกจากนี ้ ผู้ เรียนยังขาดทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่ม รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องของงานในประเด็นต่าง ๆ จึงน าไปสู่การขาดความ
มัน่ใจในการน าเสนอรวมถึงท าให้การน าเสนองานขาดความน่าสนใจ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงได้ท าการค้นหาข้อมูลจากงานวิจัยและเอกสารจาก
แหล่งต่าง ๆค้นพบว่าการการสอนให้นักเรียนมีการสะท้อนคิดเก่ียวกับกระบวนการน าเสนองาน
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ของตนเองอย่างลกึซึง้ สง่ผลให้ผู้ เรียนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของงานได้เป็นอย่างดีซึง่สอดคล้อง
กับจอห์น (Johns, 2000, p.34) กล่าวว่าการสะท้อนคิดเป็นกระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน 
(Reflective Thinking) พินิจพิเคราะห์และพิจารณาสิ่งต่าง ๆอย่างรอบคอบโดยใช้สติและสมาธิ ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ท าให้บุคคลได้ทบทวนและสะท้อนการกระท าของตน (Reflective Practice) ช่วยให้
เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุง
งาน และการแก้ปัญหาต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ การเรียนรู้แบบสะท้อนคิดคือหนึ่งใน
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ เป็นกระบวนการที่เกิดขึน้จากการทบทวนประสบการณ์จากการปฏิบติั การ
สะท้อนคิดคือการพัฒนาทักษะการน าเสนอรวมถึงการแสดงออกของผู้ เรียน โดยผู้ เรียนมีความ
เข้าใจในงานที่ท าอย่างลึกซึง้ รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ซึ่งต้องใช้การไตร่ตรอง ความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกและการกระท า เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างมี
ความหมายท าให้เกิดความคิดและมมุมองใหม่ๆที่จะน ามาใช้แนวทางในการส่งเสริมการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเองและงานที่ท าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับ ลอฟฮาร์น 
(Lougharn, 1996, p.14) ที่กล่าวว่า การสะท้อนคิด มีจุดมุ่งหมายที่ชดัเจน โดยมีจุดประสงค์หลกั
ในการสรุปถึงงานที่ตนได้กระท าซึ่งเป็นการมองย้อนกลบัไปและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่าง ๆที่
เกิดขึน้อย่างเป็นระบบท าให้เข้าใจปัญหา น าไปสู่การหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้อย่างตรงจุด 
ทัง้นีก้ารเรียนรู้แบบการสะท้อนคิดคือรูปแบบการเรียนรู้ที่มีส่วนช่วยในการเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ของผู้ เรียนกล่าวคือ ผู้ เรียนเป็นผู้ประเมิน ให้ข้อมลูปอ้นกลบั (feedback) เพื่อให้ทราบถึง
ผลการเรียนรู้หรือการท างานของตนจึงสง่ผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

จากความส าคญัและประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนการสะท้อนคิด ผู้วิจยั
ต้องการทราบว่ากิจกรรมการสะท้อนคิดจะสง่ผลให้ความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษของ
ผู้ เรียนสงูขึน้หรือไม่  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นักเรียนที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร จากการท ากิจกรรมการน าเสนอหน้าชัน้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารพบว่า 
คะแนนที่นกัเรียนได้รับจากการน าเสนอภาษาองักฤษของนกัเรียนยงัอยู่ในระดบัต ่าและรูปแบบการ
น าเสนอของนักเรียนยังขาดคามน่าสนใจ ผู้ วิจยัมีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถในการ
น าเสนอภาษาองักฤษ กระตุ้ นให้ผู้ เรียนมีความมัน่ใจและกล้าที่จะฝึกการใช้ภาษาในการน าเสนอ
หน้าชัน้เรียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ การ
เข้าถึงโอกาสต่าง ๆที่มาในรูปแบบภาษาองักฤษและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัเรียน โดยใช้

กิจกรรมการสะท้อนคิด ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2   
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้จะท าให้ทราบถึงความสามารถในการน าเสนอโดยใช้

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์และให้แนวทางแก่ครูผู้ สอนภาษาอังกฤษและผู้ เรียนตลอดจนผู้ที่สนใจในการพัฒนา
ความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษโดยผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การสะท้อนคิด หรือน าข้อดีที่ได้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลผุลตามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัเขียนเขต

สงักัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 7 ห้องเรียน รวมทัง้หมด 215 คนโดยนกัเรียน
ทัง้หมดจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถ  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นีคื้อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ปทมุธานี เขต 2 ที่เรียนวิชาภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสาร ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 35 คน โดยการการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ใช้วิธีการจบัฉลากมา 1 ห้องเรียน จากจ านวน 7 ห้องเรียน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรต้น ได้แก่ การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 
ตวัแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ 

ระยะเวลาในการทดลอง  
ในการศึกษาครัง้นี  ้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้

ระยะเวลา 11 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง คาบละ 60 นาทรีวมทัง้สิน้ 22 ชัว่โมง 
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เนือ้หาที่ใช้ในการทดลอง 
เนือ้หาที่ใช้ในการทดลองครัง้นี  ้ผู้ วิจัยคัดเลือกเนือ้หาจากหนังสือประเภทนิตยสาร

ต่างๆเช่น นิตยสารไทม์ (TIME) นิตยสารโว้ก(Vogue) นิตยสารGQ และนิตยสารเนชั่นแนล จีโอ
กราฟฟิก(National geographic) และข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจ าวัน
(Authentic Texts) เป็นเนือ้หาตามจุดประสงค์การฝึกทักษะการพูดและการน าเสนองาน เนือ้หา
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 3 ภาษากบัความสมัพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน มาตรฐาน  ต 3.1 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพืน้ฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน ตัวชีว้ดั ม.2/1 และ สาระที่ 4  มาตรฐาน ต 4.1  
ตัวชีว้ัด ม.2/1 โดยให้มีความยากง่ายของค าศัพท์  และโครงสร้างทางไวยกรณ์เหมาะสมกับ
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่2 ในรายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3 อ22203 ประกอบด้วยเนือ้หา
ดงัต่อไปนี ้

1. Character Review 
2. Advertisement   
3. Discover Thainess 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. กิจกรรมการสะท้อนคิด หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ทกัษะการน าเสนอภาษาองักฤษตามหลกัการสอนสะท้อนคิด ในลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
3 ขัน้ตอน คือ 

1.1 ขั ้นตอนที่  1 ขั ้นวางแผนงาน  (Plan) เป็นการกระตุ้ นความสนใจและ
เตรียมพร้อมนักเรียนวางแผนและอภิปรายเก่ียวกับการน าเสนอ จากนัน้น ามาพูดคุยวางแผน
ร่วมกบัครูผู้สอน 

1.2 ขั ้นตอนที่  2 ขั ้นน าเสนองาน (Presentation) เป็นการน าเสนองานของ
นกัเรียน ครูและเพื่อนในชัน้เรียน รวมถึงตวัผู้น าเสนอเขียนข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการน าเสนองานของ
ตนเองโดยใช้รูปแบบการเขียนข้อคิดเห็น 2 stars & 1 wish 

1.3 ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้สะท้อนคิดและวางแผนต่อยอดในการน าเสนอครัง้ต่อไป 
(Reflection & Plan on) เป็นการเข้ากลุ่มของนักเรียนเพื่ออ่านข้อคิดเห็นเก่ียวกับการน าเสนอ ดู
คลิปวิดีโอการน าเสนอของกลุ่มตนเอง จากนัน้ท าใบงานแบบการสะท้อนคิดเก่ียวกบัการน าเสนอ 
และอภิปรายถึงประเด็นต่างๆเก่ียวการน าเสนองานที่ผ่านมา 
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2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ขัน้ตอนกิจกรรมการสะท้อนคิด หมายถึง แนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยึดกรอบตามแนวคิดการสะท้อนคิดของ โคล์บ (Kolb D. 
1984:12) และกิบส์ (Gibbs’ 1998) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนคือ ขัน้ตอนที่  1 ขัน้วางแผนงาน 
(Plan) ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้น าเสนองาน (Presentation)และขัน้ตอนที่ 3 ขัน้สะท้อนคิดและวางแผนต่อ
ยอดในการน าเสนอครัง้ต่อไป (Reflection & Plan on) 

3. ความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ  หมายถึง ความสามารถในการ
น าเสนอภาษาอังกฤษโดย การวางแผนงาน (Plan) น าเสนองาน (Presentation) และสะท้อนคิด
และวางแผนต่อยอดในการน าเสนอครัง้ต่อไป  (Reflection & Plan on) ซึ่งวัดประเมินได้จาก
คะแนนแบบประเมินความสามารถการน าเสนอภาษาองักฤษ ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้และหาคณุภาพแล้ว 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  

 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด มี

ความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมการ
สะท้อนคิด 

 
ความสามารถในการ
น าเสนอภาษาอังกฤษ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผลการใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ที่มีต่อความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ ของ

นกัเรียนไทยชัน้มธัยมศึกษาปีที่2 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องใน
เร่ืองต่าง ๆเพื่อเป็นพืน้ฐานที่ส าคญัในการวิจยั โดยแยกตามตวัข้อดงันี ้

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ 
1.1 ความหมายของการน าเสนอภาษาองักฤษ 
1.2 หลกัการและแนวทางในการน าเสนอภาษาองักฤษ 
1.3 องค์ประกอบของการน าเสนอภาษาองักฤษ 
1.4 ประเภทของการน าเสนอภาษาองักฤษ 
1.5 กระบวนการและขัน้ตอนการน าเสอภาษาองักฤษ 
1.6 ภาษาเพื่อการน าเสนอภาษาองักฤษ 
1.7 การวดัและการประเมินผลความสามารถในการน าเสนอ 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด  
2.1 ความหมาย การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด  
2.2 แนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 
2.3 องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 
2.4 กระบวนการและกิจกรรมของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 
2.5 ประโยชน์ของการใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 
2.6 การให้ข้อมลูย้อนกลบั 
2.7 ความสมัพนัธ์ของกิจกรรมการสะท้อนคิด กบัการน าเสนองาน 

3. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
3.1 งานวิจยัในประเทศ 
3.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
1.1 ความหมายของความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ 

ความหมายของความสามารถในการน าเสนอ มีนักวิชาการต่างให้ความหมาย
ของการน าเสนอทัง้สอดคล้องและแตกต่างกนัซึ่งขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละคน ท าให้การให้
ความหมายสื่อไปในแง่ของการน าเสนอเพื่อชิงธุระกิจ (ภูวษา เรืองชีวิน, 2552, น.15) การน าเสนอ
คือกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดข้อมลู ความรู้ ความคิดเห็น หรือความต้องการของตนไปสู่ผู้ รับสาร
โดยก าหนดวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด เพื่อความเข้าใจ และจูงใจให้ผู้ ฟังเชื่อและเกิดความเข้าใจใน
ระยะเวลาจ ากดั โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆให้บรรลผุลส าเร็จตามจดุมุ่งหมายของการน าเสนอ 
อาจรวมถึงการสนับสนุนและการอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับ (ศิริรัตน์ ศิริวรรณ , 2557, น.14) การ
น าเสนองาน คือ รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารอนัทรงพลงั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ 
โน้มน้าว จูงใจ สร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ ฟัง จนสง่ผลให้ผู้ ฟังเกิดความมัน่ใจ ไว้วางใจ ยอมรับ และ
ตดัสินใจด าเนินการบางสิ่งบางอย่างอนัเป็นผลจากการน าเสนอนัน้ (Bradbury, 2550, p.2-3) การ
น าเสนอคือการสื่อสาร ซึ่งเกิดขึน้ได้เกือบทุกช่องทางในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ และการน าเสนอ
ที่มีคุณภาพคือการสร้างความแตกต่างและให้ผู้ ฟังเห็นถึงความแตกต่างและประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการน าเสนอนัน้ๆจะเห็นได้ว่าการน าเสนอถกูน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือที่ทรงพลงัในการท าธุระกิจมี
ผลต่อการตัดสินใจและการน าเสนอความคิดของคนน าเสนอนัน้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่มีมูลค่า
มหาศาลยากท่ีจะประเมินค่าได้เพราะหากผู้ ฟังได้น าไปต่อยอดและลงมือท าให้มนัเป็นจริงขึน้มาได้ 
ความคิดเราจะมีมูลค่ามากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับการน าเสนอความคิด หากมีความคิดดีแต่
น าเสนออกมามิได้ ความคิดดี ๆนัน้ย่อมไร้ค่า ดังนัน้การน าเสนอที่นักวิชการได้ให้ความหมายนัน้
จึงท าให้เราเห็นว่าการน าเสนอคือการสื่อสาร สร้างความเข้าใจระหว่างคนฟังและคนพูด เกิดการ
ยอมรับ เชื่อมัน่และสนบัสนนุความคิดของผู้น าเสนองาน  

สรุปได้ว่าความสามารถในการน าเสนอคือ กระบวนการในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมลู 
ความรู้ ความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ โน้มน้าว จูงใจ สร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ ฟัง และให้ผู้ ฟังเห็นถึงความแตกต่าง ประเมินค่ารวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าเสนอ
นัน้ ๆ 

 
1.2 หลักการแนวทางในการน าเสนอภาษาอังกฤษ 

หลกัการน าเสนอคือ การสรุปความคิดรวบยอดจากการศึกษาข้อมูลที่ไปศึกษาและ
กลั่นกรองออกมาน าเสนอภายในระยะเวลที่จ ากัด เนือ้หาที่ใช้ในการน าเสนอเสนอจึงมีความ
กระชบัและตรงประเด็น การน าเสนอยังรวมถึงการน าเสนอความคิดที่สร้างสรรค์โดยผ่านการการ
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ออกแบบการน าเสนอ ซึง่ท าให้ดึงดดูใจผู้ ฟังและสร้างความประทบัใจในการน าเสนอได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งสอดคล้องกับ (Cooper, 2549, p.94-96) ได้กล่าวว่า การน าเสนอคือการจูงใจ การจูงใจเป็น
เร่ืองที่ส าคัญที่จะต้องเกิดขึน้ตลอดเวลาในระหว่างการสื่อสารเปรียบเสมือนโฆษณาซึ่งมีความ
สร้างสรรค์โดยผู้ น าเสนอจะต้องรังสรรค์ข้อความและรูปแบบการสื่อสารที่เราจะต้องถ่ายทอด
ข้อความออกไปอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ  (Reynolds, 2553, p.14-19) การน าเสนอใน “ยุค 
มโนทัศน์” ได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการน าเสนองานให้ประสบความส าเร็จ โดยอ้างถึงแนวคิด
ของ แดน พิงค์ กบัทกัษะส าคญั 6 ประการ 

1. การออกแบบ (Design) 
2. เร่ืองราว รวมถึงการเลา่เร่ือง (Story) 
3. การผสมผสานอย่างสอดคล้อง (Symphony) 
4. การเข้าถึงจิตใจผู้ อ่ืน (Empathy) 
5. การเลน่ (Play) 
6. การสื่อความหมาย (Meaning) 

จากทกัษะส าคญัทัง้ 6 ประการซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การน าเสนองานที่จะมีขึน้
สมบูรณ์และมีความครบถ้วนอย่างลงตัว คนที่จะประสบความส าเร็จในการน าเสนองานไม่ว่าจะ
เป็นในชัน้เรียนภาษาอังกฤษหรือการน าเสนองานทั่วไปควรที่จะรู้จักการเติมเต็มทักษะทัง้ 6 
ประการนัน้ลงไป และใช้อย่างเชี่ยวชาญในโอกาสที่เหมาะสมก็จะท าให้การน าเสนองานรวมถึงการ
ท างานมีความหลากหลาย ความน่าสนใจและสมบรูณ์มากยิ่งขึน้  

Visme (2019 as cite in Reynolds, 2553, p.8) ได้ให้แนวคิดเก้าอีส้ามขากับการ
น าเสนองานไว้ดงันี ้ 

- ขาที่1 เนือ้หา (Content) 
-  ขาที่2 การออกแบบภาพ (Visual Design) 
-  ขาที่3 การสือ่สาร (Delivery)  

ซึง่ขาเก้าอีท้ัง้สามนัน้ถือเป็นสว่นผสมที่ส าคญัของการน าเสนอที่จะท าให้การน าเสนอ
ประสบความส าเร็จคือ เนือ้หา การออกแบบ และการสื่อสาร ซึ่งทัง้3 ส่วนนีเ้ป็นหลกัส าคญัที่จะท า
ให้การน าเสนอมีประสิทธิภาพโดยจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เพราะเปรียบเสมือนเก้าอี3้ ขาหา
ช ารุดหรือขาดขาใดขาหนึ่งก็จะเป็นเก้าที่ไม่สมบรูณ์แบบและไม่สามารถที่จะน าไปใช้งานได้ 
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1.3 องค์ประกอบของการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
การน าเสนอมีองค์ประกอบที่หลากหลายซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างภาพยนต์ดีๆ

ขึน้มาหนึ่งเร่ืองที่จะต้องมีทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลังของการท างานที่ เข้มแข็งและใส่ใจทุก
รายละเอียด การน าเสนอคือเป็นศิลปะทัง้การพูดและการแสดงที่ ต้องอาศัยองค์ประกอบที่
หลากหลายเพื่อที่จะท าให้การน าเสนออันเป็นช่วงเวลาที่สัน้ให้สื่อความหมายได้ชัดเจนและ
สร้างสรรค์ที่สุด มีนักวิชาการหลายท่านต่างอธิบายถึงองค์ประกอบของการน าเสนอไว้ทัง้
เหมือนกนัและแตกต่างกนัดงันี ้ 

สตีฟ ชิปไซด์ Shipside (2552, p.14-118) อธิบายถึงองค์ประกอบของการน าเสนอ
ไว้ 5 สว่น ประกอบด้วย  

สว่นที่ 1 การเตรียมตวัให้พร้อม 
การเตรียมตัวผู้น าเสนอต้องเร่ิมตัง้แต่การก าหนดเป้าหมายของการน าเสนอ 

การตระหนักว่าในการน าเสนอนัน้เราน าเสนอให้ใครฟัง  น าเสนอเร่ืองอะไรและเพราะอะไรเราถึง
เลือกน าเสนอประเด็นนี ้ซึ่งจะท าให้การวางแผนในการท างานมีกรอบงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 
นอกจากนัน้ผู้น าเสนอต้องศึกษาวางแผนเก่ียวกับสถานที่ที่จะต้องน าเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์
ที่สุด และประเด็นสุดท้ายในขัน้ตอวางแผนที่จะต้องตระหนกัคือเตรียมเนือ้หานอกจากการเข้าใจ
เนือ้หาแล้วผู้น าเสนอต้องเตรียมเนือ้หาให้ตรงกบักลุ่มคนฟังและตรงกับความสนใจที่ผู้ ฟังต้องการ
จากนัน้คือการศกึษาหาข้อมลูอย่างละเอียดถ่ีถ้วนเพื่อเพิ่มความมัน่ใจในการน าเสนอ 

สว่นที่ 2 ว่าด้วยเร่ืองเนือ้หา 
เนือ้หาของการน าเสนอ คือหัวใจของการน าเสนอ และการจัดวางโครงสร้าง

การน าเสนอที่ดี มีการใช้เวลาอย่างเหมาะสมนัน้คือสิ่งที่ท าให้เห็นว่าผู้น าเสนอมีการพฒันาตนเอง 
ในสว่นที่ 2 ว่าด้วยเร่ืองเนือ้หานี ้ผู้น าเสนอต้องท าเนือ้หาให้กระชบั สัน้แต่โดนใจและตรงประเด็น มี
การเล่นอย่างสร้างสรรค์สร้างเสียงหัวเราะเพื่อให้การน าเสนอนัน้ด าเนินไปได้อย่างไม่น่าเบื่อ การ
จดัวางโครงสร้างของการน าเสนอเป็นสิ่งที่ส าคญั เพื่อที่จะเห็นภาพรวมของการด าเนินงานนัน้เร่ิม
ตัง้แต่การ จัดรูปแบบเนือ้หาเพื่อให้ผู้ ฟังจดจ าเนือ้หานัน้ๆได้ การเปิดฉากพูดการน าเสนอที่ต่ืนเต้น 
หรือมีความดึงความสนใจของผู้ ฟัง การเกร่ินน าเร่ืองราวที่ต้องการถ่ายทอด การพูดถึงประเด็น
ส าคัญและการสรุปปิดท้ายการน าเสนออย่าสง่างามเป็นที่น่าจดจ าซึ่งเป็นเสน่ห์ของผู้น าเสนอที่
จะต้องดงึความเป็นตวัตนของตวัเองใสล่งไปเพื่อให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ 
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สว่นที่ 3 ผู้น าเสนอ 
การเตรียมความพร้อมและการฝึกซ้อมมาอย่างดีท าให้ผู้ น าเสนอมีความ

มัน่ใจและลดความต่ืนเต้นได้ระดบัหนึ่ง ในวนัน าเสนอผู้น าเสนอจะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน
นับตัง้แต่การแต่งกายที่สุภาพและเหมาะสมกับงานซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าผู้น าเสนอให้เกียรติงาน
และให้เกียรติผู้ ฟัง อาจกล่าวได้ว่าการรู้จกัการแต่งกายที่ผู้น าเสนอนัน้มัน่ใจที่จะใสถื่อเป็นก้าวแรก
ของการน าเสนอที่จะประสบความส าเร็จเพราะการแต่งกายบวกกบัท่าทางของคุณจะสร้างความ
ประทบัใจครัง้แรกที่ผู้ ฟังมีต่อคณุ การสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกนัเองจะช่วยลดความต่ืนเต้น
และความประหม่าของผู้น าเสนอลง การใช้ท่าทางอย่างเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้พดู
มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจในประเด็นที่ก าลังพูด การใช้พืน้ที่ไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินและ
การนั่งและการใช้อุปกรณ์เป็นสิ่งที่ผู้น าเสนอต้องรู้เพราะช่วยส่งเสริมให้การน าเสนอมีความเป็น
ธรรมชาติและน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

สว่นที่ 4 อปุกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ 
การเพิ่มสีสันในการน าเสนอโดยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมท าให้การ

น าเสนอมีความชัดเจนและมีความน่าจนใจตลอดจนการจบการน าเสนอลงอย่างน่าประทับใจ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอคือสิ่งที่เข้ามาเสริมสร้างการน าเสนอให้มีความน่าสนใจต่ืนจาต่ืนใจ
ส าหรับผู้ ฟัง ผู้น าเสนอจ าเป็นต้องรู้วิธีการและเทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการน าเสนอไม่ว่าจะเป็น
การใช้คนอ่ืนเป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก การใช้ประโยชน์จากกระดานไวท์บอร์ดให้มากที่ สุด 
รวมทัง้ฟลิปชาร์ตและเคร่ืองฉายภาพบนจอ การสร้างความโดดเด่นของการน าเสนอโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เสียง และ วิดีโอ ทัง้นีก้ารใช้อปุกรณ์นอกจากจะท าให้งานน าเสนอเป็นที่น่าสนใจแล้ว
ส าหรับตัวผู้น าเสนอหากรู้จักวิธีการใช้และเทคนิคการเล่นสีสนัของอุปกรณ์ระหว่างการน าเสนอ
อย่างคล่องแคล่วง ก็จะสามารถท าให้ผู้น าเสนอดูมีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพมาก
ยิ่งขึน้ 

สว่นที่ 5 ผู้ ฟัง 
ผู้ ฟังเป็นส่วนที่ส าคญัและผู้น าเสนอมือใหม่ที่มีความประหม่าส่วนมากมกัจะ

มองข้ามในส่วนนีเ้พราะไปกงัวลในสว่นของเนือ้หาที่จะน าเสนอจนลืมนึกไปว่าคนที่ส าคญัที่จะช่วย
สนบัสนนุความคิดของเราในการน าเสนอนัน้ก็คือคนฟัง คนฟังหากมานัง่ฟังการน าเสนอทกุคนล้วน
มีเป้าหมายและความคาดหวงัจากการน าเสนอของเราดงันัน้ผู้น าเสนอจึงจ าเป็นที่จะต้องรู้จกักลุ่ม
คนที่จะมาฟังการน าเสนอ ว่ามีความต้องการและมีความสนใจในประเด็นอะไร ผู้น าเสนอจะต้อง
เรียนรู้ที่จะอ่านอารมณ์ความรู้สึกของผู้ ฟังแล้วมอบสิ่งที่เขาต้องการได้ตรงประเด็น การสร้าง
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บรรยากาศอย่างเป็นกันเองรวามถึงกบัมีมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่ผู้ ฟังก็จะท าให้การน าเสนอด าเนินไป
อย่างมีความหมายไม่ใช่มีแค่คนน าเสนอเพียงคนเดียวเพราะคุณสามารถเปลี่ยนผู้ ฟังเป็นคนร่วม
น าเสนอได้ซึ่งจะท าให้งานที่ เราน าเสนอมีความเป็นธรรมชาติของการสร้างสังคมแห่งการ
แลกเปลี่ยนความคิดการขายความคิดและการสนบัสนนุความคิดของเราได้เป็นอย่างดี 

Bradbury (2550, p.12-134) ได้อธิบายองค์ประกอบการน าเสนอแบบมืออาชีพ
หลากหลายประเด็นดงันี ้ 

1. การต่ืนตวักบัการน าเสนอ 
 คนส่วนมากต่ืนตระหนกกบัการน าเสนอ จะเป็นการดีอย่างยิ่งหากแปลง

ความต่ืนตระหนกให้เป็นความต่ืนตัวพร้อมที่จะน าเสนอ เพื่อน าไปสู่การน าเสนอที่ดีดังนี ้ก าหนด
เปา้หมายมวิเคราะห์กลุม่ผู้ ฟัง,ก าหนดความจ าเป็น,เรียบเรียงข้อมลูและเตรียมการสื่อสาร 

2. เปา้หมายในการน าเสนอ  
 การน าเสนอในหลายสถานการณ์ บางครัง้ผู้ น าเสนอไม่มีสิทธ์ิเลือก

เป้าหมายได้มากนักเพราะส่วนใหญ่มีผู้ ก าหนดเป้าหมายมาและรวมถึงบังคับสถานการณ์ให้
รูปแบบงานออกมาให้ต้องเป็นไปเช่นนัน้ การน าเสนอจะประสบความส าเร็จ ผู้น าเสนอต้องรู้จัก
เป้าหมายการน าเสนอให้ชัดเจน นอกจากนีย้ังต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และแม่นย าอีกด้วย 
หากเป็นไปได้ผู้น าเสนอควรแสวงหาข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อให้รู้ถึงเป้าหมายของการน าเสนอที่ชดัเจน 
อาจกล่าวได้ว่าการน าเสนอดี ๆต้องล้มเหลว เพียงเพราะผู้ น าเสนอไม่รู้ว่าเป้าหมายของการ
น าเสนอคืออะไร 

3. การรู้จกัผู้ ฟัง 
 สิ่งแรกที่ผู้ น าเสนอควรเตรียมพร้อมส าหรับการน าเสนอคือ การศึกษา

ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ฟังให้มากที่สดุ และหลงัจากนัน้มุ่งเป้าหมายไปที่การน าเสนอ ดงันัน้ผู้น าเสนอต้อง
วิเคราะห์ลกัษณะผู้ ฟังเบือ้งต้นก่อนจึงจะสามารถเตรียมการน าเสนอได้ดี โดยมีวิธีการดงันี ้

- ใครเข้าชมการน าเสนอบ้าง 
- ใครคือผู้มีอ านาจการตดัสินใจ (เก่ียวข้อง) 
- ผู้ที่มาชมการน าเสนอเลือกมาด้วยตวัเองหรือไม่ 
- ทศันคติของกลุม่ที่เข้าอบรม มีแนวโน้มจะมีทศันคติดี เป็นกลางหรือ

ลบ 
- กลุม่ผู้ ฟังมีข้อมลูเก่ียวกบัสิ่งที่จะน าเสนอนัน้มากน้อยเพียงใด 
- กลุม่ผู้ ฟังคาดหวงัอะไรจากการน าเสนอ 
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 จากปัจจัยต่าง ๆที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อมูลที่ผู้ น าเสนอควรมีการจัด
เตรียมการน าเสนอให้มีความแตกต่างกนัออกไปและเหมาะสมกบักลุ่มผู้ ฟังเพื่อให้การน าเสนอและ
การสื่อสารของผู้น าเสนอมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. การใช้ค าถามในการวางเปา้หมาย 
 การน าเสนอล้วนมีเปา้หมายเพื่อตอบสนอง โดยมีค าถามที่จะท าให้เข้าใจ

ถึงการน าเสนอเสนอแต่ละครัง้ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น 
- ความต้องการของคณุเพื่อให้บรรลเุปา้หมายการน าเสนอนีคื้ออะไร 
- รูปแบบข้อมลูนัน้สามารถลงมือท าได้เลยหรือควรจะมีการหาข้อมูล

ลว่งหน้าหรือไม่ 
- ลกัษณะงานกับการน าเสนอรูปแบบสอดคล้องกันหรือไม่ เป็นการ

น าเสนอทัว่ไป หรือเป็นการน าเสนอที่ต้องมีความแตกต่างและความคิดสร้างสรรค์ หรือไม่ 
 กล่าวได้ว่าการวางเป้าหมายในการน าเสนอมีความส าคัญ หากผู้

น าเสนอเข้าใจความจ าเป็นในสถานการณ์นัน้มากเท่าไร ก็จะสามารถน าเสนอได้ “ตรงจดุ” มากขึน้
เท่านัน้ 

5. ข้อมลู 
หากผู้น าเสนอรู้แล้วว่าจะน าเสนอให้ใคร และน าเสนอเพื่ออะไร ค าถามที่

ต้องตอบตอนนีคื้อ ผู้น าเสนอควรน าเสนอข้อมูลอะไรบ้าง จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ หากน าเสนอ
ข้อมลูน้อยไปหรือมากไป จะส่งผลโดยตรงกบักลุ่มผู้ ฟังซึ่งจะเปล่าประโยชน์ในการชมการน าเสนอ
ของคุณ การที่ผู้น าเสนอสามารถก าหนดเป้าหมายของการน าเสนอได้ชัดเจนมากขึน้เท่าไร ผู้น า
เสนอจะสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึน้เท่านัน้ว่าควรจะน าเสนอข้อมูลอะไรและข้อมูลอะไรสามารถ
ตดัทิง้ได้ 

6. การสื่อสาร 
 การสื่อสารในการน าเสนอแต่ละครัง้นัน้มีทัง้ รูปแบบการใช้ค าพูด  

(วัจนภาษา) และท่าทางต่าง ๆประกอบการพูด (อวัจนภาษา) ซึ่งทัง้สองรูปแบบการสื่อสารนัน้มี
ความส าคัญที่จะต้องมีในการสื่อสารผสมผสานกันอย่างลงตวั กล่าวคือการสื่อสารแบบเห็นหน้า
กนั เราสามารถรับรู้สญัญาณต่าง ๆที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นค าพูดหรือไม่ใช้ค าพูด เห็นได้ชดัว่าการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ผู้ ฟังจะต้องได้เห็นได้ยิน และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้น าเสนอและสื่อ
ที่ใช้ กล่าวในแง่ปฏิบติัแล้วผู้น าเสนอจะต้อง บอกผู้ ฟังว่าพวกเขาจะได้รู้อะไร>>> แสดงให้ผู้ ฟังเห็น 
>>> หาโอกาสให้ผู้ ฟังมีสว่นร่วม 
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 จะเห็นได้ว่าการสื่อสาร ไม่ใช่การพูดเพียงอย่างเดียวเพราะการพดูอย่าง
เดียวไม่สามารถให้การสื่อสารสมบูรณ์ได้ การใช้ท่าทาง ความรู้สึกและเสียง เป็นสิ่งที่ผู้พูดต้อง
ฝึกฝนและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ หากผู้น าเสนอขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป นัน่หมายถึงว่าการส่ง
สารไปถึงผู้ ฟังอาจจะไม่ครบถ้วนตามที่ผู้น าเสนอวางแผนไว้ได้ 

7. ตอนจบของการน าเสนอ 
 สองส่วนของการน าเสนอที่ผู้ ฟังจะจดจ าได้ชัดเจนที่สุดคือฉากตอน

เร่ิมต้นการน าเสนอและฉากตอนปิดท้ายการน าเสนอ การจบที่ดีบางครัง้อาจช่วยเปลี่ยนการ
น าเสนอแย่ๆ ให้กลับมาประสบความส าเร็จได้ ในขณะเดียวกันการจบไม่สวยอาจท าลายการ
น าเสนอที่ท าได้ดีมาโดยตลอดก็เป็นได้ เพราะผู้ ฟังเกิดความรู้สึกไม่ ดีและไม่ชอบใจ การจบการ
น าเสนอถือว่าเป็นฉากส าคัญที่จะท าให้คนฟังประทับใจและจดจ าการน าเสนอของผู้น าเสนอได้
เป็นอย่างดี และการจบการน าเสนอที่ดียงัน าไปสู่การตดัสินใจลงมือท าในสิ่งที่ผู้น าเสนอโน้มน้าวไป
ในทิศทางที่เป็นบวก ซึง่วิธีการจบให้มีความสขุมีหลากหลายวิธีการ ดงันี ้

 - การสรุปปิดท้าย เพื่อเป็นการย า้และแสดงให้เห็นเปา้หมายท่ีชดัเจน
ของการน าเสนอ 

- การท้าทาย โดยเป็นการเรียกร้องให้ผู้ ฟังพยายามใหม่ หรือท ามนัให้
ได้ โดยใช้ค าพดูให้ปลกุใจและกระตุ้นผู้ ฟัง เช่น “เราท าได้ หรือ เราจะท า” 

- การขอให้ปฏิบติั เป็นการชกัจงูใจและโน้มน้าวให้ผู้ ฟังปฏิบติั ซึ่งผู้น า
เสนอจะสรุปสาระที่แสดงความจ าเป็นของแนวทาง รวมไปถึงขัน้ตอนการปฏิบติัขัน้ต่อไปคืออะไร  

- ความรู้สึกดี ผู้น าสนอพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ ฟังมุ่งหวังเพื่อสร้าง
ความรู้สึกดีๆมากกว่าบ่งชีว้่าควรปฏิบัติอะไรต่อไป ซึ่งการจบแบบ “ความรู้สึกดี”  ที่นิยมกันมาก
ที่สดุคือการหยิบยกค ากล่าว ค าคมหรือบทกวีที่สัน้และตรงประเด็นมาพูดเพื่อให้การน าเสนอฉาก
จบเกิดความรู้สึกที่ดี และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ รวมไปถึงสามารถท าให้ผู้ ฟังจดจ ารูปแบบ
การน าเสนอของเราได้เป็นอย่างดี 

8. การออกแบบและการใช้สื่อน าเสนอ 
 ท าไมต้องใช้สื่อในการน าเสนอ หากไม่ใช้จะสง่ผลอย่างไรกบัการน าเสนอ 

กล่าวคือ การน าเสนอหากพดูเพียงอย่างเดียวนัน่หมายถึงว่าผู้ ฟังจะสามารถรับรู้ได้เพียงแค่การฟัง
ซึ่งสามารถรับได้ประมาน 70 เปอร์เซ็นต์ หลงัจากผ่านไป 3 วัน การจดจ าค าพูดนัน้จะลดลงเหลือ
เพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ผู้น าเสนอจ าเป็นต้องใช้สื่อบางประเภทเพื่อท าให้การน าเสนอเป็น
การน าเสนอที่ทรงพลงั และน่าจดจ าอย่างแท้จริง โดยสื่อที่ผู้น าเสนอน ามาใช้ประกอบการน าเสนอ
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มีหลากหลายตามความเหมาะสมของรูปแบบงานที่น าเสนอประกอบด้วย กระดานด า , ไวท์บอร์ด
กบัปากกา, ฟลิปชาร์ต, เคร่ืองฉายภาพ (OHP), สไลด์,คอมพิวเตอร์, วิดีโอคลิป และ ภาพยนต์ 

 ทัง้นีก้ารเลือกใช้สื่อมีทัง้ข้อดีและข้อจ ากดั สิ่งที่ควรตระหนักถึงคือความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของสื่อ วตัถุประสงค์ของการน าเสนอ รวมไปถึงขนาดของกลุม่ผู้ ฟัง 
ซึ่งผู้น าเสนอต้องเลือกสื่อที่เหมาะสมกบัทกัษะของตนเองมีการฝึกซ้อมการใช้สื่อมาเป็นอย่างดีซึ่ง
จะสามารถน ามาประกอบการน าเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติรวมถึงสร้างความน่าจดจ าให้กับงาน
น าเสนอของตนเอง 

9. การจดัสถานที่ในการน าเสนอ 
 การจดัสถานที่ในการน าเสนอเร่ิมตัง้แต่การจดัวางอปุกรณ์และสื่อต่างๆที่

จะใช้ในการน าเสนอ และส าคัญไม่แพ้กันคือการจัดที่นั่งของผู้ ฟังซึ่งผู้ จัดสารมารถพิจารณาถึง
ข้อมูลที่ส่งผลต่อการจัดรูปแบบที่นั่งของผู้ ฟังต้องค านึงถึง จ านวนผู้ ฟัง  และ รูปแบบกิจกรรมที่จะ
น าเสนอเพื่อให้ผู้ ฟังกบัผู้ ฟังหรือผู้น าเสนอมีปฏิกิริยาร่วมกนัเช่น  

- การจัดแบบกิจกรรมระดมความคิด การจดัที่นั่งที่เหมาะสมคือ จัด
แบบโต๊ะกลมหรือแบบวงกลมเปิด ซึง่การจดัแบบนีเ้หมาะกบัผู้ ฟัง 12-20 คน 

 - จัดแบ่งเพื่อเอาชนะอปุสรรค คือการจัดแบบสี่เหลี่ยมเปิดและแบบ
บล็อก เป็นผงัการจดัที่นัง่ที่นิยมใช้บ่อยที่สดุกบักลุม่ผู้ ฟังขนาดกลางที่มีประมาณ 20-30 คน  

- หนึ่งคนเท่ากับทุกคน มี3 รูปแบบคือ แบบสัมมนา แบบภัตตาคาร 
และแบบโรงภาพยนต์ ซึง่เหมาะกบัผู้ เข้าร่วมกลุม่ใหญ่ที่มีจ านวนเกิน 30 คน  

 โดยการเลือกจัดที่นั่งนัน้มีปัจจัยที่ควรค านึงรวมถึงข้อจ ากัดหลายๆด้าน 
ดงันัน้ผู้น าเสนอหากได้มีโอกาสจัดที่นั่งด้วยตนเองควรจะศึกษาถึงข้อดีและข้อจ ากดัของการจัดที่
นัง่ เพื่อที่จะให้สอดคล้องกบัการน าเสนอและรูปแบบกิจกรรมที่ผู้น าเสนอได้จดัเตรียมให้กบัผู้ ฟัง 

Barnes และ Barnes (2552, p.39-143) ได้ออกแบบองค์ประกอบของ
การน าเสนองานไว้ 3 สว่นใหญ่ๆ ดงันี ้

สว่นที ่1: ตนเอง 
การใช้อ านาจของภาษากายเพื่อบอกเร่ืองราวที่ก าลังน าเสนอ 

โดยอ้างถึง ศาสตราจารย์ อัลเบิร์ต เมห์ราเบียน ท าวิจัยในเร่ืองการสื่อสารด้านการพูด ความรู้สึก
และทศันคติ ได้สรุปข้อมลูไว้ว่า   

7 เปอร์เซ็นต์ ความหมายขึน้อยู่กบั “ค าพดูที่เปลง่ออกมา” 
38 เปอร์เซ็นต์ ความหมายขึน้อยู่กบั “น า้เสียงที่เปลง่ออกมา” 
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55 เปอร์เซ็นต์  ความหมายขึน้อยู่กับ  “ภาษากายที่แสดง
ออกมา เช่นสีหน้า ท่าทางระหว่างการน าเสนอ” 

จากข้อมลูที่ ศาสตราจารย์ อลัเบิร์ต เมห์ราเบียนได้จดัท าวิจยันัน้
แสดงให้เห็นว่า ผู้ ฟังหรือผู้ ชมไม่ได้ใช้แค่ค าพูดในการตีความหมายแต่ส่วนส าคัญในการ
ตีความหมายสร้างความประทบัใจ สร้างภาพพจน์ที่สะท้อนถึงความเชื่อมัน่ในการน าเสนอและท า
ให้การน าเสนอประสบความส าเร็จนัน้มาจากภาษากายเป็นปัจจยัหลกั ดงันัน้ผู้น าเสนอต้องศึกษา
ฝึกฝนและตระหนกัถึงการใช้ภาษากายที่มีส่วนสอดคล้องกบัการน าเสนอท าให้งานที่น าเสนอนัน้มี
ชีวิตชีวา หลีกเลี่ยงความน่าเบื่อในการใช้ภาษากายรวมถึงท่าทางซ า้  ๆที่ไม่สอดคล้องไม่ได้ดึงดูด
ผู้ ฟัง  

สว่นที ่2: ผู้ ฟัง 
การดงึดดูผู้ ฟังโดยการศกึษากลุม่ผู้ ฟัง การปรับกิจกกรมให้เข้ากบั

ขนาดของกลุ่มและสร้างสายสมัพนัธ์ในระหว่างการน าเสนอ ซึงผู้น าเสนอสามสารถท าให้ผู้ ฟังรู้สึก
ได้ว่าผู้ ฟังเป็นส่วนหนึ่งของงานน าเสนอของเราซึ่งมีความส าคญัต่อการน าเสนอ ดงัค าพดูที่ว่า “ฉัน
ได้ยิน ฉนัลืม ฉันเห็น ฉนัจึงจ าได้ ฉนัท า ฉันจึงเข้าใจ และ เพราะฉันมีส่วนร่วม ฉันจึงแน่ใจ” ในสว่น
การศึกษาและการเตรียมพร้อมในส่วนนีม้ีความส าคัญเพราะผู้น าเสนอบางรายไม่ได้เตรียมตวัใน
ด้านนี ้และมีการต าหนิผู้ ฟังหากไม่ได้รับการตอบสนองเหมือนอย่างที่ต้องการ เป็นเร่ืองส าคัญที่
ผู้ น าเสนอจะต้องเข้าใจและพยายามสร้างในผู้ ฟังคือส่วนหนึ่งของการน าเสนอซึ่งจะเป็นความ
ประทบัใจทัง้2 ฝ่ายทัง้ผู้ ฟังและผู้น าเสนอ 

สว่นที่ 3: ปัญหาและอปุสรรค(ช่วงของค าถาม) 
 การจัดการกับปัญหาต่างที่จะเกิดขึน้ในระหว่างการน าเสนอ 

ประกอบด้วยการรักษาเป้าหมาย และเวลาในการน าเสนอ เพราะในบางครัง้ผู้ น าเสนออาจจะ
หลงลืมไปว่าเป้าหมายในการน าเสนอคืออะไร และที่ส าคญัการใช้เวลาซึ่งผู้น าเสนอต้องเหลือเวลา
ในการซกัถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ ฟัง หากผู้น าเสนอขาดการตระหนักและฝึกซ้อมไปด้วยนีก้็
จะท าให้การน าเสนอไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่วางไว้ การเลือกห้องและการสร้างบรรยากาศให้
เข้ากับการน าเสนอซึ่งส่งผลต่อการควบคุมการน าเสนอของผู้น าเสนอ โดยสารที่ผู้ สน าเสนอสื่อ
ออกไปนัน้คือสิ่งที่สร้างบรรยากาศให้ผู้ ฟังเกิดความประทับใจและผู้ ฟังมีความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่
น าเสนอมิใช่การคุยโอ้อวดจนท าให้กลุ่มผู้ ฟังรู้สึกอึดอัดและหลุดจากประเด็นการน าเสนอ ดังนัน้
การรับมือกบัปัญหาเร่ิมตัง้แต่สารที่สื่อ กิจกรรมที่ใช้ รวมถึงห้องที่ใช้ในการน าเสนอ เป็นสว่นส าคญั
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ในการรับมือกับผู้ ฟังในรูปแบบต่าง ๆและท าให้งานที่น าเสนอประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้ 

Reynolds (2553) ได้อธิบายถึงแนวความคิดที่เรียบง่ายและทรงพลังใน
หนงัสือ พรีเซนเทชัน่เซน ซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัในการน าเสนอมีดงัต่อไปนี ้

1. การเตรียมการ 
การเตรียการคือ การเตรียมการน าเสนอ การออกแบบและวิธีในการ

น าเสนอเป็นกระบวนการซึ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในตัวผู้น าเสนอทุก
คน ผู้น าเสนอต้องเปิดใจและกล้าที่จะท าผิดจึงจะได้มาประสบการณ์ที่เรียนรู้จากผลการท างาน
ของเรา ในการเตรียมการนัน้จะมีข้อก าหนดและข้อจ ากกดัซึง่ผู้น าเสนอต้องน าข้อจ ากดัเหลา่นัน้มา
ใช้และยดึหลกั 3 ประการคือ เรียบง่าย ชดัเจนและกระชบั 

2. การออกแบบ 
การออกแบบมีประเด็นส าคัญทัง้หมด 3 ประเด็นที่ใช้เป็นหลกัยึดใน

การออกกแบบสไลด์การน าเสนองานได้แก่ 
2.1 ความเรียบง่าย: ความเรียบง่ายท าให้มีพลงัและน าไปสู่ความ

ชดัเจนมากขึน้โดยลดสิ่งที่ไม่จ าเป็น การออกแบบที่ดีจะเหลือเนือ้ที่ว่างบนสไลด์ การลดไม่ใช่การ
เพิ่มรวมไปถึงความลงตวัอย่างสมดลุของสไลด์น าเสนองาน 

2.2 หลักการและ เทคนิ คการออกแบบ : การออกแบบมี
ความส าคญั แต่การออกแบบไม่ใช่การตกแต่งหรือประดบัประดา การอกแบบคือการสื่อสารที่ง่าย
และชัดเจนให้กับผู้ ชมเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งยึดหลักการคือการตัดความยุ่งเหยิงทิง้เช่นภาพที่สับสน
และดูรุงรัง การหลีกเลี่ยงการใช้แท่งกราฟ 3 มิติ การใช้กฎส าคัญสี่ข้อ คือข้อหนึ่ง การเปรียบต่าง
เพื่อการออกแบบที่ที่มีสิ่งหนึ่งโดดเด่นอย่างชัดเจน เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ชม “เข้าใจ”และดึงดูดความ
สนใจของผู้ชมให้เข้าใจภาพที่เห็น ข้อสอง การใช้ซ า้คือการใช้ส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่เหมือนหรือ
คล้ายๆกันตลอดในงานที่ออกแบบ ท าให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ความต่อเนื่องและเป็นหนึ่งเดียว
เช่นการใช้ฉากพืน้หลงัและชนิดของสไลด์เหมือนกัน ข้อสามการปรับแนว เป็นเร่ืองของการสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆเพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบที่(ผ่านเส้นที่มองไม่เห็น) 
บนสไลด์ ตารางมีประโยน์มากส าหรับการปรับแนวที่ดี มนัท าให้สไลด์ดสะอาดตาและเรียบร้อย ข้อ
สี่ความใกล้ชิด เป็นเร่ืองของการเคลื่อนย้ายสิ่งต่าง  ๆใกล้เข้าหรือไกลออกไป เพื่อท าให้สิ่งที่
เก่ียวข้องกนัอยู่ในกลุม่เดียวกนัรวมไปถึงสไลด์การน าเสนอดเูป็นระเบียบมากขึน้ 
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2.3 การใช้รูปภาพและข้อความ: ภาพที่ดีจะช่วยส่งเสริมสิ่งที่ผู้
น าเสนอต้องการสื่อ สไลด์ที่น าเสนอนัน้ต้องเน้นให้เห็นว่าเมื่อคุณน าภาพและตัวหนังสือมา
ผสมผสานกนัจะสามารถสร้างงานออกมาได้อย่างไรบ้าง แต่จงจ าสิ่งต่อไปนี ้ 

2.3.1 การสร้างภาพง่ายๆด้วยการออกแบบที่ชัดเจน ซึ่งมี
สว่นประกอบที่ชกั  น าสายตาผู้ชม 

2.3.2 การแสดงแก่นส าคญัของภาพ แต่หลีกเลี่ยงการใช้แผ่น
แบบ (Template) ที่น่าเบื่อและมากเกินไป 

2.3.3 ใช้ภาพกราฟิกที่มีคณุภาพดีเพื่อเสริมสร้างการบรรยาย
ของคณุ 

2.3.4 จงหดัมองพืน้ที่ว่างเปล่าและรู้จกัใช้มนั เพื่อสร้างความ
ชดัเจนยิ่งขึน้ให้กบัรูปภาพ 

3. การบรรยาย: การน าเสนอก าหนดว่าผู้น าเสนอต้องอยู่อย่างเต็มที่
ในเวลาและสถานที่นัน้ ความผิดพลาดเกิดขึน้ได้เสมอ จงมีสติและอยู่กบัปัจจุบนั ซึ่งหวัใจหลกัของ
ความส าเร็จที่ท าให้การน าเสนอเป็นเร่ืองง่ายตามขัน้ตอนที่วางไว้และมีความเป็นธรรชาติคือการ
เตรียมตวัและฝึกฝนอย่างหนกั ซึ่งจะท าให้ผู้น าเสนอมีความมัน่ใจ ดงันัน้การน าเสนอที่ดีควรมีการ
วางแผนและการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นรวมไปถึงเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้  
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ตาราง 1 การสงัเคราะห์องค์ประกอบของการน าเสนอภาษาองักฤษ 
 

องค์ประกอบ แหล่งท่ีมา สรุปการ
สังเคราะห์ Steve 

Shipside 
(2552) 

Bradbury, 
Andrew 
(2550) 

Mark, 
Mary-Jane 

Barnes. 
(2552) 

Garr 
Reynolds 
(2553) 

การเตรียมความ
พร้อม 

✓ ✓  ✓ องค์ประกอบหลกั
ของการน าเสนอ
ภาษาองักฤษมี 9 
ประการดงันี ้
1.การเตรียมความ
พร้อม 
2.การ
วางเปา้หมาย/การ
วางแผน/การ
ออกแบบ 
3. ข้อมลู/งาน/
เนือ้หา 
4. ผู้น าเสนอ 
5. ผู้ ฟัง/ผู้ รับข้อมลู 
6. การสื่อสาร/การ
บรรยาย 
7. ตอนจบ/ช่วง
ค าถาม 
8. สื่อ/อปุกรณ์ 
9. การจดัสถานที่ 

การวางเป้าหมาย/การ
วางแผน/การ
ออกแบบ 

 ✓  ✓ 

ข้อมลู/งาน  ✓   
ผู้น าเสนอ ✓  ✓  
ผู้ ฟัง/ผู้ รับข้อมลู ✓ ✓ ✓  
การสื่อสาร/การ
บรรยาย 

 ✓  ✓ 

ตอนจบ/ช่วงค าถาม  ✓ ✓  
สื่อ/อปุกรณ์ ✓ ✓   
การจดัสถานที่  ✓   

  

ที่มา : (สาวิตรี สีบดุศรี, 2564) 
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กล่าวโดยสรุป การน าเสนอภาษาองักฤษ ประกอบด้วย 4 ส่วนหลกัๆ
คือ สว่นที่1 สว่นของก่อนการน าเสนอ ส่วนที่2 ส่วนของการน าเสนอ สว่นที่3 หลงัการน าเสนอ สว่น
ที่  4 สื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกของการน าเสนอ ซึ่งทัง้  4 ส่วนหลักๆของการน าเสนอ
ประกอบด้วยองค์ประกอบของการน าเสนอดังนี ้การเตรียมความพร้อมก่อนการน าเสนอ การ
ออกแบบการน าเสนอ ข้อมลูที่น าเสนอ ผู้ ฟัง การสื่อสาร การจบการน าเสนอ สื่อและสถานที่ในการ
น าเสนอ  
 

1.4 ประเภทของการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
ประเภทของการน าเสนอมีความหลากหลายซึ่งในแต่ละประเภทของการน าเสนอล้วน

มีวัตถุประสงค์ของการน าเสนองานที่แตกต่างกัน  (Kroeger, 2541, p.15-25; ภูวษา เรืองชีวิน, 
2552, น.31-36) ได้แบ่งประเภทของการน าเสนองานออกเป็นแบบกว้างๆตามตามวัตถุประสงค์
ของการน าเสนองานซึง่จะจ าแนกแนกประเภทของการน าเสนองานตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. การน าเสนอเพื่อเสนอข้อคิดเห็น 
เป็นการน าเสนอที่ต้องการบอกกล่าว แจ้งให้ทราบถึงแนวคิดและวิธีการเพื่อ

แสดงข้อคิดเห็นทัง้แนวทางที่เห็นด้วยหรือคิดต่างซึ่งมีทัง้ในลกัษณะของการแนะน าหรือโต้แย้งกับ
ข้อมูลที่น าเสนอซึ่งเทคนิคการน าเสนอแบบนีต้้องใช้เหตุผลและทักษะการพูดที่จะแสดงให้ผู้ ฟัง
สามารถคล้อยตามและสนบัสนนุทัง้ด้านบวกและด้านลบ 

2. การสาธิตผลงาน 
การสาธิตสินค้าหรือความคิดนับเป็นรูปแบบของการน าเสนอแบบแจ้งให้

ทราบที่มีพลงัรูปแบบหนึ่ง ในการน าเสนอผู้น าเสนอสามารถอธิบายคุณสมบติัไปพร้อมกับสาธิต
หรือโชว์ผลงาน ซึง่ผู้ ฟังจะเห็นในสิ่งที่ผู้น าเสนอพดูถึงจริง ๆนัน่จะสามารถดึงดดูความสนใจที่จะท า
ให้ผู้ ฟังสนใจในงานที่เราน าเสนอ ผู้น าเสนอเสนอจะต้องอธิบายถึงวิธีใช้หรือประโยชน์และความ
จ าเป็นของตวัสินค้า เอกสารหรือแผ่นผบัเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ ฟังเข้าใจมากขึน้ดงันัน้ผู้น าเสนอ
ไม่ควรท่ีจะอ่านข้อมลูบนแผ่นผบัจนกว่าผู้ ฟังจะเล็งเห็นถึงประโยชน์ของตวัชิน้งาน 

3. การน าเสนอเพื่อรายงานผล 
การน าเสนอรูปแบบนีเ้น้นไปที่ความชัดเจนของผลสรุป ที่มาที่ไปและการ

ด าเนินการจนสดุท้ายคือผลลพัธ์ที่ได้ การน าเสนอรูปแบบนีต้้องอาศยัเคร่ืองมือด้านโสตทศันูปกรณ์ 
เพื่อเสริมความเข้าใจและความน่าสนใจในเร่ืองของการเปรียบเทียบ การใช้การฟ การใช้ข้อมลูสถิติ
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และการประมวลผลภาพรวมของโครงการ ซึง่การน าเสนอประเภทนีไ้ม่ควรใช้เวลานานเกินไป ต้อง
ชีป้ระเด็นให้ชดัเจนเพื่อที่จะท าให้การน าเสนอด าเนินอย่างรวดเร็วและไม่น่าเบื่อ  

4. การน าเสนอเพื่อโน้มน้าวใจ 
การพูดโน้มน้าวใจ คือ การใช้ความพยายามเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ 

ค่านิยมและการกระท าของบุคคลอ่ืนโดยใช้กลวิธีที่เหมาะสม หลกัการของการโน้มน้าวใจได้แก่ 
การท าให้เชื่อและเห็นคุณค่า หรือท าตามผู้ น าเสนอได้ชักจูง  ดังนัน้ผู้ น าเสนอควรตระหนักถึง
ประเด็นการน าเสนอ เหตผุล เพื่อให้ผู้ รับสารเข้าใจ เห็นความส าคญัและยอมรับการโน้มน้าวใจต่อ
ข้อมลูที่น าเสนอนัน้   

5. การน าเสนอเพื่อการขาย 
การเสนอขาย คือการโน้มน้าวให้ลูกค้าเกิดความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์

ขึน้มาซึ่งผู้น าเสนอต้องใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายโดยมน้าวใจรวมถึงอธิบายให้ลกูค้าได้ทราบ
ถึงรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และผลประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะได้รับ กล่าวคือ
การน าเสนอเพื่อขายคือการตอบค าถามของลกูค้าให้ชดัเจนที่สดุและให้ลกค้าเห็นความจ าเป็นของ
สินค้าที่ก าลังน าเสนอให้ชัดเจนที่สุดและการน าเสนออาจจะส าเร็จได้หรือไม่ผู้ น าเสนอจะต้อง
สามารถยอมรับค าปฏิเสธของลกูค้าได้ 

 Kroeger (2541, p.27-39) ได้แบ่งประเภทของการน าเสนอตามรูปแบบของ
การน าเสนอดงันี ้

 1. จ านวนผู้ที่ท าการน าเสนองาน 
การน าเสนอมีจ านวนผู้พูดที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของการ

น าเสนอเช่นการน าเสนอเด่ียว การน าเสนอที่มีผู้พูด 2 คน และการน าเสนอที่มีผู้พดูมากกว่า 2 คน 
ซึง่จ านวนผู้น าเสนออาจสง่ผลต่อการน าเสนอทัง้ทางบวกและทางลบดงันี ้  

1.1 การน าเสนอเด่ียว เป็นการน าเสนอที่ผู้ น าเสนอควบคุม
สถานการณ์ได้ง่ายเพราะผู้พดูเป็นคนตดัสินใจเร่ืองส าคญัเองทัง้หมดแต่การน าเสนอเดี่ยวอาจเป็น
เร่ืองยากส าหรับบางคนที่ไม่ชอบพดูต่อหน้าฝูงชนซึ่งจะก่อให้เกิดความเครียดมหาศาลแก่พวกเขา
ได้ 

1.2 การน าเสนอที่มีผู้พดู 2 คน เป็นการแบ่งเนือ้หากนัที่จะพดูซึ่ง
ต้องอาศยัการเตรียมการกนัอย่างรอบครอบเพื่อที่จะให้เนือ้หาที่เตรียมกนัไว้สอดคล้องกนั เมื่อมีผู้
พูดมากกว่าหนึ่งคนการน าเสนอจะสูญเสียความยืดหยุ่นไปทันที แต่การน าเสนอแบบ2 คนช่วย
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ควบคุมความเครียดที่จะเกิดขึน้ได้ เพราะถ้ามีการเตรียมตัวมาดีก็จะท าให้การน าเสนอเป็นการ
ประสานสอดคล้องข้อมลูกนัอย่างลงตวั 

1.3 การน าเสนอที่มีผู้ พูดมากกว่า 2 คน เป็นการน าเสนอใน
รูปแบบของทีม การจดัการรูปแบบของการน าเสนอก็จะยากขึน้ซึ่งจะต้องมีการใช้การวางแผนอย่าง
รอบคอบ โดยใช้ค าถามเหล่านี ้เพื่อให้การน าเสนอมีรูปแบบที่ชัดเจนขึน้และไม่วุ่นวาย ดงัค าถาม
ต่อไปนี ้

1.3.1 ใครจะเป็นผู้ เร่ิมการน าเสนอ 
1.3.2 ใครจะพดูรายละเอียดสว่นไหนบ้าง 
1.3.3 การส่งต่อบทพูดไปให้ผู้ พูดคนถัดไปจะเป็นไปใน

ลกัษณะใด 
1.3.4 ผู้พูดทุกคนจะยืนด้วยกันทัง้หมดข้างหน้าและตลอด

การน าเสนอหรือไม่ 
1.3.5 ใครจะเป็นผู้ด าเนินรายการช่วงถาม-ตอบ เพื่อที่จะเป็น

ประโยนค าถามไปให้ถกูคน 
1.3.6 ใครจะเป็นคนรับผิดชอบการผลิตอุปกรณ์ประกอบ 

เพื่อให้ทกุอย่างสอดคล้องกนัและเตรียมการให้เสร็จก่อนวนัที่จะขึน้น าเสนอ 
ส าหรับการน าเสนอที่มีผู้พูดมากกว่า 2 คนมีข้อดีคือการท างานเป็น

ทีมที่ทุกคนจะต้องช่วยกันก ากับและบริหารกับการที่ทุกคนจะต้องพูดซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากหาก
พลาดจุดนีแ้ล้วอาจจะท าภาพรวมของทีมแย่ลงได้ดังนัน้การท างานเป็นทีมทุกคนต้องมีส่วนร่วม
และสว่นช่วยในการท างาน 

 2. จ านวนผู้ ฟัง 
จ านวนผู้ ฟังมีผลต่อรูปแบบการน าเสนองานทัง้ในรูปแบบของจ านวน

ผู้พดูด้วย ซึง่จ านวนผู้ ฟังแบ่งได้ดงันี ้ 
 2.1 ผู้ ฟังกลุ่มใหญ่ คือ จ านวนผู้ ฟังเร่ิมตัง้แต่ 35 คนและเกิน 50

คนขึน้ไป จะถือว่าเป็นผู้ ฟังกลุ่มใหญ่ การน าเสนอรูปแบบนีผู้้น าเสนอจะต้องยืนพดูและใช้อปุกรณ์
ช่วยในการน าเสนอเช่นไมโครโฟน สไลด์ในการน าเสนอข้อมลู 

 2.2 ผู้ ฟังกลุ่มเล็ก คือ จ านวนผู้ ฟังเร่ิมตัง้แต่ 1 คนไปจนถึง 35คน 
รูปแบบการน าเสนอเป็นแบบกันเองสบายๆจะนั่งหรือยืนก็ได้ ระดับการใช้เสียงไม่ต้องดังมาก
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สามารถนั่งร่วมวงเพื่อพดูคยุกนัได้เลยรูปแบบนีย้งัสามารถซกัถามค าถามได้ตลอดการน าเสนอซึ่ง
นบัว่าเป็นรูปแบบที่สะดวกต่อการพดูคยุแนวความคิดได้เป็นอย่างดี 

 2.3 ผู้ ฟั งคนเดียว คือ การน าเสนอแบบตัวต่อตัว อาจเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ทัง้นีรู้ปแบบการน าเสนอตวัต่อตวัจะเป็นเร่ืองง่ายหรือยากส าหรับผู้
น าเสนอนัน้ขัน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ของคนทัง้สองและความละเอียดอ่อนของหวัข้อที่น าเสนอ 

 3. ระดบัความเป็นทางการในการน าเสนอ 
การน าเสนอโดยทัว่ไปจะแบ่งประเภทตามระดบัการน าเสนอแบบเป็น

ทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งความเป็นทางการและไม่เป็นทางการจะมีความแตกต่างกนัในแต่
ละการน าเสนอขึน้อยู่กบัว่างานที่น าเสนอนัน้มีขึน้แค่ครัง้เดียวหรือมีขึน้บ่อยๆ ซึง่มีข้อสงัเกตดงันี ้

การน าเสนอแบบเป็นทางการ คือ การน าเสนอที่มีรูปแบบเหมือน
การแสดง เป็นการน าเสนอที่ผู้ พูดต้องมีความสามารถในการพูดสื่อสารที่ทรงพลังและมีความ
ชัดเจน ผู้น าเสนอจะต้องมีการวางแผนและวางโครงสร้างการน าเสนอมาอย่างรอบคอบและช่วง
ถามตอบสว่นใหญ่จะเป็นช่วงท้ายของการน าเสนอ 

การน าเสนอแบบไม่เป็นทางการ คือ การน าเสนอที่มี รูปแบบ
เหมือนพดูคยุกนั มีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความคิดระหว่างกนั ผู้พดูจะนัง่หรือยืน
ก็ได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอคือแผ่นใส หรือไม่ก็กระดาษฟลิปชาร์ต การน าเสนอประเภทนี ้
มักจะพบเจอในลักษณะงานที่มีจัดขึน้เป็นประจ าเช่นการประชุมสัปดาห์หรือการประชุม
ประจ าเดือน 

 4. ความสมัพนัธ์กบัผู้ ฟัง 
ความสมัพนัธ์กับผู้ ฟังเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับระดบัการน าเสนอว่าจะ

เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยความสมัพันธ์กับผู้ ฟังแบ่งออกเป็น2 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1.  
ความสมัพันธ์กับผู้ ฟังแบบคนใน คือผู้น าเสนอรู้จักและร่วมงานด้วย เป็นคนในกลุ่ม ทีมงานหรือ
องค์กรเดียวกนั เนื่องจากผู้พูดและผู้ ฟังต่างรู้จักกันจะท าให้การน าเสนอจะเป็นทางการน้อยลง 2. 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ ฟังแบบคนนอก คือ ผู้น าเสนอไม่รู้จกัและไม่เคยร่วมงานด้วยการน าเสนอจะเป็น
ในลกัษณะเป็นทางการและสร้างความประทบัใจให้แก่กนั 

 5. การน าเสนอจากต่างสถานที ่
ในปัจจุบันนีเ้ป็นยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน การน าเสนองานก็

เช่นกนัไม่ได้ถูกจ ากดัเพียงแค่ที่ใดที่หนึ่ง ซึง่ได้มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในเร่ืองของการสื่อสารของ
คนสองฝ่ายที่อยู่ต่างสถานที่กนัแต่ก็สามารถที่จะพดูคยุสื่อสารและน าเสนอแนวความคิดของตนได้
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โดยผ่านช่องทางนีซ้ึ่งเป็นการประหยัดทัง้เวลาและค่าใช้จ่ายในการน าเสนอได้เป็นอย่างมาก การ
น าเสนอที่เป็นที่รู้จกักนัอย่างแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบนัคือ การประชุมผ่านทางวิดีโอ (Video 
Conferences) และการประชุมทางโทรศัพท์  ซึ่งการประชุมทัง้2 รูปแบบนีม้ีข้อดีและข้อเสียที่
แตกต่างกันขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ของงานที่ต้องการให้รับทราบ หรือแบบสนทนาสื่อสารกนั ทัง้นี ้
ในปัจจุบนัได้มีการพฒันาต่อยอดแนวความคิดนีอ้อกมาเป็นแอพพลิเคชัน่ต่างๆท าให้การน าเสนอ
จากต่างสถานที่เป็นสามารถพดูคยุโต้ตอบกนัในเวลาเดียวกนัซึ่งท าให้การน าเสนอมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

ดงันัน้ประเภทของการน าเสนอสามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การน าเสนองาน และรูปแบบของการน าเสนองาน ทัง้2 ปัจจยันีท้ าให้การน าเสนอมีความแตกต่าง
กันออกไป ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยให้ความสนใจกับการน าเสนอในลกัษณะเป็นรูปแบบของการ
แสดง การโน้มน้าวใจและเป็นไปแบบกึ่งทางการที่ผู้ น าเสนอจะต้องน าเสนองานของตนเองและ
ขายไอเดียของตนเองที่มีความสร้างสรรค์และมีสีสนัพร้อมกับให้ความบนัเทิงที่จะท าให้ผู้ ฟังสนุก
และได้ความรู้จากการน าเสนองานของนกัเรียน 

 
1.5 กระบวนการน าเสอภาษาอังกฤษ 

 กระบวนการน าเสนอประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลกัๆคือ ขัน้เตรียมการ ขัน้น าเสนอ
และขัน้การวิเคราะห์และประเมินผลการน าเสนอ โดยแต่ละขัน้ตอนนีป้ระกอบด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลายซึ่งจะช่วยให้ผู้ ฟังเข้าใจในสารที่ก าลงัสื่อออกไป มีความสนใจในการน าเสนอ ผู้น าเสอ
ภาษาองักฤษจะต้องออกแบบการน าเสนอของตนและเลือกเทคนิควิธีการของแต่ละขัน้ตอนมาเพื่อ
ท าให้การน าเสนอมีความน่าสนใจและเข้ากับบริบทของน าเสนองาน  ทัง้นีม้ีนกัวิชาการหลายท่าน
ได้อธิบายถึงขัน้ตอนและเทคนิควิธีการไว้หลากหลายรูปแบบดงันี ้

1.5.1 ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้เตรียมการน าเสนอ 
การวางแผนในการน าเสนอแต่ละครัง้มีความส าคัญอย่างมากโดยผู้น าเสนอ

ต้องค านึงถึงปัจจัยหลายๆด้านที่จะส่งผลให้การน าเสนอประสบความส าเร็จและเป็นตามแผนที่
วางไว้  (เก รียงศัก ด์ิ  นิ รั ติพัฒ นะศัย , 2558, น.27) กล่าวว่า ปัจจัยในการน าสนอ คือ3D 
(Data:ข้อมลู/Design:ออกแบบ/Deliver: การส่งมอบการน าเสนอ) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ผู้น าเสนอ
จะต้อมีการเตรียมการเพื่อน าไปสูก่ารน าเสนอที่ดีและสอดคล้องกบักลุม่ผู้ ฟัง 

ในขัน้การเตรียมการน าเสนอ มีนกัวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงแนวทางใน
การวางแผนและเตรียมการน าเสนอเพื่อน าไปสูก่ารน าเสนอที่มีประสิทธิภาพดงันี ้    
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 ศิริรัตน์ ศิริวรรณ (2557, น.23) ได้อธิบายว่า การวางแผนการน าเสนอ 
ผู้น าเสนอจะต้องวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆเพื่อวางแผนการน าเสนอประกอบด้วย  

 1. การวิเคราะห์แบบรู้เขารู้เรา คือวิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่ผู้
น าเสนอก าหนดขึน้(รู้เรา) การวิเคราะห์ความต้องการผู้ ฟัง(รู้เขา)   

 2. การวางโครงสร้างเนือ้หาการน าเสนอ คือ ผู้ น าเสนอต้อง
ออกแบบเนือ้หาที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และกลุ่มผู้ ฟัง รวมไปถึงการเรียบเรียงโครงร่างเนือ้หา 
ตัง้แต่ค าพดูเปิด-ปิด การน าเสนอที่ทรงพลงัน่าสนใจและน่าจดจ าซึง่สง่ผลโดยตรงต่อผู้ ฟัง 

เกรียงศักด์ิ นิรัติพัฒนะศัย (2558, น.42) ได้สรุปแนวทางการจัดเตรียม
โครงสร้างการน าเสนอ (Outline) ไว้ดงันี ้ 

1. Title คือชื่อเร่ืองที่จะน าเสนอ 
2. Benefit คือ ประโยชน์ของผู้ ฟัง 
3. Objective วตัถปุระสงค์การน าเสนอ 
4. Agenda คือหวัข้อที่ออกแบบเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในข้อ3 
5. Review คือ การทบทวน โดยการน า Objective มากล่าวย า้ใน

ตอนจบ  
 PresentationX (2015, p.44-49) ได้อธิบายถึงการเตรียมการน าเสนอ ซึ่ง

ประกอบด้วยการวางโครงสร้าง และการเชคความพร้อมการน าเสนอโดยวิธีการ Checklist โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. การวางโครงสร้าง ประกอบด้วย 3 ขัน้ คือ ขัน้ที่ 1 การวางเค้าโครง
(Outline) เป็นการเขียนเค้าโครงล าดับเร่ืองราวเป็นรายการย่อย (List) ซึ่งจะท าให้ผู้น าเสนอเห็น
ภาพรวมของเนือ้หาและเข้าใจล าดับเร่ืองราวได้ง่ายขึน้ ขัน้ที่ 2 การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ เป็น
การใช้ภาพเพื่ออธิบายข้อมูลซึ่งภาพจะสามารถสื่อความหมายได้มากกว่าตัวหนังสือ ขัน้ที่  3 วาด
สตอร่ีบอร์ด (Storyboard) เป็นขัน้ที่ตอนต่อจากการวางเค้าโครงผู้น าเสนอวาดภาพที่ได้จากการ
คิดลงไปในกระดาษ เป็นการแปลงข้อมลูให้เป็นรูปภาพและเขียนร่างออกมาใส่ในกระดาษซึ่งขัน้นี ้
ผู้น าเสนอไม่จ าเป็นต้องวาดรูปสวยงามแต่เป็นการวางโครงร่างภาพคร่าวๆว่าสไลด์ไหนสามารถที่
จะใช้รูปภาพแทนข้อมลูซึง่จะเป็นการสื่อความหมายให้กบัผู้ ฟังได้ง่ายขึน้ 

2. การเชคความพร้อมการ าเสนอโดยวิธีการ Checklist 
 เจฟ แมคฮัฟ MacHugh (2015, p.8-11) ได้กล่าวถึงสิ่งที่จ าเป็นต่อการ

เตรียมความพร้อมก่อนการน าเสนองานโดยใช้รูปแบบ P-L-A-N ไว้ว่า 
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 P= Purpose คือ วัตถุประสงค์ของการที่จะน าเสนอครัง้นีคื้อ
อะไร หากมีการวางหรือรู้เปา้หมายก็จะสามารถน าเสนอได้ตรงประเด็น 

 L= Length คือ ระยะเวลาที่จะน าเสนอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ น าเสนอ
ต้องตระหนกัถึงดงันัน้ผู้น าเสนอต้องเตรียมเนือ้หาที่จะน าเสนอให้อยู่ภายในระยเวลาที่ก าหนด 

 A= Audience คือ การรู้จกัผู้ ฟังหรือกลุ่มผู้ ฟังเป็นสิ่งที่ส าคญัต่อ
การออกแบบและวางแผนในการน าเสนอว่ากลุ่มผู้มีความสนใจเร่ืองอไร การเลือกเนือ้หาแบบไหน
ที่จะท าให้ผู้ ฟังสนใจรวมถึงเข้าใจการน าเสนอของเราด้วย 

 N= Note and Visual Aids คือ การตรวจสอบความพร้อมก่อน
การน าเสนอเร่ิม ตัง้แต่ต้องรู้ว่าการน าเสนอครัง้นีจ้ะสามารถใช้โน๊ตได้หรือไม่ และการน าอปุกรณ์
เข้ามาร่วมประกอบการน าเสนอได้หรือไม่ หากได้ผู้ น าเสนอต้องฝึกฝนการใช้ก่อนที่จะท าการ
น าเสนอจริง 

 สตีฟ แมนเดล Mandel (2000, p.17-29) ได้น าเสนอ 8 ขัน้ตอนของการ
น าเสนอไว้ดงันี ้  

1. การวิเคราะห์ผู้ ฟัง โดยพิจารณาผ่านปัจจัยเหล่านี ้เช่น ปัจจัยที่1 
ความต้องการของกลุ่มผู้ ฟัง ปัจจัยที่2 ทัศนคติของผู้ ฟังที่มีต่อหัวข้อที่เราจะน าเสนอ ปัจจัยที่3 
ระดับความรู้ของกลุ่มผู้ ฟังซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการเข้าใจและเข้าถึงการน าเสนอของเรา ปัจจัยที่4 
สภาพแวดล้อมโดยรอบของการน าเสนอไม่ว่าจะเป็นการจัดห้อง การจัดที่นั่งของผู้ ฟัง อุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้ประกอบการน าเสนอ ปัจจยัที่5 ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้น าเสนอ ได้แก่ เพศ วยั ศาสนา สีผิว 
วฒันธรรม และภาษา ในกรณีการน าเสนองานระดบันานาชาติเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต้องรู้ข้อมลู
เบือ้ต้นของผู้ ฟังเพื่อเข้าใจในความแตกต่าง และความต้องการของกลุม่ผู้ ฟัง 

2. การวางเป้าหมายเก่ียวสิ่งที่ก าลังจะน าเสนอ ผู้ น าเสนอจะต้อง
ตระหนกัถึงประเด็นเหล่านีคื้อ ประเด็นการเข้าใจ การคิด และการแสดงความคิดเห็นในหวัข้อที่จะ
น าเสนอเพื่อการส่งสารที่ชัดเจนไปสู่ผู้ ฟัง ประเด็นของการคาดหวังให้ผู้ ฟังเข้าใจ เชื่อ และท า
อะไรบ้าง ประเด็นของประโยชน์ที่ควาดว่าจะได้รับจากการน าเสนอ และผู้ ฟังจะได้รับหลงัจากการ
น าเสนอ 

3. การระดมความคิดเก่ียวกบัใจความส าคญั ของประเด็นหวัข้อที่จะ
น าเสนอ โดยการใช้กระดาษเขียนโน้ต เขียนดงึความคิดออกมา และจดัหมวดหมู่ใจความส าคญัให้
อยู่ในระหว่าง 2-5 ประเด็น หากเกิน5ประเด็นก็ต้องจดัเข้าหมวดหมู่ ให้ไปอยู่ในลกัษณะหวัข้อย่อย  
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4. การจดัล าดบัหวัข้อหลกัและหวัข้อย่อยในการน าเสนอ กล่าวคือ ใน
การน าเสนอนัน้จะต้องมีหัวข้อหลักๆที่ต้องมี  2-5 หัวข้อ จากนัน้ในแต่ละหัวข้อหลักก็จะแยก
ออกเป็นหัวข้อย่อย ซึ่งผู้น าเสนอจะต้องวางแผนในการจัดเรียงหัวข้อเหล่านีโ้ดยยึดหลกัของการ
น าเสนอคือ สิ่งที่จะน าเสนอคืออะไร ผู้ ฟังจะได้รับอะไร และประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร ซึ่งจะเป็น
สว่นช่วยในการจดัเรียงเนือ้หาในการน าเสนอได้เป็นอย่างดี 

5 การออกแบบการเปิดการน าเสนอและการจบการน าเสนอ 
เปรียบเสมือนสว่นหวัและส่วนห่างของการน าเสนอ ซึ่งหากผู้น าเสนอไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดของ
ส่วนนีก้็จะท าให้การน าเสนอไม่สมบูรณ์แบบได้ การเปิดและการจบการน าเสนอคือความทรงพลงั
ของการน าเสนอที่จะสามารถดงึความสนใจจากผู้ ฟังอยากที่จะฟังการน าเสนอและท าให้ผู้ ฟังจดจ า
การน าเสนอได้อย่างน่าประทบัใจ 

6. การก าหนดภาพตัวอย่างการน าเสนอ (Preview) และการทบทวน
สิ่งที่น าเสนอ (Review) ในส่วนหัวของการน าเสนอคือการน าเข้าสู่เนือ้หาที่จะพูดคือการเตรียม
เก่ียวกบัประเด็นส าคญัที่ผู้ ฟังจะได้รับฟังในการน าเสนอครัง้นีใ้นรูปแบบของตวัอย่างที่น่าสนใจใน
การน าเสนอครัง้นี ้ซึง่มีหลกัการคือ บอกในสิ่งที่คณุก าลงัจะพดู “ Tell them what you’re going to 
tell them” และในส่วนหางของการน าเสนอ ก่อนที่จะสรุปและกล่าวลาผู้ ฟัง ผู้น าเสนอจะต้องมีการ
ย า้ในสิ่งที่พูดผ่านมา เพื่อเป็นการทบทวนในสิ่งที่ผู้ ฟังได้พูดไปแล้ว โดยใช้หลกัการคือ ย า้ในสิ่งที่
คณุได้พดูไปแล้ว “ Tell them what you told them” 

7. การเตรียมสื่อและอปุกรณ์การน าเสนอ การเตรียมและการเลือกใช้
สื่ออปุกรณ์ส าหรับการน าเสนอนัน้มีความส าคญัเพราะการน าเสนอทกุการน าเสนอจะต้องเลือกสื่อ
และอปุกรณ์ที่เข้ากบัรูปแบบงานที่ก าลงัน าเสนอเพราะจะสามารถช่วยส่งเสริมการน าเสนอได้เป็น
อย่างดี  

8. การเต รียม เอกสารประกอบการบรรยาย  การใช้ เอกสาร
ประกอบการบรรยายขึน้อยู่กับรูปแบบของการน าเสนอและตัวผู้ น าเสนอที่จะใช้เอกสาร
ประกอบการบรรยายด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องการกระชับเนือ้หาให้เห็นจุดที่ เป็ นข้อมูลที่ส าคัญ 
ต้องการสรุปข้อมูลเพื่อให้ผู้ ฟังติดตามการน าเสนอเข้าใจง่ายขึน้ และการเพิ่มเติมเนือ้หาที่ไม่มีใน
สไลด์ของการน าเสนอ   

 สรุปการเตรียมการน าเสนอนัน้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวปฏิบัติ
เพื่อมาใช้วางแผนรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของผู้ น าเสนอก่อนการน าเสนอ  ซึ่งผู้ น าเสนอ
สามารถน าแนวปฏิบติัของนกัวิชาการแต่ละท่านมาออกแบบเป็นOutline เพื่อเห็นภาพรวมของการ
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น าเสนอและท ารายการ Check list เพื่อเป็นการเชคความพร้อมของตนเองก่อนการน าเสนองาน 
ในสว่นนีถื้อว่ามีความส าคญัและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก หากผู้น าเสนอมีความพร้อมก็จะช่วยให้
มีความมัน่ใจในการน าเสนอมากย่ิงขึน้  

1.5.2 ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้การน าเสนอ  
ขัน้การน าเสนอคือขัน้ที่ผู้น าเสนอจะต้อสื่อสารให้ผู้ ฟังเข้าใจในเนือ้หาที่ก าลงั

จะน าเสนอภายในระยะเวลาที่ก าหนด ในส่วนของขัน้ตอนน าเสนอซึ่งประกอบด้วย  3 ขัน้ตอนย่อย
และมีองค์ประกอบย่อยที่ผู้น าเสนอไม่ควรมองข้าม ซึ่งมีส่วนช่วยท าให้การน าเสนอมีความเข้าใจ
ง่ายและมีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ โดยสรุปได้ดงันี ้

 1.5.2.1 ขัน้ท่ี 1 คือ ขัน้เกร่ินน า (Opening & Introduction) 
ขัน้เกร่ินน า (Opening & Introduction) เป็นส่วนที่ส าคัญของการ

น าเสนอซึ่งเป็นส่วนแรกที่ผู้น าเสนอสร้างความประทบัใจแรกพบให้แก่ผู้ ฟังและเป็นโอกาสแรกที่ผู้
น าเสนอจะเข้าถึงผู้ ฟังโดยท าให้ผู้ ฟังเชื่อมัน่และสนใจอยากที่จะฟังการน าเสนอ ซึง่ประกอบด้วย  2 
สว่นย่อยดงันี ้

ส่วนที่1: Hook (Opening) การดึงความสนใจหรือ การเร้าความ
สนใจจากผู้ ฟัง โดยเป็นขัน้ตอนแรกของการน าเสนอที่ผู้น าเสนอจะต้องสร้างสิ่งที่ดึงดดูความสนใจ
จากผู้ ฟังโดยผู้ ฟังไม่รู้ตัวมาก่อน หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้ ฟังต่ืนเต้น แปลกใจ 
รวมถึงเป็นการเตรียมผู้ ฝังให้พร้อมที่จะรับฟังการน าเสนอ ซึ่งสามารถท าได้หลากหลายวิธีซึ่งผู้
น าเสนอสามารถน าไปปรับใช้ให้เข้ากบัรูปแบบการน าเสนอได้ดงันี ้

Shaoiro (2559, น.43-44) ได้น าเสนอแนวทางการดึงความ
สนใจของผู้ ฟังก่อนเร่ิมการน าเสนอ เช่นการเร่ิมต้นด้วยค าคมของบุคคลคลส าคญัที่สอดคล้องการ
น าเสนอ การใช้ค าถามเพื่อให้ผู้ ฟังได้คิดตาม การเล่าเร่ืองเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การน าเสนอ และการ
ใช้จินตนาการเพื่อให้ผู้ ฟังเห็นภาพในเร่ืองที่ก าลังน าเสนอ สอดคล้องกับ นาโยมิ  ชิบานา 
(Chibana, 2015, online) ได้อธิบายเก่ียวกับวิธีการเร่ิมต้นการน าเสนอที่ได้รับความนิยมไว้ 12 
วิธีการ โดยอ้างอิงวิธีการน าเสนอที่ประสบความส าเร็จและได้รับความสนใจจากผู้ ชมจากผู้
น าเสนอในเวที TED Talks Presenters ดงันี ้

1. ก า ร ใ ช้ ค า พู ด เชิ ง ยั่ ว ยุ  (Make a provocative 
statement.)  วิธีหนึ่งที่จะท าให้ผู้ชมของคณุได้รับความสนใจคือการพดูยัว่ยุที่สร้างความสนใจและ
อยากรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัสิ่งที่คณุพดู โดยการสร้างประโยคแรกที่ท าให้เกิดความประหลาดใจ ความ
สนุก ความอยากรู้ และความกลวัในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น "I want to discuss with you this 
afternoon why you're going to fail to have a great career." 
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2. กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น (Incite curiosity) เป็น
การเร่ิมการน าเสนอโดยใช้ค าพดูเปิดที่สร้างความสงสยั วิธีการนีเ้กิดขึน้จากธรรมชาติของมนุษย์ท่ี
เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นคนส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้ ชมอาจถามตัวเองว่า "เขาท าอะไร?" และ
จินตนาการถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทุกประเภท ตวัอย่างเช่น "I need to make a confession at 
the outset here. A little over 20 years ago, I did something that I regret, something that 
I'm not particularly proud of. Something that, in many ways, I wish no one would ever 
know, but here I feel kind of obliged to reveal." 

3. ส ร้างความประหลาดใจให้กับผู้ ฟั ง  (Shock the 
audience) เป็นการเปิดการน าเสนอโดยการท าในสิ่งที่ผู้ชมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ซึง่วิธีการนีจ้ะช่วยดึง
ความสนใจ หรือเตรียมความพร้อมของผู้ ฟังก่อนการน าเสนอ ตัวอย่างเช่น "You will live seven 
and a half minutes longer than you would have otherwise, just because you watched this 
talk." 

4. ก า ร เล่ า เ ร่ื อ ง  (Tell a story) ก า ร เล่ า เ ร่ื อ ง เ ป็ น
องค์ประกอบที่ส าคญัที่ผู้น าเสนอร้อยเรียงค าพดูที่น่าสนใจและเลือกเหตกุารณ์ที่น่าสนใจมาเลา่ซึ่ง
สามารถโน้มน้าวใจผู้ ฟังได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น “When I was seven years old and my 
sister was just five years old, we were playing on top of a bunk bed..." 

5. ความจริง (Be authentic) อีกวิธีการดึงดูดผู้ ชมสู่โลก
ของคณุคือการบอกเลา่เร่ืองราวสว่นตวัที่เปิดเผย สิ่งนีไ้ม่ใช่เร่ืองง่าย แต่เมื่อสื่อออกมาอย่างถูกต้อง
จะสามารถจุดประกายความสนใจในหัวข้อที่ก าลงัน าเสนอได้อย่างรวดเร็วและสร้างการเชื่อมโยง
ทางอารมณ์ระหว่างผู้น าเสนอและผู้ชมได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น "I'm going to tell you a little 
bit about my TEDxHouston Talk. I woke up the morning after I gave that talk with the 
worst...” 

6. ค าคมของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Quote an influential 
person) เป็นหนึ่งในวิธีการดึงความสนใจจากผู้ ฟังที่ง่ายที่สดุในการเร่ิมงานน าเสนอคือการอ้างถึง
บุคคลที่มีอิทธิพลโดยการใช้ค าคม ในกรณีเหล่านีค้วรใช้ค าพูดสัน้ ๆ  และมีความเก่ียวข้องเพื่อ
ดงึดดูความสนใจของผู้ชม 

7. เร่ิมต้นด้วยภาพที่น่ารัก (Begin with a captivating 
visual) การใช้ภาพที่น่ารักหรือน่าแปลกใจบางอย่างเพื่อสนบัสนุนค าพดูของผู้น าเสนอ โดยที่จะท า
ให้ค าพดูมีความชดัเจนและดงึดดูผู้ ฟังให้มีใจจดจ่อในเร่ืองที่ก าลงัจะพดู  
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8. ถามค าถาม (Ask a question) เร่ืองที่จะน าเสนอหาก
เป็นประเด็นความเชื่อและทศันคติของบคุคลในกรณีเหลา่นีเ้ป็นการดีที่สดุที่จะตัง้ค าถามที่จะท าให้
ผู้ชมได้คิดตามและท้าทายความเชื่อหรืออคติในเร่ืองที่ผู้คนสว่นใหญ่ได้ให้ความนิยม 

9.  ใช้ความเงียบ (Use silence) เทคนิคที่มีประสิทธิภาพ
อีกอย่างหนึ่งซึ่งควรใช้เฉพาะเมื่อคณุเป็นผู้น าเสนอที่มีประสบการณ์และสามารถรักษาความสงบ
ของคณุได้ตลอดเวลาคือการใช้ความเงียบเพื่อควบคมุห้อง 

10. ใช้อุปกรณ์ ประกอบ (Start with a prop) วิ ธีการ
เปิดตวัของผู้น าเสนอ โดยใช้อุปกรณ์ร่วมประกอบการพูดเช่น กระเป๋า หรือกล่อง เป็นสิ่งที่ผู้ชมให้
ความสนใจ และประหลาดใจเก่ียวกับอุปกรณ์ชนิดนัน้ ซึ่งเป็นการดึงดูผู้ ฟังสนใจในตัวผู้น าเสนอ
และเร่ืองราวที่ก าลงัน าเสนอ 

11. การเล่าเร่ืองตลกที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ก าลงัจะน าเสนอ 
(Tell a relevant joke) การเปิดการน าเสนอด้วย อารมณ์ขันเป็นวิธีการกระตุ้นความสนใจและ
สร้างความประทบัใจให้กบัผู้ชมให้คณุตัง้แต่เร่ิมแรก ซึ่งมีประสิทธิภาพมากในการน าเข้าสู่ประเด็น
ที่เราก าลงัจะพดูน าเสนอ  

12. กระตุ้นผู้ ฟังให้คิดตามโดยค าว่า “ลองนึกภาพดู...” 
(Use the word "imagine.") วิธีการที่ให้ผู้ ชมใช้จินตนาการตามสิ่งที่ผู้ น าเสนอก าลังจะพูด โดย
สามารถโน้มน้าวผู้ ฟังให้เข้าไปสู่สถานการณ์เดียวกนัและความรู้สึกเดียวกันโดยใช้ค าสัง่ "ลองนึก
ภาพ" หรือ “คิดตาม” 

สรุปได้ว่า Hook คือ เปิดฉากการน าเสนอให้มีความน่าสนใจ
และเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ ฟังให้มีความพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่ผู้น าเสนอก าลงัจะน าเสนอ 
เปรียบเสมือนขัน้ตอนการเตรียมความพร้อมผู้ ฟังซึ่งมีหลากหลายวิธีการเร่ิมตัง้แต่ การท าให้ผู้ ฟัง
รู้สึกต่ืนเต้น ประหลาดใจ การท าให้ผู้ ฟังรู้สึกในแบบเดียวกนักบัผู้พดู การท าให้ผู้ ฟังรู้สึกสงสยั การ
กระตุ้นให้ผู้ ฟังคิดตาม หรือการท าให้ผู้ ฟังเงียบ ทัง้หมดทัง้มวลของวตัถุประสงค์ของการHookคือ
การท าให้ผู้ ฟังสนใจและพร้อมที่จะฟังการน าเสนอนัน้เอง  

 ส่วนที่ 2 Introducing & Preview  
Introducing คือ การแนะน าตัวเองและแนะน าประเด็นหัวข้อสิ่งที่

ก าลงัจะน าเสนอ 
Preview คือ การบอกหัวข้อย่อยที่จะน าเสนอคร่าวๆเพื่อให้ผู้ ฟังเห็น

ภาพรวม และประโยชน์ของการที่จะรับฟังการน าเสนอ หากจะกล่าวให้เห็นภาพชัดเจน Preview 
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เปรียบเสมือนตวัอย่างภาพยนต์ที่ผู้ ฟังสามารถรับรู้เร่ืองราวหรือขอบเขตเนือ้หาคร่าวๆก่อนที่จะรับ
ฟังการน าเสนอ 

Introducing & Preview เป็นส่วนที่เกิดขึน้หลังจากผู้น าเสนอ Hook 
เพื่อดึงความสนใจของผู้ ฟัง ในส่วนนีม้ีนักวิชการหลายท่านได้กล่าวถึงขัน้ตอนของการพูดแนะน า
ตวัไว้อย่างมีขัน้ตอนที่ชดัเจนเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของผู้ ฟัง อีกทัง้ยงัช่วยให้ผู้น าเสนอมีความเป็น
มืออาชีพมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับ (ภูวษา เรืองชีวิน, 2552, น.108-112) ได้อธิบายถึงการแบ่ง
ขัน้ตอนที่ต่อเนื่องจากการเปิดฉากการน าเสนอเป็นขัน้การน าเร่ือง (Introduction) คือการแนะน า
ตัว การบอกชื่อเร่ืองที่จะน าเสนอ การบอกวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ การบอกภาพรวมของ
เนือ้หา การบอกเงื่อนไขต่าง ๆที่เก่ียวข้องกบัการน าเสนอครัง้นี ้ 

กรุสเสนดอร์ฟ Grussendorf (2007, p.7) เสนอรูปแบบการฝึกการ
น าเสนอในขัน้ตอนการแนะน า โดยใช้ค าว่า WISE มาเป็นขัน้ตอนการฝึกการพูดในขัน้การแนะน า
ดงันี ้

W = Welcome คือ การกลา่วทกัทายและต้อนรับผู้ ฟังที่มาฟังการ
น าเสนองานในครัง้นี ้

 I = Introduce yourself คือ การพดูนะน าตวัเองให้แก่ผู้ ฟังทราบ
ว่า เป็นใคร มาจากไหน 

 S = Say what the topic คือ การพูดแนะน าหัวข้อที่จะน าเสนอ
ในวนันี ้

 E = Explain why audience will be interested คือ การอธิบาย
แกผู้ชมว่าหวัข้อ ในวนันีม้ีความน่าสนใจ และจะเกิดประโยชน์กบัผู้ชมอย่างไร 

ศิริรัตน์ ศิริวรรณ (2557, น.64-66) ได้สรุปขัน้ตอนการกล่าวเปิดการ
น าเสนอไว้ดงันี ้

1. แนะน าตัวเองและกลุ่มผู้น าเสนอ ผู้น าเสนอควรแนะน าตวัเอง
อย่างกระชับแต่น่าสนใจ โดยการแนะน าตัวนัน้ผู้ ฟังควรเห็นข้อมูลพืน้ฐานที่สอดคล้องกับการ
น าเสนอ 

2. แจ้งจุดประสงค์การน าเสนอ  ผู้ น าเสนอระบุถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ที่ผู้ ฟังจะได้รับจาการน าเสนอ ควรเน้นคุณค่าที่มีต่อผู้ ฟังเพียง1-3ข้อโดยใช้ภาษาที่
น่าสนใจ มีสีสนัและสร้างความน่าจดจ า  
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3. ก าหนดช่วงเวลาการน าเสนอและการถามค าถามจากผู้ ฟัง 
เป็นการแบ่งช่วงและระบุเวลาที่ชดัเจนว่าผู้พดูใช้เวลาเท่าไหร่ ผู้ ฟังจะมีสว่นร่วมในช่วงไหนของการ
น าเสนอบ้าง 

4. การกล่าวเกร่ินและให้ข้อมลูพืน้ฐานแก่ผู้ ฟังคร่าวๆเพื่อให้ผู้ ฟัง
มองเห็นภาพรวมการน าเสนอ เป็นการทบทวนและการให้ขอมูลพืน้ฐานแก่ผู้ ฟังก่อนการน าเสนอ 
การกล่าวเกร่ินช่วยดึงความสนใจและเตรียมความพร้อมแก่ผู้ ฟังให้ตระหนกัถึงประเด็นส าคญัที่จะ
น าเสนอ 

5. การเสนอหัวข้อที่จะน าเสนอ ผู้น าเสนอจะแบ่งประเด็นในการ
น าเสนอเสนอออกไม่เกิน 3 ประเด็นหลกัในการน าเสนอที่มีความกระชบั ชดัเจน และสอดคล้องกบั
ความต้องการผู้ ฟัง 

เอ & ซี  แบลค (A และ C. Black, 2006 , p.16)กล่าวว่า ขั น้การ
แนะน าการน าเสนอต้องดึงดูความสนใจของผู้ ฟัง มีความกระชับและชัดเจน การเปิดที่ดีจะช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้น าเสนอ ดังนัน้ผู้น าเสนอจะต้องให้ความส าคัญในขัน้ตอนนีเ้พราะ
หากเร่ิมต้นดีขัน้ตอนที่ตามมาก็จะราบร่ืน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1.การแนะน าตวัเองสัน้ ๆ ผู้ น าเสนอไม่จ าเป็นต้องลงรายละเอียด
มากเกินไป 

2. แจ้งให้ผู้ ฟังทราบถึงระยะเวลาในการน าเสนอและช่วงเวลา
ไหนที่จะให้ผู้ ฟังมีสว่นร่วมในการน าเสนอ 

3. สรุปเค้าโครงเนือ้หาที่จะพูด เพื่อที่จะให้ผู้ ฟังมองเห็นภาพรวม
ของการน าเสนอและเป็นไปตามความคาดหวงัของผู้ ฟังที่มารับฟังการน าเสนอ 

4. อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของผู้ ฟังในการน าเสนอและการถาม
ค าถามในช่วงท้ายของการน าเสนอ 

1.5.2.2 ขัน้ท่ี 2 คือ ขัน้อธิบายเนือ้หา (Information Delivery)  
เป็นขัน้ตอนในการส่งมอบข้อมูลและการให้ข้อมูลแก่ผู้ ฟัง ซึ่งในขัน้นีผู้้

น าเสนอจะต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ ฟัง ให้มีความเข้าใจ และเชื่อมั่นในตัวผู้น าเสนอ มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวทางและเทคนิควิธีการเพื่อส่งเสริมเนือ้หาในการพูดให้มีความ
น่าสนใจและช่วยให้ผู้ ฟังเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายย่ิงขึน้ (ศิริรัตน์ ศิริวรรณ, 2557, น.23) อธิบายขัน้ตอน
การน าเสนอที่ทรงพลงัและผู้ ฟังเข้าเนือ้หาที่น าเสนอประกอบด้วย  
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1. การสบสายตา (Eye Contact) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
น าเสนอเพราะเป็นการแสดงออกให้ผู้ ฟังรับรู้ถึงความมั่นใจในตัวเอง ความมุ่งมั่นและความ
น่าเชื่อถือในตวัผู้พดู 

2.  การใช้ภาษากาย  (Body Language) ภาษากายรวมถึงกิ ริยา
ท่าทาง สีหน้า การเคลื่อนไหว เป็นสิ่งที่ทรงพลงัที่ท าให้การน าเสนอมีชีวิตชีวา สร้างความแตกต่าง 
กล่าวคือกิริยาท่าทาง บ่งบอกถึงความมั่นใจและความเชื่อมั่น สีหน้าคือการส่งผ่านอารมณ์
ความรู้สึกให้แก่ผู้ ฟัง และการเคลื่อนไหวคือการสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่การน าเสนอรวมถึงการ
ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้น าเสนอกบัผู้ ฟัง 

3. การใช้เสียง เป็นการสร้างบรรยากาศให้กับการน าเสนอ ผู้ ฟัง
สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้น าเสนอที่มีต่อเร่ืองที่ก าลงัน าเสอและการใช้น าเสียงยงัเป็น
การสร้างสีสนัให้แก่การน าเสนอรวมไปถึงการท าให้ผู้ ฟังเกิดการจดจ า 

4. การใช้ภาษา ค าพูดหรือภาษาที่ใช้ในการน าเสนอต้องมีความ
สอดคล้องกับการโน้มน้าว การเข้าใจและยอมรับน าไปสู่การตัดสินใจ ดังนัน้ผู้น าเสนอควรมุ่งใช้
ภาษาที่มีความกระชบัง่ายต่อความเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ฟัง 

5. การโต้ตอบกับผู้ ฟัง เป็นช่วงเวลาที่น่าสนที่สุดในการน าเสนอ ที่
ผู้น าเสนอเปิดโอกาสให้ผู้ ฟังแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าผู้ ฟังให้ความสนใจ
ในสิ่งที่ก าลงัน าเสนอหรือไม่ และเป็นการเห็นแง่มมุความคิดเห็นที่หลากหลายแง่มมุจากผู้ ฟัง 

6. การใช้สื่อ  คือตัวช่วยที่จะมาส่งเสริมให้การน าเสนอประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนัน้การเลือกใช้สื่อที่จะมาส่งเสริมการน าเสนอให้ มี
ประสิทธิภาพนัน้สื่อต้องมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับการน าเสนอและเหมาะสมกับกลุ่มหรือ
จ านวนผู้ ฟัง 

เกรียงศักด์ิ นิ รัติพัฒนะศัย (2558, น.91) กล่าวถึงสองปัจจัยหลักที่
สง่เสริมให้การน าเสนอมีประสิทธิภาพได้แก่  

ปัจจัยที่  1 คือ การใช้ภาษากายและน า้ เสียง  ทั ง้สองทักษะมี
ความส าคญัและสอดคล้องกนั กล่าวคือการใช้ภาษากายและน า้เสียง มีประโยชน์ต่อการน าเสนอ
ในเร่ืองของ  

- การช่วยลดความเครียดระหว่างการน าเสนอ  
- การท าให้ผู้พูดมีความเป็นมืออาชีพหากใช้ภาษากายในระดบัที่

เหมาะสม  
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- การช่วยสร้างสีสนัแก่การน าเสนอให้มีความน่าสนใจ  
- การท าให้การพดูช้าและชดัเพราะการน าเสนอช่วยให้จงัหวะการ

พดูดีขึน้  
- การสนบัสนุนข้อมลูที่ผู้น าเสนอก าลงัน าเสนอเพื่อให้ผู้ ฟังรู้สึกถึง

อารมณ์และความส าคญัของข้อมลู 
ปัจจยัที่ 2 คือ การใช้สายตา (Eye Contact) คือการพดูกนัหลายๆคน 

ทีละคนไม่ใช่การกวาดสายตาไปรอบๆห้อง การในการน าเสนอเราสามารถใช้สายตาได้อย่างดี จะ
สะท้อนความเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยังสามารถตรึงผู้ ฟังให้อยู่กับเราและเนือ้หาได้
ตลอดการน าเสนอ 

 กรุสเสนดอร์ฟ Grussendorf (2007, p.22) อธิบายถึงเทคนิควิธีการใน
การน าเสนอข้อมลูมีดงันี ้ 

1. การใช้ภาษาที่ชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ (Clear and Simple 
Structure) ผู้ น าเสนอต้องตระหนักว่าประโยชน์สูงสุดของการน าเสนอคือความเข้าใจของผู้ ฟัง 
ดงันัน้ผู้น าเสนอต้องเลือกใช้ภาษาที่มีความเข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อนหรือยากจนเกินไป  

2. การส่งสญัญาณบอกผู้ ฟัง (Signposting) ตอนนีก้ าลังอยู่จุดไหน
ของการน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการขึน้หัวข้อใหม่หรือการพูดจบในแต่ละหัวข้อของการน าเสนอ 
เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามของผู้ ฟัง 

3.  การสรุปแต่ละประเด็นก่อนขึน้หัวข้อใหม่ (Summarizing Points) 
เป็นการตรวจสอบว่าผู้ ฟังได้ติดตามการน าเสนอของเราอยู่หรือไม่ 

4. การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ ฟัง (Interaction with audience) เป็น
การแสดงให้เห็นว่าการน าเสนอครัง้นีม้ีสมัพันธ์และส าคัญต่อผู้ ฟัง เมื่อผู้ ฟังให้ความสนใจกับการ
น าเสนอแล้วผู้น าเสนอก็ต้องน าผู้ ฟังมาเป็นสว่นหนึ่งของการน าเสนอเช่นกนั  

สตีฟ แมนเดล Mandel (2000, p.76) ได้อธิบายถึงในขณะการส่งมอบ
ข้อมลูแก่ผู้ ฟัง สิ่งที่ผู้น าเสนอต้องตระถึงคือการกระตุ้นความสนใจผู้ ฟังโดยวิธีการดงันี ้  

- การเคลื่อนไหวร่างกายขณะน าเสนอ มีส่วนช่วนให้ผู้ ฟังรู้สึกเป็น
กนัเองและใกล้ชิดกบัผู้น าเสนอ 

- การใช้มือไม้ท่าทางในการน าเสนอ การใช้ท่าทางอย่างเป็น
ธรรมชาติมีส่วนช่วยในการลดความต่ืนเต้นรวมความถึงตึงเครียดในการน าเสนอและช่วยให้การ
น าเสนอมีความเป็นธรรมชาติอีกด้วย 
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- จังหวะการพูดและการหยุดระหว่างการพูดน าเสนอ การน าเสนอ
ผู้น าเสนอต้องตระหนักถึงความเร็วในการพูดเพราะหากมีความต่ืนเต้นเข้ามาจังหวะในการพูด
อาจจะแปรปรวนได้ และผู้ น าเสนอต้องตระหนักถึงการหยุด (pause) เพื่อที่จะเป็นการเน้น
ความส าคญัในประเด็นท่ีจะพดู และท าให้การพดูมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึน้ 

- การใช้น า้เสียงบ่งบอกถึงความมั่นใจของผู้พูด ผู้น าเสนอต้องมีการ
ตรวจสอบก่อนการน าเสนอว่าน า้เสียงที่ใช้นัน้เบาเกินไปหรือว่าเสียงดังจนเกินไป ดังนัน้การใช้
น า้เสียงในการน าเสนอต้องมีความชัดเจนและแข็งแรงรวมถึงมีความเหมาะสมกับเนือ้หาที่ก าลัง
น าเสนอ 

 สรุปได้ว่า ขัน้ตอนการส่งมอบการน าเสนอข้อมูลแก่ผู้ ฟังเพื่อที่จะท าให้
การน าเสนอมีความชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ และสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายส่วนเพื่อการส่งมอบการน าเสนอที่ทรงพลงัคือ การใช้ภาษากาย การใช้น า้เสียง และการใช้
ค าพูด ซึ่งองค์ประกอบทัง้สามส่งผลกระทบกับผู้ ฟังโดยตรง (ศิริรัตน์ ศิริวรรณ, 2557, p.79) ได้
อ้างอิงถึงงานวิจัยที่ชีใ้ห้เห็นว่าผู้ ฟังจะจดจ าจากสิ่งที่มองเห็นได้มากกว่าค าพูดกล่าวคือ 55% คือ 
ภาษากาย 38% คือน า้เสียง 7% คือค าพูด ทัง้นีท้ัง้ 3 องค์ประกอบมีความส าคัญที่สมัพันธ์กันที่มี
ส่วนช่วยส่งเสริมให้การน าเสนอมีประสิทธิภาพเพราะการน าเสนอจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายอย่างที่จะท าให้การสื่อสารนัน้ไปถึงผู้ ฟังได้อย่างเข้าใจและมีความน่าสนใจซึ่งเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อผู้ ฟังและผู้น าเสนอ 

1.5.2.3 ขัน้ท่ี 3 คือ ขัน้สรุป 
 ขัน้การสรุปคือช่วงสุดท้ายของการน าเสนอ ผู้น าเสนอจะต้องมีการสร้าง

ความน่าจดจ าในช่วงท้ายของการน าเสนอและหลีกเลี่ยงการพูดซ า้จนท าให้ผู้ ฟังรู้สึกเบื่อ ใน
กระบวนการน าเสนอในขัน้สรุปนีม้ีนักวิชาการกล่าวถึงขัน้ตอนและเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้ผู้
น าเสนอสร้างความประทบัใจและเป็นการจบการน าเสนออย่างสมบรูณ์แบบไว้ดงันี ้

Shipside (2552, น.47) กล่าวถึงการสรุปและปิดท้ายการน าเสนอที่
น่าจดจ าเพื่อจะท าให้ผู้ ฟังประทบัใจดงันี ้ 

1. ผู้ น าเสนอจะต้องกล่าวให้ผู้ ฟังทราบชัดเจนว่าการน าเสนอ
ด าเนินมาถึงช่วงท้ายแล้ว ผู้ ฟังจะต้องรู้ว่านี่เป็นช่วงสดุท้ายแล้ว  

2. ผู้น าเสนอสรุปประเด็นส าคญัให้สัน้กระชบัรวมทัง้อย่าน าเสนอ
ประเด็นใหม่ๆขึน้มา 
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3. ผู้ น าเสนอชักชวนผู้ ฟังให้มีการซักถาม จากนัน้กล่าวสรุป
เนือ้หาอย่างรวดเร็ว 

4. ตอนจบการน าเสนอ ปิดท้ายด้วยข้อความที่น่าประทับใจโดย
ใช้วิธีที่น่าจดจ าและเรียกร้องให้ผู้ ฟังน าไปปฏิบติั 

กรุสเสนดอร์ฟ Grussendorf (2007, p.49) ได้อธิบายถึงวิธีการสรุป
เนือ้หาซึง่เป็นหนึ่งในขัน้ตอนสดุท้ายของการน าเสนอมีดงันีคื้อ  

1. การส่งสัญญาณบอกผู้ ฟังว่าอยู่ในขัน้ตอนสุดท้ายของการ
น าเสนอ 

2. สรุปประเด็นส าคญั 
3. มุ่งความสนใจไปที่1ประเด็นส าคัญของการน าเสนอเพื่อ

สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
4. อธิบายถึงความส าคญั 
5. ยืนประเด็นส าคญัก่อนจบการน าเสนอ 

 จากความส าคัญในขัน้ตอนสุดท้ายของการน าเสนอกรุสเสนดอร์ฟ 
ชาร์ลี  เอฟ  เอรอย์  (Charlie F. Elroy) (as cite in Grussendorf, 2007) ได้ อ้างอิงถึ ง ผู้ เขียน
บทความในเว็บไซต์เก่ียวกบักรููด้านการน าเสนอซึ่งกล่าวถึงกลยุทธ์ส าหรับการสรุปที่ดีต้องให้ผู้ ฟังมี
ความประทบัใจและจดจ าการน าเสนอในช่วงตอนสดุท้ายได้ โดยมีวิธีการดงันี ้ 

1. สรุปประเด็นหลักให้ผู้ ฟังรับทราบ (Review) ผู้ ฟังจะสามารถ
เห็นภาพรวมอีกครัง้ของการน าเสนอและเป็นการช่วยทบทวนความจ าผู้ ฟังอีกรอบว่าผู้น าเสนอได้
น าเสนอประเด็นอะไรไปบ้างก่อนจะจบการน าเสนอ 

2. การใช้ค าคมของบุคคลส าคัญหรือบุคคลดังแห่งยุคที่มีความ
สอดคลองกับการน าเสนอ หากไม่สามารถหาค าคมที่เหมาะสมกับการน าเสนอได้ผู้ น าเสนอ
สามารถสรุปจากการน าเสนอโดยเขียนเป็นข้อความสัน้กระชบัฟังแล้วรู้สกึประทบัใจ 

3. การใช้ค าถามหรือค าพดูที่ให้ผู้ ฟังรู้สึกประหลาดใจ เพื่อให้ผู้ ฟัง
ได้ฉกุคิดก่อนจบการน าเสนอ 

4. การใช้เทคนิคแบบ “แซนวิช” เป็นการเปรียบให้เห็นภาพได้ว่า 
แผ่นขนมปัง 2แผ่นที่ประกบกนันัน้คือ แผนที่ 1 ด้านบนคือการเปิดและการเกร่ินน า แผ่นที่ 2 ที่อยู่
ด้านล่างคือ การสรุปและจบการน าเสนอ กล่าวสรุปสัน้ๆคือหากเราใช้เทคนิควิธีการไหนในการเร่ิม
การน าเสนอ การสรุปการน าเสนอก็ควรจะใช้เทคนิควิธีการเดียวกนั 
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5. การกล่าวขอบคุณผู้ ฟัง การน าเสนอจะจบแบบสมบูรณ์เมื่อมี
การกลา่วขอบคณุผู้ ฟังที่ได้ให้ความสนใจในการรับการน าเสนอ  

สรุปได้ว่าในขัน้การสรุปประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนย่อยที่จะช่วยสง่เสริม
ให้การน าเสนอจบอย่างสมบรูณ์และตราตรึงใจผู้ ฟังได้แก่ การทบทวนหวัข้อประเด็นส าคญัที่พดูไป
แล้ว  การเปิดให้ถามค าถาม และการกลา่วค าปิดท้ายรวมถึงการขอบคณุผู้ ฟัง 

1.5.3 ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนการวิเคราะห์และประเมินผลการน าเสนอ 
 ขัน้ตอนสุดท้ายของการน าเสนองานคือการประเมินผลการน าเสนองาน

ตนเองว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด อะไรที่ท าให้เรารู้สึกพอใจกับการน าเสนองานในครัง้นี ้
และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการน าเสนอครัง้ต่อไปคืออะไร ซึ่งในส่วนนีผู้้น าเสอต้องวิเคราะห์การ
ท างานของตนเองพร้อมกับให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการน าเสนองานของตนเองได้สอดคล้องกบั เดวิด 
เบคเคท (Beckett, 2013, p.57) อธิบายถึงการฟังข้อคิดเห็นและข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการ
น าเสนองานในครัง้นี ้ซึ่งการรับข้อมลูย้อนกลบั (feedback) เกิดขึน้ได้ระหว่างเพื่อน หรือผู้ประเมิน
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้น าเสนอเป็นอย่างมากเพราะผู้น าเสนอจะได้รับข้อมูลที่แท้จริงและมองเห็น
ข้อบกพร่องในการน าเสนอได้ชดัเจนในมมุที่แตกต่างกนั 

 
1.6 ภาษาเพื่อการน าเสนอภาษาอังกฤษ 

การน าเสนอ คือการสื่อสาร โดยมีการพดูเป็นเคร่ืองมือหลกัในการน าสารส่งผ่านไปสู่
ผู้ ฟัง ดงันัน้การพดูคือการถ่ายถอดความรู้ ความคิดโดยมมีวตัถุประสงค์ที่ชดัเจนคือ การท าให้ผู้ ฟัง
เข้าใจในสิ่งที่พูดรวมไปถึงเรียนรู้ในสิ่งที่ได้ฟัง ดังนัน้การพูดน าเสนอภาษาอังกฤษมีหลากหลาย
แนวทางที่จะใช้พดูเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ที่เราตัง้ไว้คือผู้ ฟังเข้าใจสารที่เราส่งไปถึงในรูปแบบค า
ที่หลากหลายแต่มีใจความหลกัเป็นความหมายเดียวกนั  

ดังนัน้จึงมีนักวิชาการหลายท่านต่างพูดถึงแนวทางในการใช้ค าพูดหรือวลีและรูป
ประโยคต่าง ๆ ในการพูดน าเสนอใน3ขัน้ตอนหลกัๆของการน าเสอประกอบด้วยขัน้น าเข้าสู่การ
น าเสนอ ขัน้การน าเสนอข้อมูลและขัน้สรุป เพื่อที่จะง่ายต่อการฟังผู้ ฟังและผู้พูดได้เข้าใจเป็น
แนวทางเดียวกัน เพราะการน าเสนอคือการพูดแบบมีขัน้ตอนตามแบบแผนที่เราวางไว้จึงมีวลีหรื
อรูปประโยคที่สามารถช่วยท าให้การน าเสนอมีแบบแผนและขัน้ตอนมากยิ่งขึน้สอดคล้องกับ 
(Grussendorf, 2007; Martinuzzi, 2013; Ritchie, 2019; Wallwork, 2016; สถาบนัภาษาองักฤษ 
สพฐ, 2558) ได้อธิบายถึงการพดูน าเสนอภาษาองักฤษโดยมีวลีและรูปประโยคภาษาองักฤษที่มา
ช่วยในการพดูน าเสนอมีแบบแผนซึง่เข้าใจง่ายและสื่อความหมายที่ชดัเจนไว้ดงันี ้
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ตาราง 2 1. การพดูในขัน้บทน า (Opening a presentation & Introduction) 
 

1.1) การดึงความสนใจผู้ฟัง (Effective Opening/Hook) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, 
M.2007) 
วอลล์เวิร์ค 
(Wallwork, A.2010) 
บูร์นา มาร์ตินุซซิ 
(Bruna 
Martinuzzi.2013) 
จอร์จ ริทเชีย 
(George Ritchie. 
2019) 

1. การดงึความสนใจผู้ ฟังด้วยวิธีการให้ผู้ ฟังคิดเก่ียวกบัปัญหา  
(Give your listeners a problem to think about.) 

• Imagine you had to ... What would be your first step? 

• Suppose . . .  How would you . . .?  

• How many of you have ever . . .? Do you think that's 
possible? 

2. การดงึความสนใจผู้ ฟังด้วยวิธีการบอกข้อมลู/ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ 
(Give them some amazing facts.) 

• Did you know that...? 

• I would like to share an amazing fact with you. 

• Statistics show that . . .   
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

 3. การดงึความสนใจผู้ ฟังด้วยวิธีการเลา่เร่ือง/ประสบการณ์สัน้ๆ  
(Give them a story or some personal experience.) 

• You may have heard about . . .  

• Let me tell you what happen to me...  

• Have you ever been in a situation where . . .? I 
remember when . . .. It turned out that . . .  

4. การดงึความสนใจผู้ ฟังด้วยวิธีการถามค าถามลอยๆ  
(Ask a series of rhetorical questions.) 
5. การดงึความสนใจผู้ ฟังด้วยวิธีการให้ผู้ ฟังจินตนาการตาม  
(Use the word imagine.) 

• Ex.) Jane Chen's TED talk, “Please close your eyes 
and open your hands. Now imagine what you 
could place in your hands, an apple, maybe your 
wallet. Now open your eyes. What about a life?” 

6. การดงึความสนใจผู้ ฟังด้วยวิธีการใช้ค าคมของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงและสอดคล้องกบังานเรา หรือการใช้ค าคมที่แตกต่าง
ตรงกนัข้ามกบัค าคมที่เรายกมา (Use quotations or quotations 
differently.) 

• Quotations: Albert Einstein once said, 'Everyone is 
a genius. But if you judge a fish by its ability to 
climb a tree, it will live its whole life believing that it 
is stupid' 

Quotations differently: "We've all heard that a journey of a 
thousand miles starts with a single step. But we need to 
remember that a journey to nowhere also starts with a 
single step." 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

1.2) การกล่าวต้อนรับผู้ฟัง (Welcoming and greeting the audience) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010), 
จอร์จ ริทเชีย (George 
Ritchie. 2019) 

• Good morning everyone and welcome to my 
presentation. First of all, let me thank you all for 
coming here today.  

• Good morning, ladies and gentlemen.  

• Hello/Hi everyone. Thanks for coming. 

1.3) การแนะน าตัวเอง (Introducing yourself)>> (name, position) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010), 
จอร์จ ริทเชีย (George 
Ritchie. 2019) 

• Let me introduce myself. I’m/ My name’s ... (Your 

name) I’m studying at ...(School name/Level) 

• Let me start by saying just a few words about my 
own background. I’m a student of..... 
(MEP/IEP/CFLP) Program at... School.  

• For those of you who don’t know me, my name’s... 
 

1.4) การแนะน าหัวข้อที่จะน าเสนอ (Saying what your topic/title/subject is...) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010), 
จอร์จ ริทเชีย (George 
Ritchie. 2019) 

• As you can see on the screen, our topic today is...  

• In this talk, I / we would like to concentrate on...  

• I’m here today to present... 

• Today I’m going to talk about... 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

1.5) การกล่าวถึงความส าคัญของหัวข้อท่ีมีต่อผู้ฟัง 
(Explaining why your topic is relevant for your audience) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010), 
 

• Today’s topic is of particular interest to those of you 
who...  

• My presentation will be very importance for you 
because ...  

• By the end of this talk you will be familiar with... 
1.6) การกล่าวถึง
วัตถุประสงค์การน าเสนอ 
(Stating your 
purpose/objective) 

 

แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010) 

• The purpose/objective/aim of this presentation is 
to...  

• Today I would like to give you an overview of...  

• My goal is to determine how/ the best way to ... 

• If there is one thing, I would like to get across to you 
today it is that …   
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

1.7) การน าเสนอโครงเร่ืองของการพูด 
(Presenting the outline/organization/structure of your presentation) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, 
M.2007), 
วอลล์เวิร์ค 
(Wallwork, A.2010) 

• I have divided my presentation into three (main) parts.  

• In my presentation. I will focus on three major issues.  

• We have organized this talk in the following way: ...  

• This presentation is structured as follows: ...  

1.8) การพูดเรียงล าดับหัวข้อท่ีจะน าเสนอ/การเร่ิมพูดแต่ละหัวข้อ (Sequencing) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, 
M.2007), 
วอลล์เวิร์ค 
(Wallwork, A.2010), 
จอร์จ ริทเชีย 
(George Ritchie. 
2019) 

•  First/First of all, I’d like to give you an overview of...  
 Secondly/Then/Next, I’ll focus on...  
 Thirdly/And then, we’ll consider...  
 Finally/Lastly/Last of all, I’ll deal with...  

• So, I’ll begin by ... 
And then, I’ll go on (move on) to ...  
Then/Next/After that... 
I’ll end with...  

 

ที่มา : (สาวิตรี สีบดุศรี, 2564) 
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ตาราง 3 2. การพดูในขัน้ของการน าเสนอเนือ้หา/ข้อมลู (Information/The middle or Main part) 
 

2.1 การพูดเข้าสู่ประเด็นเนือ้หา (Saying what is coming) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010) 

• In this part of my presentation, I’d like to talk about...  

• So, let me first give you a brief overview... 

2.2 การพูดจบแต่ละประเด็น (Indicating the end of a section) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010) 

• This brings me to the end of my first point.  

• So much for point two.  

• That’s all I wanted to say about... 

2.3 การพูดสรุปใจความหลักของแต่ละประเด็น (Summarizing a point) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010), 
สถาบันภาษาอังกฤษ 
สพฐ(2558) 

• Before I move on, I’d like to recap the main points.  

• Let me briefly the main issues. 

• Well, I've told you about....  
That's all I've to say about.... 

2.4 การพูดเปล่ียนประเด็น หรือการพูดเข้าสู่ประเด็นต่อไป (Moving to the next point) 
แหล่งท่ีมา • ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010), 
สถาบันภาษาอังกฤษ 
สพฐ(2558) 

• Let’s take a look at...  

• This brings us to the next question.  

• Now we'll move on to ... 

• Next ...  

•  
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

2.5 การโยง/ กล่าวถึงสิ่งท่ีได้น าเสนอไปแล้ว (Going Back) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010), 
สถาบันภาษาอังกฤษ 
สพฐ. (2558) 

• As I said/mentioned earlier, ...  

• Let me come back to what I said before...  

• Let’s go back to what we were discussing earlier.  

• Now, can I go back to the question I posed at the 
beginning? 

2.6 การเน้นเร่ืองท่ีส าคัญ (Highlighting information) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010) 

• I would like to highlight/ emphasize the following 
point(s). 

• I would like to start by drawing your attention to 
... 

• I would like you to focus your attention on ...  

• What’s really important here is ... 

• I think you will be surprised to see that ... 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

2.7 การยกตัวอย่าง (Giving Example) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
สถาบันภาษาอังกฤษ 
สพฐ(2558) 

• For example, ...  

• A good example of this is ...  

• To give you an example ...  

• Now let’s take an example ...  

• Let’s see this through an example...  
2.8 การพูดขณะใช้ส่ือ/ อุปกรณ์โสตทัศน์ (Introducing a visual) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010) 

• Now, Let’s look at the next slide which shows...  

• Now, let’s take a look at…  

• The chart on the following slide shows...  

• As you can see here, ... 

• What is interesting in this slide is ... 

  

ที่มา : (สาวิตรี สีบดุศรี, 2564) 
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ตาราง 4 3. การพดูในขัน้สรุป ในการน าเสนอ (Conclusion)และการพดูจบการน าเสนอให้น่า
จดจ า (Memorable end up the presentation) 
 

3.1) การกล่าวน าเข้าสู่ช่วงสรุป (Indicating the end of your presentation) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010) 

• Well, this brings me to the end of my presentation. 

• As a final point, I’d like to... 

• Okay, I think that’s everything I wanted to say 
about...  

• Finally, I’d like to highlight one key issue.  

• That completes my presentation. 
3.2) การสรุปโดยรวม (Summarizing points) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010), 
สถาบันภาษาอังกฤษ 
สพฐ(2558) 

• Before I stop, let me go over the key issues again. 

• Just to summarize the main points of my talk … 

• In conclusion, I’d like to... 

• I'd like to recap ... 

• Let me summarize/recap what I've said. 

• I would like to run through my main points again. 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

การพูดจบการน าเสนอให้เป็นท่ีจดจ า (Memorable end up the presentation) 
3.3) การสรุปโดยการอ้างอิงค าพูดผู้อื่น (Quoting a well-known person) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, 
M.2007), 
วอลล์เวิร์ค 
(Wallwork, 
A.2010) 

• As... (someone) once said, ...  

• To put the words of ... (someone), ...  

• To quote the words of (someone), ...  

• According to (someone), ... 

• To quote a well-known (scientist), ...  
3.4) การใช้ค าถามเพ่ือโน้มน้าวใจผู้ฟัง (Using questions) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, 
M.2007), 
วอลล์เวิร์ค 
(Wallwork, 
A.2010) 

• After all, isn’t that why we’re here?  

• Let me just finish with a question: If we don’t do it, won’t 
somebody else?  

• So, do we really want to miss this opportunity to get ahead of 
our competitors? 

3.5) การพูดย้อนไปเป้าหมายของการน าเสนอตัง้แต่เร่ิมต้น (Referring back to the 
beginning) 
แหล่งท่ีมา • ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, 
M.2007), 
วอลล์เวิร์ค 
(Wallwork, 
A.2010) 

• Remember what I said at the beginning of my talk today? 
Well, ...  

• Let me just go back to the story I told you earlier. remember, 
...  

• Let me go back to the story I told at the start of my talk. 
Remember, the sales meeting in Vienna with the 
disappointed Japanese businessmen? So, this just shows 
you that knowing your entire product range is the key to  

• success. 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

3.6) การพูดกระตุ้นผู้ฟังให้ลงมือท า (Calling the audience to action) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010) 

• So that’s the plan. Now let’s go and put it into 
practice!  

• So now it’s your turn.  

• Now let’s make a real effort to achieve this goal! 
3.7) การขอบคุณผู้ฟัง (Saying Thank you to the audience) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
สถาบันภาษาอังกฤษ 
สพฐ(2558) 

• Thank you for your kind attention.  

• Thank you for your participation today.  

• Thank you for your attention.  

• May I thank you all for being such attentive 
audience 

ช่วงของการถามค าถา(Asking Question) 
3.8) ช่วงการถามค าถาม: การกล่าวเปิดโอการให้ผู้ฟังซักถาม (Inviting Questions) 
แหล่งท่ีมา • ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010) 

• Are there any questions?  I would be happy to 
answer any questions.  

• If there are any questions please feel free to ask.  

• And I will be happy to answer any questions you 
may have. 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

3.9) การพูดเพ่ือขยายควมค าถาม (Clarifying questions) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010) 

• I am afraid I did not catch that.  

• I’m sorry, could you repeat your question, please?  

• Could you go over your question again?  

3.10) การพูดเพ่ือการปิดการถาม-ตอบ (Closing discussion time) 
แหล่งท่ีมา ภาษาที่ใช้ (Language) 
กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, M.2007), 
วอลล์เวิร์ค (Wallwork, 
A.2010) 

• I think we have time for one more question...  

• If there are no other questions, I’ll finish there. Thank 
you very much.  

• So, if there are no further questions, I guess... 

   

ที่มา : (สาวิตรี สีบดุศรี, 2564) 
 

1.7 การวัดและการประเมินผลการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
การวัดและการประเมินผลเป็นหัวใจส าคัญของครูผู้ สอนที่ใช้ในการต รวจสอบ

คณุภาพและส่งเสริมพฒันาการของผู้ เรียน การน าเสนอภาษาองักฤษเป็นการประเมินด้านทกัษะ
การน าเสนองานของผู้ เรียน โดยครูผู้สอนต้องสร้างเกณฑ์การประเมินที่มีประเด็นของการประเมิน
ครอบคลุมชัดเจน รวมถึงคุณภาพที่ครูผู้สอนต้องการให้เกิดกับผู้ เรียน ดังนัน้การสร้างเกณฑ์การ
ประเมินทักษะการน าเสนอภาษาอังกฤษจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ผู้ วิจัยน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือวัด
และประเมินผลลัพธ์ของผู้ เรียนเพื่อความชัดเจนและเที่ยงตรงที่สอดคล้องกับทักษะรวมถึง
พฒันาการของผู้ เรียนที่มีต่อการน าเสนองานภาษาองักฤษ 

1.7.1 ความหมายของการวัดและการประเมินผลจากงานปฏิบัติ 
การวดัประเมินผลการน าเสนอจะอยู่ในรูปแบบการวดัจากการปฏิบติังานของ

ผู้ เรียน กล่าวคือการน าเสนอ (Presentation) เป็นส่วนหนึ่งของทักษะการปฏิบัติ (Performance 
Skills) สอดคล้องกับ (สุวิมล ว่องวานิช, 2547, น.1)ได้อธิบายเก่ียวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่
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เก่ียวข้องกับการวัดทักษะการปฏิบัติ คือ Practice Skill, Performance Skill และ Psychomotor 
Skill ซึง่กลุม่ค าเหลา่นีม้ีความหมายใกล้เคียงกนัดงันี ้

 Practice หมายถึง การลงมือท างานบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือ
ความรู้ 

 Performance หม ายถึ ง  ก ารแสดงอาการห รือ  ก ารท า งานตาม
กระบวนการต่าง ๆ ให้เสร็จสิน้ 

 Psychomotor หมายถึ ง การเคลื่ อนไหวร่างกายที่ เป็นผลมาจาก
กระบวนการทาง สมองหรือจิตใจ 

 Skill หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝนหรือการปฏิบติั 
จากความหมายของค าศัพท์ทัง้ 4 ค านี ้มีความสัมพันธ์กันในแง่ของการ

ปฏิบติังาน ซึง่การปฏิบติังานต้องอาศยัการประสานสมัพนัธ์ของอวยัวะสว่นต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อ
ท างานให้เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และเมื่อเกิดการกระท าซ า้บ่อย ๆ ก็จะเกิดความช าชาญและ
เกิดการเรียนรู้ขึน้ การน าเสนอ(Presentation) จึงมีความสอดคล้องกบัความหมายทัง้4 เพราะการ
น าเสนอคือการปฏิบติังานอย่างมีขัน้ตอน มีการฝึกฝนและแสดงออกในรูปแบบของการพดูสื่อสาร 
การใช้ท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกาย ดงันัน้การวดัและประมินผลในการน าเสนอผู้วิจยัจึงเลือก
วดัจากการปฏิบติังานของผู้ เรียนหรือการน าเสนองานของผู้ เรียน ซึ่งรูปแบบการวดัและประเมินผล
ไม่เพียงแต่วดัในการพดูแต่ยงัมีส่วนอ่ืนประกอบการวดัการน าเสนอคือ การวดักระบวนการน าเสนอ 
กระบวนการกลุ่ม และความเข้าใจในเนือ้หา การสื่อสารกับผู้ ชมผ่านน า้เสียงและท่าทาง จาก
การศึกษาการวดัและการประเมินผลการน าเสนอภาษาองักฤษนัน้รูปแบบการวดัและประเมินของ
การปฏิบติังานจะอยู่ในลกัษณะเกณฑ์การประเมิน (Rubric Score) 

1.7.2 ความหมายของเกณฑ์การประเมิน (Rubric Score) 
รูบริค หรือ เกณฑ์การประมิน คือ มิติของการให้คะแนนผู้ เรียนตามสภาพจริง

ของการปฏิบัติงาน รวมไปถึงชุดของเกณฑ์การให้คะแนนที่ถูกก าหนดขึน้โดยครูผู้ สอน มี
นกัวิชาการได้ให้ความหมายของเกณฑ์การประเมิน (Rubric Score)ไว้หลากหลายและสอดคล้อง
กัน Craig A. Mertler (2001 อ้างถึงใน โชติกา ภาษีผล, 2559, น.25) กล่าวว่า รูบริค เป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scales) ซึ่งตรงกนัข้ามกบัแบบส ารวจรายการ (Checklist) แต่ใช้ส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบติัโดยปกติจะเรียกว่าแนวทางการให้คะแนน (Scoring Guide) ประกอบด้วย
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ เรียน หรือประเมินผลผลิตซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับ (กมลวรรณ ตังธนกานนท์ , 2557, น.39) ได้อธิบายความหมายของเกณฑ์การ
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ประเมิน (Rubric Score) ว่าเป็นการให้คะแนนที่มีลกัษณะเป็นระดับที่แสดงลกัษณะความส าเร็จ
ของการปฏิบติั มีค าอธิบายพฤติกรรมหรือลกัษณะที่สะท้อนถึงทักษะที่ประเมินในแต่ละระดบัผล
การประเมินก ากบัไว้ ตัง้แต่ระดบัดีมากจนถึงระดบัต้องปรับปรุง 

1.7.3 องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมิน (Rubric Score) 
ในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

 1.เกณฑ์หรือประเด็นที่จะประเมิน (criteria) เป็นการพิจารณาว่าการ
ปฏิบติังานหรือผลงานนัน้ประกอบด้วยคณุภาพอะไรบ้าง 

 2.ระดบัความสามารถหรือระดบัคณุภาพ (Performance Level) เป็นการ
ก าหนดจ านวนระดบัของเกณฑ์ (criteria) ว่าจะก าหนดก่ีระดบั สว่นมากจะก าหนดขึน้ 3-6 ระดบั 

 3.การบรรยายคุณภาพของแต่ละระดับความสามารถ (Quality 
Description) เป็นการเขียนค าอธิบายความสามารถให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชดัเจนในแต่ละ
ระดบั ซึง่จะท าให้ง่ายต่อการตรวจให้คะแนน 

จากองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมิน(Rubric Score) ที่กล่าวมาข้างต้นมี
ความส าคัญต่อครูผู้ สอนและผู้ เรียนเป็นอย่างมาก เกณฑ์การประเมิน(Rubric Score)ช่วยให้
ครูผู้สอนกบัผู้ เรียนเข้าใจตรงกันว่า ในการประเมินการน าเสนองานแต่ละครัง้ครูผู้สอนต้องการวัด
อะไร ขอบเขตของการท างานและการน าเสนองานจะอยู่ในรูปแบบไหน ดังนัน้การสร้างแบบ
ประเมินทกัษะการน าเสนองานของครูผู้ สอนนัน้ต้องมีการเขียนเกณฑ์การประเมิน(Rubric Score)
ให้มีความชัดเจนในประเด็นที่ต้องประเมิน ก าหนดระดับความสามารถของเกณฑ์และสามารถ
บรรยายถึงคุณภาพของแต่ระดบัความสามารถของเกณฑ์ได้ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการ
น าเสนองานของผู้ เรียนอีกทัง้ยังท าให้ผู้ เรียนเห็นภาพของการท างานชัดเจนยิ่งขึน้และสามารถลด
ความวิตกกงัวลของการท างานของผู้ เรียนได้เป็นอย่างมาก 

1.7.4 ประเภทของเกณฑ์การประเมิน (Rubric Score) 
การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานของนกัเรียนนัน้สามารถจ าแนก

ออกเป็น 5 ประเภท (Nitko และ Brookhart, 2007; กมลวรรณ ตงัธนกานนท์, 2557, น.39; สวุิมล 
ว่องวานิช, 2546, น.71-72) ได้แก่ 

 1. รูบ ริคทั่วไป (General Rubric) เป็นเกณฑ์การประเมินที่ อ ธิบาย
คุณภาพของการปฏิบติังานเป็นการระบุข้อก าหนดของการประเมินเป็นลกัษณะเกณฑ์กว้างๆซึ่ง
การให้คะแนนสามารถประยกุต์ให้เข้ากบังานที่มีความแตกต่างกนัได้ 
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 2. รูบริคแบบเจาะจง (Task-Specific Rubric) เป็นเกณฑ์การประเมินที่
อธิบายคุณภาพของการปฏิบัติงานมุ่งเน้นลกัษณะเฉพาะงานหรือเนือ้หาเฉพาะงานใดงานหนึ่ง
เท่านัน้ 

 3. รู บ ริ ค แ บ บ ภ า พ ร ว ม  (Holistic Rubric) อ า จ เ รี ย ก ว่ า 
Rating/Global/Sorting เป็นเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดให้ผู้สอนต้องตัดสินคุณภาพของงานโดย
ภาพรวม เกณฑ์การให้คะแนนประเภทนีจ้ะบรรยายคณุภาพโดยรวมของสิ่งที่ต้องประเมินลดหลัน่
ตามระดับคณุภาพจากสงูสุดถึงต ่าสุด ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนประเภทนีม้ักจะพิจารณาลกัษณะ
เด่นหรือลักษณะที่จ าเป็นของสิ่งที่ประเมิน เหมาะสมกับการประเมินผลขนาดใหญ่ที่มีผู้ รับการ
ประเมินจ านวนมากและการประเมินผลสรุปรวม 

 4. รูบ ริคแบบแยกประเด็น (Analytic Rubric) อาจเรียกว่า Scoring 
Key/Point Scale/Trait Scale เป็นเกณฑ์การประเมินที่แยกรายองค์ประกอบ รายด้าน หรือรายมิติ 
เกณฑ์การให้คะแนนประเภทนีจ้ะบรรยายคณุภาพของสิ่งที่ประเมินแยกรายองค์ประกอบลดหลัน่
ตามระดับคุณภาพตัง้แต่สูงสุดถึงต ่าสุด ที่ก าหนดให้ผู้ สอนแยกการให้คะแนนตามแต่ละ
คณุลกัษณะย่อยแล้วสรุปเป็นคะแนนรวมทีหลงั เพื่อให้เห็นคณุภาพของงานหรือความสามารถของ
ผู้ เรียนได้อย่างชัดเจน  เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบเหมาะสมกับการประเมิ น
ความก้าวหน้า (Formative Evaluation)หรือกระบวนการซึ่ ง ต้องมีการให้ ข้อมูล ย้อนกลับ
(Feedback) เพื่อการพฒันาผู้ เรียน  

 5. รูบริคแบบผสม (Annotated Rubric) อาจเรีกว่า Annotated Holistic 
Rubricเป็นเกณฑ์การประเมินที่รวมรูปแบบการประเมินระหว่างรูบริคแบบแยกประเด็นและรูบริค
แบบภาพรวมไว้ด้วยกัน โดยมีการให้คะแนนในภาพรวมของงานปฏิบัติก่อนจากนัน้ตรวจให้
คะแนนแบบแยกองค์ประกอบในบางลักษณะเพื่อเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback) แก่
ผู้ เรียนในแต่ละคณุลกัษณะที่โดดเด่นและต้องการเน้น โดยคะแนนในส่วนของแยกองค์ประกอบนี ้
ไม่ส่งผลต่อคะแนนแบบรวม เพราะผู้ ประเมินเลือกให้คะแนนฉะเพาะบางลักษณะเท่านัน้ มี
ประโยชน์ในเร่ืองของความรวดเร็วในการตรวจให้คะแนน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียนใน
คณุลกัษณะที่โดดเด่นได้ แต่มีข้อจ ากดัในเร่ืองการวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้ เรียน เพราะมีหลาย ๆ
คณุลกัษณะไม่ได้ถกูประเมิน  
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ตาราง 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากดัของเกณฑ์การประเมิน (Rubric) แต่ละ
ประเภท 
 

ประเภทเกณฑ์การ
ประเมิน (Rubric) 

ลักษณะ ข้อดี ข้อจ ากัด 

รูบริคท่ัวไป  
(General Rubric) 

การอธิบายลกัษณะ
คณุภาพของการปฏิบติังาน 
เป็นลกัษณะเกณฑ์แบบ
กว้างๆเพื่อมีความยืดหยุ่น
ในการน าไปประยุกต์ให้เข้า
กบังานที่มีความแตกต่าง
กนัได้ 

-มีความยืดหยุ่น
สามารถประยกุต์
ให้เข้ากบัทกุงาน
หรืองานที่มีความ
แตกต่างกนัได้ 

-ค่าความเที่ยงตรง
ต ่ากว่ารูบริคแบบ
เจาะจง 
-ผู้ใช้ต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมกบังานที่
ต้องการจะประเมิน
อย่างเหมาะสม 

รูบริคแบบเจาะจง  
(Task-Specific 
Rubric) 

การอธิบายเนือ้หามุ่งเน้น
ลกัษณะเฉพาะงานหรือ
เนือ้หาเฉพาะงานใดงาน
หนึ่งเท่านัน้ 

- มีความชดัเจน
และให้คะแนน
ง่าย 

-ใช้ได้ครัง้เดียวและ
ฉะเพาะงานที่เจะ
จงขึน้มาเท่านัน้ 
ดงันัน้ผู้ประเมิน
ต้องสร้างรูบริคใหม่
ทกุครัง้เมื่อต้องการ
ประเมิน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รูบริคแบบภาพรวม  
(Holistic Rubric) 

การประเมินคณุภาพของ
งานแบบภาพรวม เพื่อดู
ความคิดรวบยอดยอดและ
การสื่อความหมาย ซึง่ทกุ
คณุลกัษณะถกูประเมินไป
พร้อม ๆ กนั 

-เหมาะสมกบัการ
ประเมินผลขนาด
ใหญ่ที่มีผู้ รับการ
ประเมินจ านวน
มาก 
-สามารถประเมิน
ภาพรวมและสรุป
ได้ดี 
- ประหยดัเวลาใน
การหาค่าความ
เที่ยงตรงและการ
ให้คะแนน 

-คะแนนที่ได้จาก
การประเมินไม่
สามารถให้ข้อมลู
ย้อนกลบั
(Feedback) เพื่อ
การพฒันาผู้ เรียน
ในด้านที่ผู้ เรียน
บกพร่องได้ 
- ไม่เหมาะสมกบั
การประเมิน
ความก้าวหน้า 
 

รูบริคแบบแยก
ประเด็น (Analytic 
Rubric) 

การประเมินคณุภาพของ
งานแบบแยกราย
องค์ประกอบ รายด้าน หรือ
รายมิติ  

- ให้ค าวินิจฉยัแก่
ครูผู้สอน 
-ให้ข้อมลู
ย้อนกลบั
(Feedback) เพื่อ
การพฒันาผู้ เรียน 
- เหมาะสมกบั
การประเมิน
ความก้าวหน้า 
-เห็นคณุภาพของ
งานหรือ
ความสามารถของ
ผู้ เรียนได้อย่าง
ชดัเจน 

-ใช้เวลามากทัง้ใน
เร่ืองของการหาค่า
ความเที่ยงตรง 
และการให้คะแนน 

 

 



  55 

ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รูบริคแบบผสม  
(Annotated Rubric) 

การรวมรูปแบบการ
ประเมินระหว่างรูบริคแบบ
แยกประเด็นและรูบริคแบบ
ภาพรวมไว้ด้วยกนั 

- ความรวดเร็วใน
การตรวจให้
คะแนน 
- สามารถให้
ข้อมลูย้อนกลบัแก่
ผู้ เรียนใน
คณุลกัษณะที่โดด
เด่นหรือ
คณุลกัษณะที่
ต้องการเน้นได้ 

-ไม่สามารถน ามา
วินิจฉยัข้อบกพร่อง
ของผู้ เรียนได้ 
เพราะมีหลายๆ
คณุลกัษณะไม่ได้
ถกูประเมิน 

 

ที่มา : (สาวิตรี สีบดุศรี, 2564) 
  

จากตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากดัของเกณฑ์การประเมิน 
(Rubric)แต่ละประเภทนัน้แสดงให้เห็นว่า เกณฑ์การประเมิน (Rubric)มีรูปแบบการใช้งานที่
แตกต่างกันขึน้อยู่กับครูผู้ สอนนัน้จะสามารถเลือกมาปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนให้มีความ
เหมาะสมกบังาน และตรงกับวัตถุประสงค์ที่ครูต้องการที่จะวัดประเมินผลการปฏิบติัและพัฒนา
ผู้ เรียน ซึ่งในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
รูปแบบเกณฑ์การประเมิน (Rubric) ที่ผู้ วิจัยเลือกน ามาใช้ในงานวิจัยครัง้นีคื้อ รูบริคแบบแยก
ประเด็น (Analytic Rubric) เป็นการประเมินคณุภาพของงานแบบแยกรายองค์ประกอบ รายด้าน 
หรือรายมิติ เพื่อให้เห็นคณุภาพของงานและความสามารถของผู้ เรียนได้อย่างชดัเจน โดยคะแนนที่
ได้จากการน าเสนองานนัน้สามารถให้ค าวินิจฉัยแก่ครูผู้ สอน สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) เพื่อน าไปสู่การพฒันาผู้ เรียนได้อย่างตรงจุด ดงันัน้รูบริคแบบแยกประเด็น (Analytic 
Rubric) จึงมีเหมาะสมอย่างยิ่งกบัการประเมินความก้าวหน้าของการน าเสนองานของนักเรียนใน
แต่ละครัง้ 
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1.7.5 ขัน้ตอนการสร้างเกณฑ์การประเมิน (Rubric) 
ขัน้ตอนการสร้างเกณฑ์การประเมินเพื่อให้คะแนนการน าเสนองานของ

นักเรียนหรือการปฏิบัติงานของนักเรียนมีขัน้ตอนดังนี ้ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2562; สมศักด์ิ ภู่วิภา
ดาวรรธน์, 2544; สวุิมล ว่องวานิช, 2547) 

 ขัน้ตอนที่1 ตรวจสอบจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมทัง้เนือ้หาสาระใน
หน่วยการเรียนรู้ให้ตรงให้ตรงกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ควรก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้มีความ
ชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สดุ เพื่อจะช่วยให้ผู้สอนสามารถจบัคู่แนวทางการประเมินและการให้
คะแนนให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ นอกจากนีค้วรค านึงถึงประเด็นการประเมินที่จะ
สามารถบ่งบอกถึงคณุภาพของผู้ เรียนตามาตรฐานการเรียนรู้แต่ละข้อได้ 

 ขัน้ตอนที่2 การก าหนดงานให้นกัเรียนปฏิบติัให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ในรายวิชานัน้ ผู้สอนต้องศึกษาหรือตรวจสอบจุดประสงค์การเรียนรู้ให้แน่ชดัว่ามุ่งเน้น
ให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมใด ต้องการให้บรรลุเร่ืองใด แล้วจึงก าหนดงานให้มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานัน้ ๆ โดยผู้สอนควรศึกษาธรรมชาติของงานที่จะมองหมายให้
นกัเรียนปฏิบติัว่าเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ เนื่องจากงานแต่
ละประเภทมีลกัษณะที่แตกต่างกนั 

 ขัน้ตอนที่ 3 ก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการประเมิน โดยเน้นให้เห็นว่า 
ความส าคญัของการปฏิบติังานอยู่ที่การประเมินกระบวนการหรือการประเมินผลงาน หรือจะเป็น
ทัง้2 ส่วนดังกล่าว และจะประเมินผ่านตัวชีว้ัดอะไรบ้าง ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ใช้ประเมิน
กระบวนการและคณุลกัษณะที่ใช้ประเมินผลงาน 

 ขัน้ตอนที่  4 เลือกประเภทของรูบริคที่ ต้องการใช้ให้ เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ หรือจุดมุ่งหมายการประเมินเช่นถ้าจุดมุ่งหมายการประเมินเป็นแบบสรุป
รวมก็ควรใช้รูบริคแบบภาพรวม หากจุดมุ่งหมายคือการให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้ เรียนควรใช้รูบริค
แบบแยกประเด็น เป็นต้น ทัง้นีก้ารตัดสินใจเลือกรูบริคขึน้อยู่กับประสิทธิภาพและประสิทผลของ
การประเมิน ตลอดจนความเหมาะสมของผู้สอนแต่ละบุคคล เพราะรูบริคทัง้ 2 ประเภทนีม้ีความ
แตกต่างกัน ซึ่งมีทัง้จุดเด่นและจุดด้อย กล่าวคือ รูบริคแบบภาพรวม สร้างได้ง่ายและรวดเร็ว 
สามารถน าไปใช้ได้สะดวกกว่า อย่างไรก็ตามบางครัง้การปฏิบัติงานที่ไม่เหมือนกันอาจได้รับ
คะแนนระดบัเดียวกัน ตวัอย่างเช่น ประเมินการเขียนเรียงความ เรียงความเร่ืองหนึ่งมีเนือ้เร่ืองไม่
ชัดเจน แต่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่วนอีกเร่ืองมีความชัดเจนแต่ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ กรณีนีห้ากใช้รูบริคแบบภาพรวม เรียงความ2เร่ืองนีอ้าจจะได้รับคะแนนในระดับ
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เดียวกนัได้ เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร ส าหรับรูบริคแบบ
แยกประเด็นจะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียนได้ดีกว่าและประเมินผลการปฏิบติังานได้ครอบคลุม
กว่า 

 ขัน้ตอนที่ 5 ก าหนดะดบัคุณภาพ อาจก าหนดระดบัคณุภาพเชิงปริมาณ 
หรือตัวเลข เช่น ร้อยละ 80 ของกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นต้น ระดับคุณภาพเชิง
คณุภาพ หรือการบรรยาย เช่นสมาชิกภายในกลุ่มส่วนใหญ่รับฟังความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน เป็น
ต้น ดังนัน้ควรเลือกใช้ประเภทของระดับคุณภาพตามความเหมาะสมและพยายามให้เป็นปรนัย
มากที่สดุ  ทัง้นีต้้องก าหนดจ านวนระดบัคณุภาพด้วยว่าต้องการก่ีระดบั ตวัอย่างเช่น 

ผ่าน-ไม่ผ่าน,0-1 ,1-3, ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับพอใช้ ระดับต้อง
ปรับปรุงเป็นต้น  

ซึ่งการก าหนดจ านวนระดับคุณภาพ ควรมีอย่างน้อย  3 ระดับได้แก่ 
ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับค่าเฉลี่ย และระดับต ่ากว่าค่าเฉลี่ย ส าหรับแต่ละคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่ต้องการประเมิน หรืออาจจะมากกว่านัน้ แต่ไม่ควรเกิน6ระดบั เพราะจะท าให้ยากต่อ
การให้คะแนน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ระดับคะแนนระดับ4,5หรือ6 เป็นระดับสูงสุด และ 1หรือ0 จะเป็น
ระดบัต ่าสดุองการประเมิน 

 ขัน้ตอนที่6 เขียนค าอธิบายระดับคุณภาพ ควรเร่ิมต้นจากการเขียน
ค าอธิบายคุณลกัษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถระดับสูงสุด(สูงกว่าเกณฑ์/ระดับ
ผ่าน)และระดับต ่าสุด(ต ่ากว่าเกณฑ์/ระดับไม่ผ่าน) หลงัจากนัน้เขียนค าอธิบายคุณลกัษณะที่อยู่
ระหว่างกลาง โดยให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกระดับซึ่งมีความสมบูรณ์ของรูบริคอยู่ที่การ
อธิบายระดบัต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

 ส าหรับรูบริคแบบภาพรวม เขียนโดยรวมแต่ละทุกลกัษณะเข้าไว้ด้วยกัน 
ส าหรับรูบริคแบบแยกประเด็น เขียโดยแยกแต่ละคุณลักษณะออกจากกัน ดังนัน้จะได้ช่วงการ
ปฏิบัติงานตัง้แต่ระดับดีเยี่ยมจนถึงระดับต้องปรับปรุง และควรเขียนทัง้คุณลักษณะที่ผู้ สอน
ต้องการให้ผู้ เรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และคุณลักษณะที่แสดงถึงข้อผิดพลาด เพื่อให้การ
ประเมินมีความชดัเจนและครอบคลมุมากย่ิงขึน้ 

 ขัน้ตอนที่7 ทบทวนรูบริค เพื่อตรวจสอบความชัดเจนและความถูกต้อง
ของเกณฑ์การประเมิน อาจให้ผู้ประเมินหรือผู้ที่มีส่วนร่วมท่านอ่ืนร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์รูบริคที่
สร้างขึน้ เช่น เพื่อนครู ผู้ เรียน (หากผู้ เรียนเข้าใจอาจช่วยผู้สอนสร้างรูบริคได้) เป็นต้น เพื่อสอบถาม
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ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งอาจได้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาปรับปรุงรูบริคให้
มีข้อผิดพลาดน้อยที่สดุ 

 ขัน้ตอนที่ 8 ตรวจสอบคณุภาพรูบริค เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของรูบริคและปรับปรุงรูบริคก่อนที่จะน าไปใช้ประเมินการปฏิบติังานของผู้ เรียน 

 
2. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 

“Reflection”เป็ น ค า ใน ภ าษ าอั งก ฤษ  พ จน านุ ก รม  Cambridge Dictionary ใ ห้
ความหมายว่า “การสะท้อนกลบั การสอ่งให้เห็นภาพ การครุ่นคิด และการไตร่ตรอง” ปัจจบุนัมีการ
กล่าวถึงและแนะน าแนวความคิดเก่ียวกับเร่ืองการสะท้อนคิดมาใช้ในหลายวงการโดยเฉพาะ
วงการการศึกษา ซึ่งเป็นการวางรากฐานให้ผู้ เรียนเกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเอง มีอิสระทาง
ความคิด วิเคราะห์ถึงการปฏิบติังานท าให้มองเห็นภาพที่ชดัเจนน าไปสูค่วามเข้าใจที่ลึกซึง่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ (เทิดศักด์ิ ผลจันทร์, 2559) ได้กล่าวถึง
แนวความคิดของ Reflection ว่าประเทศทางตะวันตกเป็นผู้ ริเร่ิมเผยแพร่แนวคิดนี ้โดยมีผู้ ให้
ค าอธิบายความหมายของค าว่า “Reflection”ไว้หลายแบบดงันี ้

จอห์น ดิวอี ้Dewey (1933) “Reflection” การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบและจริงจัง
เก่ียวกบัความเชื่อใดๆ หรือความรู้บนพืน้ฐานของสิ่งที่สนบัสนุนการคิดพิจารณานัน้ และหมายถึง
การพิจารณาข้อสรุปที่เป็นเปา้หมายของการคิดนัน้ 

บอนด์  Boud (1985) “Reflection” เป็นกิจกรรมที่เก่ียวกับความรู้สึกและสติปัญญา
ที่บุคคลได้จากการส ารวจประสบการณ์ของตนเอง เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆและสิ่ง
เหลา่นีส้ามารถเกิดขึน้ได้โดยล าพงัหรือเชื่อมโยงกบักิจกรรมอ่ืนก็ได้ฃ 

มนู Moon (2004) “Reflection” รูปแบบของการประมวลผลทางจิตหรือทางความคิด
โดยมีวตัถปุระสงค์และผลลพัธ์ที่ได้คาดการณ์ไว้ ซึง่น าไปประยุกต์ใช้กบัความคิดที่ค่อนข้างซบัซ้อน
หรือความคิดที่ไม่มีโครงสร้าง อันจะท าให้ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจนท าให้ผู้ เรียนมีโอกาสทบทวน
ความคิด ตลอดจนข้อดี จดุบกพร่องและแนวทางในการแก้ปัญหาซึง่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สรุปได้ว่า “Reflection”ในความหมายที่นักวิชาการการศึกษาได้ให้ความหมายตัง้แต่
แรกเร่ิมจวบจนถึงปัจจุบันนี ้แนวความคิดนีย้ังคงใจความส าคัญคล้ายเดิม โดยมุ่งเน้นในการ
พฒันาตนเองผ่านการสะท้อนคิด การพิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกบัเหตกุารณ์ที่กระท าผ่านมา มี
การเชื่อมโยงประสบการ์เก่าไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ซึ่งท าเกิดความเข้าใจในตนเอง มองเห็น
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แนวทางในการแก้ปัญหาและน าไปสู่การพัฒนาตนเองรวมถึงการค้นพบแนวความรู้ใหม่เพื่อเป็น
การต่อยอดและพฒันาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
2.1 ความหมายกิจกรรมการสะท้อนคิด 

นักการศึกษาได้ให้ความหมายเก่ียวกับการสะท้อนคิด (Reflective practice)มี
ดงัต่อไปนี ้

การสะท้อนคิด (Reflective practice, reflection) หมายถึง ผู้ ปฏิบัติงานได้คิด
เก่ียวกับงานที่ท า ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถมองเห็นตนเองจากประสบการณ์ของตนเอง ด้วยวิธีการ
เผชิญ เข้าใจในงานที่ท า และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด (Malthouse และ Barentsen, 2013) 
สอดคล้องกับงานเขียนเร่ือง "How we Think"  ในเร่ืองความหมายของการสะท้อนคิดว่า เป็น
รูปแบบหนึ่งของการคิดพินิจ พิเคราะห์ ตรึกตรองใคร่ครวญอย่างลกึซึง้ โดยเร่ิมจากความสงสยัใคร่
รู้ในเร่ืองที่เก่ียวกับความคิดความเชื่อหรือองค์ความรู้ที่ยึดถือกันอยู่ และใช้ความพยายามในการ
ค้นหาคาตอบ โดยอาศยัเหตผุลและข้อมลูอ้างอิง  

(Garry, Cole, และ Presswood, 1994, p.8-10) กล่าวว่าการสะท้อนคิดเป็นการ
ใช้กระบวนการพินิจพิเคราะห์ ผ่านการตัง้ค าถามย้อนหลังถึงสิ่งที่ปฏิบัติกลับมายังปัจจุบันที่
เป็นอยู่อย่างครอบคลุมทุกด้าน 6 แยกให้เห็นปัญหาที่เป็นเหตผุลในการปฏิบติัขณะนัน้ ท าให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสง่ผลต่อการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

Wong (1997 อ้างถึงใน สถาบันข้าราชการพลเรือน ส านักงาน กพ , 2560, น.
447) ได้อธิบายความหมายการสะท้อนการเรียนรู้ คือกระบวนการทางปัญญาและความรู้สกึนึกคิด 
โดยหัวใจของการสะท้อนคิดอยู่ที่ประสบการณ์ของบุคคลที่มีสิ่งเร้าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่อ
ประสบการณ์ อาจเป็นสิ่งที่ท าให้เราแปลกใจหรือท าให้เราไม่สบายใจรวมไปถึงความรู้สึกทางบวก
และสิ่งที่เป็นอปุสรรคต่างๆซึ่งกระบวนการสะท้อนการเรียนรู้เกิดขึน้เมื่อบุคคลเชื่อมความรู้สึกไปสู่
ประสบการณ์ พยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึน้ เปรียบเทียบ หาเหตผุลพร้อมทัง้ประเมินการกระท าของ
ตนเอง ดังนัน้การสะท้อนการเรียนจึงเป็นการเรียนรู้จากประสยการณ์หนึ่งไปสู่อีกประสบการ์หนึ่ง
ต่อไปเร่ือยๆ 

แยซี Yancey (1998) กลา่วว่าการสะท้อนคิดคือ การทบทวนในงานชิน้ใดชิน้หนึ่ง
หรือการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ การเรียนรู้ ที่เกิดขึน้ สอดคล้องกับ เดวิส (Davies, 
1995) ได้อธิบายการสะท้อนการคิดไว้ว่า การฝึกสะท้อนคิดเป็นกระบวนการที่น าไปสู่การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และเป็นการพฒันาศักยภาพทางปัญญาที่ส่งผลให้มีการปฏิบติัและการแก้ปัญหา
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี กล่าวคือการ
สะท้อนคิดเป็นรูปแบบการคิดที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึน้จะเกิดจากการ
รับรู้ ความคาดหวงั ความรู้สึกตนเองเก่ียวกบัประสบการณ์ แล้วมีการวางแผนหาแนวทางแก้ไขใน
อนาคต โดยผ่านกระบวนการพดูหรือเขียน 

จอห์น Johns (2000)กล่าวว่าการสะท้อนคิดเป็นกระบวนการคิดไตร่ตรอง
ทบทวน(Reflective Thinking) พินิจพิเคราะห์และพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบโดยใช้สติและ
มีสมาธิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ท าให้บุคคลได้ทบทวนและสะท้อนการกระท าของตน (Reflective 
Practice) ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ น าไปสู่การพฒันาปรับปรุง
ตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ทัง้นีผู้้ เรียนจะได้
กลบัมาย้อนสะท้อนตนเองร่วมกับเพื่อนในกลุ่มที่ตนเองท างานด้วยกัน การเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืนจะ
ท าให้มองเห็นข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขปัญหาในมุมมองกว้างขึน้น าไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์มากยิ่งขึน้ 

โดยสรุปแล้วความหมายของค าว่า “Reflective Practice, Reflective learning, 
Reflective thinking และReflective teaching”มีใจความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ความหมาย
ทัง้หมดสงัเคราะห์ออกมาจากค าที่เป็นค าหลกันัน่ก็คือค าว่า “Reflection” อาจกลา่วให้เห็นภาพได้
ว่า การเรียนรู้แบบสะท้อนคิดนัน้เปรียบเสมือนการส่องกระจกที่เป็นการมองภาพเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ เป็นฉากและขัน้ตอน มีการคิดตรึกตรอง พิจารณาจนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้นัน้เอง 
สรุปได้ว่า การสะท้อนคิด (Reflection) คือ การทบทวนประสบการณ์ การคิดย้อนกลบัในประเด็น
ต่าง ๆ ท าให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ น าไปสู่การพฒันาตนเอง การปรับปรุงการท างาน 
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างตรงจุด ในการวิจัยนีผู้้ วิจยัได้เลือกใช้ค าว่า “การสะท้อนคิด” ค าใน
ภาษาอังกฤษ คือค าว่า “Reflective Practice” เพราะแสดงถึงความหมายและการแสดงออกผ่าน
การปฏิบติัของผู้ เรียนอย่างแท้จริง 

 
2.2 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด  

แนวทางการสะท้อนคิด 
ริชชาร์ด และ โจดี ้รอฟเฟย์ Malthouse และ Barentsen (2013) อ้างถึง

นกัวิชาการหลายท่านที่ได้ให้แนวคิดและทิศทางการน าการสะท้อนคิด ลงสูก่ารปฏิบติั  มนู (Moon, 
2004, p.82) ได้อธิบายถึงวิธีการของการสะท้อนคิดในรูปแบบของการสะท้อนคิด โดยหลกัสามัญ
ส านึก (Common sense reflecting) ว่าการสะท้อนคิดโดยหลักสามัญส านึก (Common sense 
reflecting) คือกระบวนการคิด ที่เราคิดสะท้อนในแต่ละวันของเรา ซึ่งรวมไปถึงสถานการณ์ที่มี
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ความซับซ้อนยุ่งยากในการท างาน ซึ่งผู้สะท้อนคิดโดยหลักสามัญส านึกจะนึกถึงสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ว่าสิ่งไหนที่เราท าได้ดีและสิ่งไหนที่เรายงัท าได้ไม่ดีพอ ใจความหลกัของการสะท้อนคิดโดย
หลกัสามัญส านึก (Common sense reflecting) คือค าว่า Reflection ซึ่งค าหลกัที่ใช้ในการแสดง
ให้เห็นถึงภาพของเหตกุารณ์เปรียบเสมือนการสอ่งกระจก โดยถ้าเราก าลงัสะท้อนบางสิ่งบางอย่าง
อยู่เราจะสามารถอธิบายได้ว่า “เกิดอะไรขึน้ เราได้ลงมือท าอะไรบ้าง สิ่งที่ตามมาจากผลการ
กระท าคืออะไร เราจะท าอย่างไรต่อไปและอธิบายถึงความรู้สึกของเราเก่ียวกับเร่ืองที่เราก าลัง
สะท้อนอยู่” เป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการท างานที่มีขัน้ตอนที่ชัดเจนผู้สะท้อนคิดสามารถ
เชื่อมโยงเหตกุารณ์ในอดีตผ่านประสบการณ์ที่ได้รับและน ามาปรับใช้ในอนาคตซึ่งจะไม่ท าผิดซ า้ๆ 
หรือท าอะไรเดิมเหมือนที่เคยท าในอดีตเพราะผู้สะท้อนคิดได้เรียนประสบการณ์จากการท างาน
เพื่อจะพฒันางานชิน้ต่อไปให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้  

Dewey (1938 อ้างถึงใน Malthouse และ Barentsen, 2013) ผู้ ซึ่งเป็นนัก
ปรัชญาและนักการศึกษาในยุคคร่ึงแรกของศตวรรษที่20  ได้น าเสนอแนวคิดของการสะท้อนคิด 
Reflective Thinking โดยความสนใจหลกัมุ่งพฒันาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Problem 
Solving) โดยจาการสังเกตว่า เมื่อคนเราเร่ิมต้นกระบวนการคิดเก่ียวกับบางสิ่งบางอย่าง 
โดยทั่วไปแล้วเรามักจะเร่ิมจากการมองปัญหา สิ่งที่ เรากังวลใจรวมถึงความไม่สบายใจใน
สถานการณ์ดงักลา่วที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ดงันัน้ข้อสรุปของปัญหาที่ถกูทิง้ไว้ให้เราต้องมอง
หาทางแก้ในสถานการณ์นี ้โดยขัน้นีเ้ราจะต้องบรรยายถึงสภาพของปัญหาที่เราเจอ อะไรที่เรา
จะต้องท า อะไรที่ เราได้ลงมือท าไปแล้วและเกิดผลอะไรตามมา ซึ่งข้อสรุปนีส้อดคล้องกับ  
โลห์ฮาร์น (Lougharn, 1996, p.14)  ซึ่งสรุปไว้ว่า การสะท้อนคิด คือจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนเพราะมุ่ง
ที่จะหาข้อสรุป โดยวัตถุประสงค์ของการสะท้อนคิดเพื่อที่จะมองเห็นปัญหาและเข้าใจปัญหาที่
เกิดขึน้เปรียบเสมือนการมองปัญหาเป็นการต่อจิ๊กซอว์ให้เชื่อมและเข้าไปด้วยกนัโดยผู้สะท้อนคิด
เข้าใจปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ และสามารถมองเห็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานัน้  ๆ ได้ สอดคล้อง
กับ ฮิลเลอร์ (Hillier, 2005, p.17) ได้ชีใ้ห้เห็นว่า การแก้ปัญหาไม่ได้มีความง่ายเสมอไป เพราะ
บางครัง้มีความสลบัซบัซ้อนที่ผู้ปฏิบติัจะต้องเข้าใจ โดยแสดงให้เห็นว่าการสะท้อนคิด (Reflective 
Thinking) คือกระบวนการที่กระตุ้นให้ผู้ปฏิบติังานเกิดการตระหนกัคิดเก่ียวกบัตนเองและปัญหาที่
เราประสบอยู่ กลา่วคือ มีการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นการสะท้อนคิดเช่น  

“What did I do? Could I have done better? What did I not do that 
possibly could” ซึ่งค าถามเหล่านี จ้ะกระตุ้ นให้เราเกิดการคิดหาค าตอบในการอธิบายถึง
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เหตกุารณ์ที่เราเจอมาและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ แนวทางการแก้ปัญหาที่เราได้จากสะท้อนการ
คิด 

ฌอน Schon (1983) ได้กล่าวถึง การสะท้อนคิด Reflective Practice เป็นที่
สะท้อนการกระท าที่ผู้ปฏิบัติสามารถมองเห็นตนเองภายใต้บริบทจากประสบการณ์ของตนเอง 
ประกอบด้วย Reflection on action ผู้ปฏิบติัท าการสะท้อนการคิดหลังจากการปฏิบัติงานไม่ใช่
ระหว่างการปฏิบัติงาน  และReflection in action คือผู้ ปฏิบัติเกิดความตระหนักรู้โดยตนเอง
เก่ียวกบัสิ่งที่ก าลงัท าและระหว่างที่ปฏิบติังานผู้ปฏิบติัได้มองหาข้อบกพร่องรวมถึงสาเหตุที่ท าให้
งานออกมาไม่ดี  

สรุปได้ว่า Reflection on action คือผู้ ปฏิบัติเกิดการสะท้อนคิด หลังการ
ปฏิบติังาน 

Reflection in action คือผู้ปฏิบติัเกิดการสะท้อนคิด ระหว่างการปฏิบติังาน
ซึ่งแนวคิดที่  Schön ได้เสนอวิธีการสะท้อนการคิด  Reflection on actionและ  Reflection in 
action ได้สอดคล้องกับ คิลเลี่ยนและทอดเนม (Killian และ Todnem, 1991) ได้เสนอวิธีการ
สะท้อนการคิดไว้ 3 ลกัษณะซึง่เพิ่มเติมจากของ Schönไว้ดงันี ้ 

 1. การสะท้อนการคิดถึงการกระท าที่ เสร็จสิ น้แล้ว (Reflection on 
action) เป็นการมองย้อนกลับไปยังสิ่งที่กระท าเสร็จแล้วและทบทวนการกระท า ความคิดและ
ผลงานของตนเอง 

 2. การสะท้อนการคิดระหว่างการกระท า (Reflection in action) เป็นการ
สะท้อนการคิดระหว่าการปฏิบัติงาน เช่น ในระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน หากผู้ เรียนมี
ปัญหาระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนการสะท้อนคิดระหว่างการกระท านีก้็จะสามารถชีแ้นะให้
เกิดการแก้ไขได้อย่างตรงจดุ 

 3. การสะท้อนการคิดถึงการกระท าในอนาคต (Reflection for action) 
เป็นการสะท้อนการคิดที่คาดหวังให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการทบทวนสิ่งที่ประสบความส าเร็จ และ
เสนอแนะข้อเสนอที่จะต่อยอดและเกิดการพัฒนาในอนาคตซึ่งเป็นการปรับปรุงพัฒนา
ความสามารถในการท างานให้ประสบความส าเร็จในอานาคต 
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2.3 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 
องค์ประกอบใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด  

จุไรรัตน์ วัชรอาสน์ (2559, online) ได้แบ่งองค์ประกอบของการสะท้อนคิด
ไว้3 ประเด็นดงันี ้

 1. การตระหนกัรู้ในตนเอง (self-awareness) 
 2. การสะท้อนคิด (Reflection) 
 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

ดิวอี ้Dewey (1933, p.247) ได้แบ่งองค์ประกอบของการสะท้อนคิดไว้ดงันี ้
 1. การสังเกตเพื่ อรวบรวมเงื่อนไขต่างๆที่ เป็นลักษณะส าคัญ  ที่

จ าเป็นต้องใช้ในการคิด 
 2. การให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา 
 3. ข้อมลูที่ได้จากการสงัเกต มีประโยชน์และความสมัพนัธ์กบัความคิดที่

เป็นข้อเสนอแนะเพื่อเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
Noffke และ Brennan (1991) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการสะท้อนคิดไว้ 

3 ด้าน ประกอบด้วย 
 1. ด้านเทคนิค (Technical) การสะท้อนด้านวิธีการ (How to) 
 2. ด้านการปฏิบัติงาน (Practical) เป็นการสะท้อนด้านการปฏิบัติงาน 

(What to) 
 3. ด้านวิจารณญาณ (Critical) เป็นการสะท้อนด้านเหตผุล (Why) 

ลินดา และ โจแอน(Linda & Joan. 2004:5); อ้างอิงจาก Brookfield (1995) 
ได้กลา่ว การสะท้อนคิดประกอบด้วย 3 สว่นหลกัๆได้แก่ 

 1. ความเข้าใจเก่ียวกบัเหตกุารท่ีเกิดขึน้ (Understand) 
 2. การใช้ค าถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู (Question) 
 3. การปฏิบัติงานหรือการลงมือท างานบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

(Practice)    
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2.4 กระบวนการและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 
2.4.1 กระบวนการใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด  การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการ

ทางสมองที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงมีนักการศึกษาเสนอแนะแนวคิดที่เก่ียวกับการ
สะท้อนคิดในลกัษณะวงจรการปฏิบติัที่ต่อเนื่องไว้หลากหลาย ซึง่ประกอบด้วย  

2.4.1.1 วงจรการเรียนรู้ของโคล์บ (Kolb’s Learning Cycle.1984) 
วงจรการเรียนรู้ของเดวิด โคล์บ ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จกัในการกล่าวถึงการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์   อาจกล่าวได้ว่า“การเรียนรู้จากประสบการณ์  (Experiential Learning) คือ
กระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการน าเอาประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนมาบูรณา
การเพื่อสร้างการ เรียนรู้ใหม่ ๆ ขึน้” วงจรการเรียนทัง้ 4 ขัน้ตอน โคล์บ (Kolb, 1984, p.68-69) ท่ี
เดวิด โคล์บได้น าเสนอ คือ ขัน้ที่ 1 ประสบการณ์รูปธรรม ขัน้ที่2 การไตร่ตรอง ขัน้ที่ 3 การสรุปเป็น
หลกัการนามธรรม ขัน้ที่ 4 การทดลองปฏิบัติจริง วงจรการเรียนรู้ทัง้4 ขัน้ตอนถือว่าเป็นฐานการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนถนดั รูปแบบ
การเรียนรู้จึงมีลกัษณะผามผสาน เนื่องจากความแตกต่างของบุคคลในด้านต่างๆเช่น พนัธุกรรม 
ประสบการณ์เดิมและสภาพแวดล้อมซึ่งมีผลท าให้บุคคลมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกนั จึงน าไปสู่วัฏ
จกัร 4 ขัน้ตอนของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ดงัตวัอย่างแผนภาพต่อไปนี ้

 

 
 

 ภาพประกอบ 1 วงจรการเรียนรู้ของโคล์บ (Kolb’s Learning Cycle.1984): Reflective 
observation. Skills for Learning – Leeds Beckett University 

 
ที่มา : (Kolb, 1984) 
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จากวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ของ Kolb 
(1984) ทัง้4 ขัน้ตอนซึ่งต่อยอดพัฒนาการเรียนรู้มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าของ  
John Dewey คือการน าความรู้จากประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ขึน้ โดยสามารถอธิบายขัน้ตอนทัง้4 พร้อมกับรายละเอียดของแต่ละขัน้ตอนในการเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้น าไปสูก่ารสะท้อนคิดได้ดงันี ้
 
ตาราง 6 สรุปวงจรการเรียนรู้ของโคล์บ 
 

ขัน้ตอนการสะท้อนคิด การเกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์ 
ขัน้ท่ี 1 ประสบการณ์
รูปธรรม 
(Experience) 

เป็นขัน้ตอนแรกของวงจรการสะท้อนคิดนัน่ก็คือ “การลงมือ
ปฏิบติังาน”ซึง่เกิดเป็นประสบการณ์ที่นกัเรียนได้รับอย่าง
หลากหลายทางในชีวิตประจ าวนั 

ขัน้ท่ี2 การไตร่ตรอง/การ
สะท้อนคิด 
(Reflect)  

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการ “ไตร่ตรอง การคิดเก่ียวกบัสิ่งที่เราลงมือ
ท าไปหรือเป็นการอธิบายถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา” โดยผู้
สะท้อนคิดจะทบทวนและเก็บข้อมลูเก่ียวกบัประสบการณ์
หรือการปฏิบติังานที่ผ่านมา 

ขัน้ท่ี 3 การสรุปเป็นหลักการ
นามธรรม 
(Conceptualize)  

หลงัจาการคิดเก่ียวกบัประสบการณ์ที่เกิดขึน้แล้ว จากนัน้ใน
ขัน้ตอนนี ้คือการสรุปเป็นหลกัการนามธรรมซึง่เป็นการ
เรียนรู้ที่ใช้หลกัเหตผุล ใช้ความคิดเพื่อสรุปความหมายของ
ข้อมลูที่ได้รับจากการไตร่ตรองเก่ียวกบัประสบการณ์ที่ผ่าน
มา น ามาสรุปเป็นความคิดรวบยอด 

ขัน้ท่ี 4 การทดลองปฏิบัติจริง 
(Plan) 

ขัน้การทดลองปฏิบติั เป็นขัน้วางแผนและทดลองปฏิบติัโดย
การน าข้อมลูจากการปฏิบติังานในรอบที่ผ่านมาน ามาท าซ า้
เพื่อที่จะดวู่าเกิดการพฒันาขึน้หรือไม่ ในขัน้นีถื้อว่าเป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึง่สรุปได้ว่าเป็นการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์รวมไปถึงการคิดสะท้อน ไตร่ตรอง
ถึงสิ่งที่เกิดขึน้ 

 

ที่มา : (สาวิตรี สีบดุศรี, 2564) 
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ภาพประกอบ 2 วงจรสะท้อนกลบัของกิบส์ (Gibbs’s The reflective cycle.1988) 
 

ที่มา : (Gibbs, 1988) 
จากแผนภาพวงจรการสะท้อนคิดของ กิบส์ (Gibbs) เป็นวงจรที่ง่ายต่อการ

น ามาปรับประยกุต์ใช้ในห้องเรียนสืบเนื่องจากเป็นวงจรที่มีโครงสร้างเพื่อการสะท้อนประสบการณ์
ของผู้ เรียนและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในชัน้เรียน โดยรูปแบบการสะท้อนคิดของ  กิบส์ 
(Gibbs)เป็นลักษณะค าถามที่กระตุ้ นให้ผู้ เรียนเกิดการคิดและตรึกตรองถึงประสบการณ์การ
ท างานที่ผ่านมามีการอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกดขึน้ การแสดงความรู้สึกรวมถึงการประเมินการ
ท างานตนเองน าไปสู่การวางแผนการและปรับปรุงงานครัง้ต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดัง
แสดงในตารางการใช้ค าถามสะท้อนคิดของกิบส์ (Gibbs) 
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ตาราง 7 สรุปวงจรสะท้อนกลบัของกิบส์ 
 

ขัน้การสะท้อน ค าถาม 
บรรยายสภาพการณ์ เกิดเหตกุารณ์อะไรขึน้บ้าง(What happened) 
แสดงความรู้สึก/ความ
คิดเหน็ประเมิน 

คิดและรู้สึกอย่างไรต่อเหตกุารณ์นัน้ๆ 
(What were you thinking and feeling) 

ประเมิน เหตกุารณ์อะไรบ้างที่แสดงถึงความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลว 
(What was good and bad about experience) 

วิเคราะห์ รู้สกึต่อเหตกุารณ์ต่างๆอย่างไร 
(What sense can you make of the situation) 

หาข้อสรุป จะท าสิ่งที่แตกต่างอะไรบ้าง (What else could you have 
done) 

วางแผนปฏิบัติ จะท าสิ่งที่แตกต่างนัน้ได้อย่างไร 
(If it occurred again, what would you do) 

 

ที่มา : (สาวิตรี สีบดุศรี, 2564) 
 

2.4.2 กิจกรรมทางภาษาที่ ส่ งเส ริมการสะท้อนคิด และการน าเสนอ
ภาษาอังกฤษ  

กิจกรรมทางภาษาเป็นส่วนส าคญัอย่างหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนสามารถพูดเพื่อ
สื่อสารได้ส าเร็จอีกทัง้มีส่วนช่วยฝึกให้ผู้ เรียนได้พัฒนาการน าเสนอภาษาอังกฤษและเสริมสร้าง
ความมัน่ใจในการน าเสนอภาษาองัฤษ โดยกิจกรรมทางภาษามีรูปแบบที่หลากหลายและขัน้ตอน
ที่แตกต่างกนัออกไป นกัการศกึษาได้เสนอแนะลกัษณะกิจกรรมเพื่อการสื่อสารดงันี ้

ลิตเติลวูด Littlewood (1983 อ้างถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2537, น.123-158)
แบ่งกิจกรรมสอนภาษาเพื่อการสื่อสารออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้

1.กิจกรรมการใช้ภาษาตามวัตถุประสงค์ (Functional communication 
activities) เป็นกิจกรรมที่มุ่ งเน้นให้ผู้ เรียนใช้ภาษาตามความสามารถของตนเองเพื่ อสื่อ
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ความหมายให้คนอ่ืนเข้าใจได้มากที่สุด ซึ่งกิจกรรมประเภทนีส้ามารถจัดได้หลายรูปแบบเพื่อให้
ผู้ เรียนแก้ปัญหาได้ดงันี ้

1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลในวงจ ากัด (Sharing information with 
restricted cooperation) เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มมีข้อมูลบางส่วน และ
จะต้องถามตอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูจนครบ 

1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลในวงกว้าง (Sharing information with 
unrestricted cooperation) กิจกรรมนีผู้้ เรียนมีอิสระในการใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนกว้างกว่า
กล่าวคือ ผู้ เรียนอาจใช้การบรรยาย ให้ข้อเสนอแนะ หรืออธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือจากการถามใน
วงจ ากดั 

1.3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือหาข้อสรุปจากข้อมูล (Sharing 
and processing information) กิจกรรมนีค้ล้ายกิจกรรมการต่อภาพ (Jigsaw) คือผู้ เรียนแต่ละคน
จะได้รับข้อมูลที่แตกต่างกนั มีการแลกเปลี่ยนกนัก่อนจนได้รับภาพรวมของข้อมลูทัง้หมด จากนัน้
จึงน าเอาข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือข้อสรุปตามที่ก าหนดไว้ต่อไป 

1.4 กิจกรรมการหาข้อสรุปจากข้อมูล (Processing information) เป็น
กิจกรรมที่ผู้ เรียนทุกคนได้รับข้อมูลเหมือนกันทัง้หมด และต้องร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับข้อมูลที่
ตวัเองได้รับเพื่อน ามาแก้ไขปัญหาและหาข้อยุติต่อไป 

2. กิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Social interaction 
activities) เป็นกิจกรรมที่มุ่ งเน้นให้ผู้ เรียนใช้ภาษาเป็นสื่อในการท ากิจกรรมให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ ความส าเร็จของกิจกรรมวดัจากความสามารถ 2 ประการ คือ ความสามารถในการ
สื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ และความสามารถในการเลือกใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์และบทบาทที่ได้รับการท ากิจกรรมอาจใช้ห้องเรียนเป็นบริบททางสงัคมเพื่อให้ผู้ เรียน
ได้ฝึกการใช้ภาษาในเร่ืองที่ใกล้ตัวและในสถานการณ์ที่ผู้ เรียนคุ้นเคย จากนัน้จึงได้ฝึกภาษาใน
บริบทอ่ืนที่เป็นสถานการณ์นอกชัน้เรียนต่อไป ดงักิจกรรมต่อไปนี ้

2.1 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) เป็นกิจกรรมการสอนโดยใช้
บทบาทสมมติขึน้จากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงโดยให้ผู้ที่เรียน
ได้สวมบทบาทนัน้และแสดงออกตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 สถานการณ์ จ าลอง (Simulation) เป็นกิจกรรมการสอนที่ ใ ช้
สถานการณ์จ าลองขึน้มาให้เหมือนจริงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้ผู้ เรียนได้
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เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นัน้ได้มีปฏิสมัพันธ์กบัสิ่งต่างๆ และใช้ข้อมลูสภาพคล้ายกับข้อมูลจริงใน
การตดัสินใจและแก้ปัญหาต่างๆในสถานการณ์นัน้ 

2.3 การแสดงละคร (Acting) เป็นกิจกรรมการสอนโดยใช้ละครเป็นสื่อ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งละครเป็นเร่ืองที่ได้ก าหนดเนือ้หาและบทไว้เรียบร้อยตัง้แต่ต้นจนจบแล้ว
ผู้ เรียนต้องสวมบทบาทของตวัละครที่ก าหนดให้ กิจกรรมนีเ้ป็นการฝึกฝนทักษะทางภาษาในการ
สื่อสารความคลอ่งแคลว่ในการพดูและความมัน่ใจในตนเอง 

2.4 การแสดงสด (Improvisation) เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ภาษาโดยตรง
และเป็นการใช้ภาษาโดยมิได้มีความคิดหรือการเตรียมตวั ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกบัชีวิต
จริงหลงัจากแสดงแล้วผู้ เรียนควรมีโอกาสในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้
ภาษาว่าจะปรับปรุงให้ดีขึน้อย่างไร 

Richards และ Schmidt (1994, น.76-81) ได้ให้แนวคิดในการจัดกิจกรรมการ
สอนทกัษะการพดูเพื่อการสื่อสารไว้ 2 ประการดงันี ้

1.การสอนแบบอ้อม (An indirect approach) เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนปฏิบติักิจกรรมที่มีการสนทนาปฏิสมัพนัธ์กนัเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการพดู โดย
ครูจดัหาหรือเตรียมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติ โดยการฝึกฝน
เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลู หรือสนทนาเก่ียวกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ซึง่การสอนแบบนี ้
ผู้ ใช้ภาษาตามที่ครูก าหนดมากกว่าตามความต้องการของผู้ เรียน 

2. การสอนแบบตรง (A direct approach) เป็นการสอนที่ครูวางแผนการ
สอนมีขัน้ตอนและกระบวนการต่าง ๆ ก าหนดสถาการณ์และจุดประสงค์ของการเรียนไว้ชัดเจน
เพื่อให้ผู้ เรียนฝึกภาษาเฉพาะสถานการณ์นัน้ โดยก าหนดกลวิธีและกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยให้
ผู้ เรียนสนทนาได้อย่างคลอ่งแคลว่และถกูต้อง 

เจนนี่ กุส Guse (2011, p.3) ได้อธิบายถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมทางภาษา
เพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสารว่า ในทกุกิจกรรมที่เรามุ่งเน้นการสื่อสารนัน้มีหลากหายวิธีการ ซึง่การ
จดักิจกรรมที่มุ่งเน้นการสื่อสารผู้ เรียนสารามรับรู้ผ่านวิธีการดงันี ้ 

1. การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสื่อสารผ่านแนวทางการท างานของผู้ เรียน 
ตวัอย่างเช่น กิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุม่ และกิจกรรมทัง้ห้องเรียน  

2. การจดักิจกรรมที่มุ่งเน้นการสื่อสารผ่านรูปแบบของกิจกรรม เช่น กิจกรรม
การอภิปราย (Discussion) กิจกรรมเกมปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Games) กิจกรรมข้อมลูที่หายไป 
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(Information Gap Activities) กิจกรรมการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Tasks) กิจกรรม
โครงงาน (Project work) และกิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Plays) 

ทัง้นีก้ารวิธีการสอนเพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารให้แก่ผู้ เรียนซึ่งที่ เรียนสามารถรับรู้ได้
ผ่านกระบวนการท างานของผู้ เรียนและรูปแบบของกิจกรรมนัน้มีอีกปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้คือเคร่ืองมือที่น ามาใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมและการฝึกใช้
ภาษาที่แท้จริงในชัน้เรียน ซึ่งมีส่วนช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของห้องเรียนภาษาให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

Norman, Levihn, และ Hedenquist (1986, p.3-4) ได้อธิบายถึงแนวคิดใน
กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไว้ว่า แนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบด้วย 2 ส่วน
หลกัๆคือ 

สว่นที่1 ได้แก่เทคนิควิธีการ : เป็นกระบวนการและรูปแบบการสอนโดยทัว่ไป
ที่จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนภาษาเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของกลุ่มหรือทัง้ห้องมากกว่าเป็น
รายบุคคล ซึ่งโดยส่วนใหญ่เชื่อในเร่ืองของความสนใจของผู้ เรียนที่เป็นส่วนส าคัญให้บรรลุ
ความส าเร็จในการเรียนภาษา ซึ่งในด้านเทคนิควิธีการสอนนีม้ีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้
หลกัๆคือ   

- ส่งเสริมให้ผู้ เรียนลงมือท ากิจกรรมและให้ความร่วมมือซึ่งกนัและกนัใน
กลุม่ หวัใจหลกัของการเรียนภาษาคือการฝึกฝนผ่านการลงมือท าไม่ใช่เรียนรู้แค่ทฤษฎีแต่ผู้ เรียนไม่
สามารถสื่อสารได้ และการมีปฏิสมัพนัธ์กับสงัคมถือเป็นส่วนส าคญัในการฝึกฝนการใช้ภาษา ซึ่ง
การสื่อสารที่ดีนัน้ควรอยู่ในรูปแบบของกลุม่ไม่ใช่คนเดียว  

- จัดบรรยากาศห้องเรียนให้มีความเป็นอิสระ ลดความตึงเครียดและ
ความกงัวลของรายบคุคล กล่าวคือ การจดัรูปแบบกิจกรรมต้องมีการเปิดกว้างและมีตวัเลือกให้กบั
ผู้ เรียนมากกว่าการเข้มงวดและควบคมุผู้ เรียนมากเกินไป 

- ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นคู่และเป็นกลุ่ม  ซึ่งกิจกรรมที่มีส่วน
ช่วยในการฝึกการท างานเป็นกลุ่มได้ดีคือ กิจกรรมการอภิปราย กิจกรรมการพูดอย่างอิสระ 
กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรมการแก้ไขปัญหา และกิจกรรมบทละคร 

- จัดรูปแบบการฝึกการใช้ภาษาให้มีความหลากหลายเช่น แบบเด่ียว 
แบบทัง้ห้อง แบบคู่ แบบกลุม่ และแบบข้ามกลุม่  

 - มุ่งเน้นในเร่ืองของความสนใจรายบคุคลและความสร้างสรรค์  
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ส่วนที่2 ได้แก่ตัวกิจกรรมในลกัษณะของกิจกรรมทางภาษาส่วนมากเป็นใน
รูปแบบกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นและเป็นอิสระ มุ่งพัฒนาทกัษะการพูดและการฟัง โดยส่วนใหญ่
กิจกรรมจะเป็นในลกัษณะของเกมที่มีความสนุก หรือกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการท ากิจกรรม
แบบคู่และแบบกลุม่ ตวัอย่ากิจกรรมเช่น 

 - Situational dialogues เป็นกิจกรรมการฝึกใช้ภาษาโดยใช้สถานการณ์ 
ผู้ เรียนจะต้องเขียนบทสนทนาของตนเองให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่ก าหนดให้ มีการฝึกฝนกบั
เพื่อนและแลกเปลี่ยนบทสนทนาของตนเองกับเพื่อนเพื่อเห็นความหลากหลายของบทบาทใน
สถานการณ์นี ้

- Guided role play เป็นกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติตามรูปแบบ
สถานการณ์และบทสนทนาที่มีความเจาะจงไว้ให้แล้ว โดยนกัเรียนเลือกบทบาทของตวัละครในบท
สนทนาและฝึกกับคู่ของตนเองจากนัน้มีการสลบับทบาทเพื่อได้ฝึกการพูดในบทบาทตัวละครตัว
อ่ืน ๆ ด้วย ในครัง้แรกของการท ากิจกรรมครูควรที่จะสาธิตบทบาทให้นักเรียนดู ครัง้ต่อไปครูให้
นกัเรียนสร้างบทบาทบคุลิกตวัละครได้โดยความเข้าใจของผู้ เรียนเพื่อที่จะเห็นความสร้างสรรค์ของ
แต่ละคน 

 - Improvised role play เป็นกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติตาม
สถานการณ์ที่ก าหนดให้อย่างมีความเป็นอิสระ ในกิจกรรมนีผู้้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์กบัตวัละครอย่าง
อิสระโดยผู้ เรียนเป็นคนการสร้างบทสนทนาของกลุ่มตนเองและการก าหนดบทบาทตัวละครเอง 
กิจกรรมนีผู้้ เรียนมีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานของกลุม่ตนเองเป็นอย่างมาก 

 - Construct-a-dialogue เป็นกิจกรรมคู่การสร้างบทสนทนาในรูปแบบ
ห่วงโซ่ โดยเร่ิมแรกครูให้นักเรียนชื่อเร่ืองหรือสถานการณ์ของคู่ตนเองเลือก จากนัน้เรียนประโยค
เร่ิมต้นของการสนทนา และส่งต่อไปให้คู่อ่ืนเขียนไปเร่ือย ๆ จากนัน้น าบทสนทนาที่ได้จากการ
เขียนแบบห่วงโซ่มาฝึกพดูกบัคู่ของตนเอง  

 - Tell a joke เป็นกิจกรรมการเล่าเร่ืองตลก โดยนกัเรียนต้องน าเร่ืองตลก
สัน้ๆมาเล่าให้เพื่อนฟัง อาจจะเป็นการแต่งเร่ืองเอง หรือค้นหาจากแหลง่ข้อมลูต่าง ๆ จากนัน้น ามา
เลา่สูเ่พื่อนฟัง 

 - Projects กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนใช้เวลาในการศึกษา
และรวบรวมข้อมลูและน าไปสูก่ารน าเสนอ ซึง่มีกระบวนการเรียนรู้คือการวางแผน การอภิปรายกบั
เพื่อนในกลุม่ และน ามาสูก่ารน าเสนองาน  
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สรุปได้ว่า จากแนวความคิดในการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ วิจัยสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการ
น าเสนอภาษาอังกฤษโดยลักษณะกิจกรรมเป็นกระบวนการที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมและกลุ่มเพื่อน การจัดกิจกรรมควรให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและการวาง
แผนการท างานร่วมกนั 

 
2.5 ประโยชน์ของการใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 

การใช้รูปแบบการสะท้อนคิด (Reflection) โดยส่วนมากนิยมน ามาใช้ในแวดวง
การศึกษาด้านการสอน ซึ่งครูผู้ สอนสามารถพัฒนาการสอนของตนเองผ่านการวิเคราะห์จาก
ประสบการณ์การสอนในห้องเรียน มีความเข้าใจอย่างลกึซึง้และช่วยให้ครูผู้สอนพฒันาการสอนได้
ดีขึน้ สอดคล้องกับ ริชชาร์ด และ โจดี ้รอฟเฟย์ (Malthouse และ Barentsen, 2013, p.16) ซึ่งได้
กลา่วถึงประโยชน์ของรูปแบบการสอนการสะท้อนคิด ไว้ 10 ประการ ดงันี ้

1. ช่วยแก้ไขและพฒันาด้านการสอน 
2. เรียนรู้จากการสะท้อนคิด 
3. เพิ่มทกัษะการแก้ปัญหา 
4. เป็นนกัคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
5. ช่วยในการตดัสินใจ 
6. สามารถพฒันาทกัษะการจดัองค์ความรู้อย่างมีระบบ 
7. การเปลี่ยนแปลงของแต่บคุคลในทิศทางที่ดีขึน้ 
8. เห็นคณุค่าในตวัเอง 
9. การให้ค าแนะน าส าหรับตนเอง 
10. แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีอิสระทางความคิด 

จไุรรัตน์ วชัรอาสน์ (2559) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการสะท้อนคิด ซึง่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียนในแง่ต่าง ๆ ดงันี ้

1. ท าให้มนษุย์เป็นอิสระจากการกระท าแบบเดิม ๆ 
2. สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
3. เกิดความตระหนกัในคณุค่าของสิ่งนัน้ ๆ 
4. เกิดความระมดัระวงัในการกระท าสิ่งต่าง ๆ มากขึน้ 
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สถาบนัข้าราชการพลเรือน ส านกังาน กพ (2560, น.4) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ
สะท้อนคิดว่า การสะท้อนคิดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นการคิด
การตัดสินใจบนพืน้ฐานของการสะท้อนคิดอย่างมีเหตุผล สรุปได้ว่าการฝึกการสะท้อนคิดจึงเป็น
กระบวนการน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลให้เกิดการปฏิบติังาน การแก้ปัญหารวมไป
ถึงการคิดการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังข้อสรุป
ต่อไปนี ้

1.  การสะท้อนประเด็นการเรียนรู้ จะช่วยให้จดเนือ้หาที่ส าคญัของกิจกรรมต่าง ๆ
ได้ 

2. การสะท้อนความรู้สึก จะช่วยให้สามารถรับรู้ปรากฏการณ์ ต่าง  ๆ และ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์นัน้ ๆได้ชัดเจนขึน้ และยังเป็นการฝึกให้คุณค่าขอสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ตวัเอง ที่เราจะสามารถอ่านสถานการณ์ การมีทศันคติ ค่านิยม อารมณ์และจิตใจซึ่งตวัผู้ สะท้อน
จะสามารถมองเห็นได้ชดัเจนสดุและเกิดการตระหนกัได้ด้วยตนเอง 

3. การสะท้อนการน าไปใช้ในการปฏิบติังาน จะเป็นการฝึกให้ผู้สะท้อนเชื่อมโยง
สถานการณ์ต่าง ๆ มองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่ชดัเจนและยังสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อีกด้วยซึง่เป็นการประยกุต์ใช้จริงและไม่ท าให้การเรียนรู้สญูเปลา่ 

Distad และ Brownstein (2004, p.7-13) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการสะท้อนคิด
ในรูปแบบของกลุ่มว่า การสะท้อนคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลงัซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพครูใน
ด้านการสอนเป็นอย่างมาก เพราะการสอนในแต่ละครัง้นัน้คือความหลากหลายทางเทคนิควิธีการ
สอนของครูแต่ละท่าน หากครูผู้ สอนเข้าใจถึงรูปแบบวิธีการสอนและแนวทางการปฏิบัติก็จะ
สามารถน ามาสู่ชัน้เรียนและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือในด้าน
การสอนครูผู้ สอนจะต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายรูปแบบภายในชั่วสอนของตนเอง และการ
สะท้อนคิดได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของครู ท าให้ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ 
จากการสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้รูปแบบการสะท้อนคิดแบบ
เป็นกลุม่ มีประโยชน์ในด้านของการเข้าใจและเข้าถึงปัญหาของตน เพื่อนครูได้ให้ค าแนะน าเพื่อให้
ครูเห็นมุมมองการแก้ไขปัญหาหลากหลายยิ่งขึน้ ส่งผลให้ให้ประสิทธิภาพของการสอนดีขึน้และ
รวมไปถึงผู้ เรียนมีความเข้าใจในการเรียนมากย่ิงขึน้ ซึง่สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 การสะท้อนคิดรูปแบบกลุม่และการเรียนรู้ของผู้ เรียน (Reflective Practice 

Groups and Student Learning) 
 

ที่มา : (Distad และ Brownstein, 2004) 
 

สรุปประโยชน์ของการใช้รูปแบบการสอนการสะท้อนคิดสง่ผลต่อการน าเสนองานคือ 
ผู้ เรียนได้ฝึกการท างานในรูปแบบกระบวนการกลุม่ ร่วมกนัวางแผนการน าเสนอ การออกแบบและ
เลือกเนือ้หารวมถึงการช่วยกนัเขียนบทพดูของการน าเสนอ ก่อนการน าเสนองานนกัเรียนได้ฝึกการ
น าเสนองานร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ขัน้การน าเสนอนักเรียนได้น าเสนอในรูปแบบของ
กระบวนการกลุ่มและหลงัจากจบการน าเสนอผู้ เรียนฝึกการให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการน าเสนองาน 
ฝึกการวิเคราะห์ถึงการท างานในทุก ๆขัน้ตอนเร่ิมตัง้งแต่การวางแผน เป็นผลท าให้นกัเรียนเห็นถึง
ข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองในไปสูก่ารพฒันาแก้ไขในการน าเสนอครัง้ต่อไปเพื่อการน าเสนอที่
มปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
 
 
 

การสะท้อนคิดแบบกลุ่ม 

(Reflective Practice Group) 

ประสิทธิภาพการสอนของครูสูงขึ้น 

(High Teacher Efficacy) 

เพ่ิมการเรียนรู้ของนักเรียน 

(Increase Student Learning) 
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2.6 การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
การให้ข้อมลูย้อนกลบัคือ การให้ข้อเสนอแนะที่ส่งไปยงัผู้ปฏิบติังานหรือนกัเรียน เพื่อ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาผู้ เรียนได้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รวมถึงการเสริมแรง
ให้กบัผู้ เรียนเพื่อไม่เกิดความท้อถอยในการปฏิบติังาน ซึ่งการให้ข้อมูลย้อนกลบัเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ สอดคล้องกบั อลาสเทียร์ ไอรอนส์ (Irons, 2008, p.21) กล่าว
ว่าการให้ข้อเสนอแนะสามารถปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งการเรียนรู้คือ กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนความรู้และทกัษะอย่างต่อเนื่อง และข้อเสนอแนะนัน้เป็นสิ่งส าคญัในการชีแ้นะทดสอบ
ความท้าทายหรือเปลี่ยนทิศทางความคิดของผู้ เรียน อี. เวย์น ฮาร์ท (Hart, 2011, p.10) ได้กล่าว
ว่า ค าติชมเป็นข้อมูลการประเมินที่ส าคัญที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงอันพึง
ปรารถนา ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานต้องอาศยัค าติชมหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายรวมถึงการคงไว้ในสิ่งที่ผู้ปฏิบติังานท าได้ดีอยู่แล้ว (Shute, 2008, p.154) 
กล่าวว่า ข้อเสนอแนะเป็นการสื่อสารข้อมลูไปยังผู้ เรียน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนความคิด
หรือพฤติกรรมของตนเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

จากความหมายของการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีนักวิชาการหลายท่านให้นิยาม
ความหมายไว้สอดคล้องกนั สรุปได้ว่า การให้ข้อมลูย้อนกลบั(Feedback) คือการสื่อสารข้อมลูผล
จากการปฏิบติังานไปยังผู้ เรียนเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบติังานของ
ผู้ เรียนรวมถึงการเสริมแรงในการพฒันาต่อยอดในสิ่งที่ผู้ เรียนท าได้ดีอยู่แล้ว การให้ข้อมลูย้อนกลบั
ครูผู้สอนต้องอาศัยหลกัการและต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลบัอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง 

2.6.1 แนวทางการให้ข้อมูลย้อนกลับ  
จงกลวรรณ มุสิกทอง (2556, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงแนวทางการให้ข้อมูล

ย้อนกลับว่า การให้ feedback  ควรชื่นชมการกระท าที่ดี และชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นในการกระท าที่ไม่
เหมาะสม พร้อมแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อให้มีพฒันาการที่ดีขึน้ และครูผู้สอนควรให้ feedback 
อย่างสม ่าเสมอ ซึง่มีแนวทางดงันี ้ 

-  การให้ข้อมูลย้อนกลับครูผู้ สอนควรแจ้งและชีแ้จงให้ผู้ เรียนทราบถึง
จดุประสงค์ของการให้ข้อมลูเพื่อให้ผู้ เรียนมีทศันคติที่ดีต่อการได้รับข้อแนะน า 

-   การให้ข้อมูลย้อนกลบัควรให้หลงัจากการปฏิบติังานเสร็จในทันที ไม่
ควรทิง้ช่วงไว้นานเพราะผู้ เรียนอาจจ าเหตกุารณ์ที่ตนเองปฏิบติังานนัน้ไม่ได้ อย่างไรก็ตามผู้สอน
ไม่ควรให้ข้อมูลย้อนกลบัในขณะที่ผู้ ให้หรือผู้ เรียนก าลังเหนื่อยล้า หรือผู้ ให้ข้อแนะน านัน้ก าลังมี
อารมณ์ที่ไม่ปกติ 
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- การให้ข้อมูลย้อนกลับผู้ ให้ควรประเมินภาพรวมของการปฏิบัติงาน
เสียก่อนว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ จากนัน้เร่ิมต้นการให้ Positive Feedback และ
ต่อด้วย Negative Feedbackรวมถึงข้อแนะน าเพื่อเกิดการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดในการ
ปฏิบติังานครัง้ต่อไป 

- การให้ข้อมูลย้อนกลบัทัง้การชื่นชมถึงข้อดี (Positive Feedback) และ
ข้อที่ผู้ เรียนควรปรับปรุงพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวมางในการปรับปรุงให้ดีขึน้ 
(Negative Feedback) ครูผู้ สอนควรท าอย่างสม ่าเสมอทัง้2 รูปแบบเพื่อเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

อี. เวย์น ฮาร์ท (Hart, 2011, p.12) อธิบายถึงแนวทางให้ข้อเสนอแนะว่าผู้ ให้
ค าแนะน าจ าเป็นจะต้องเข้าใจหลักการ 3 ข้อต่อไปนีเ้พื่อที่จะท าให้การให้ข้อมูลย้อนกลับเกิด
ประสิทธิภาพ 

- ค าพูดที่ส่งผลต่อการตอบรับและการปฏิเสธของผู้ ได้รับข้อแนะน า 
กล่าวคือผู้ที่ได้รับค าแนะน าจะตอบรับข้อความที่เป็นเชิงบวกได้มากข้อความเชิงลบ ดังนัน้ผู้ ให้
ข้อแนะน าต้องให้ข้อมลูที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานและความชดัเจนของเป้าหมายที่ต้องการ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท างานครัง้ต่อไป 

- บทบาทกับการใช้อ านาจในการให้ค าแนะน า หากผู้ ให้ค าแนะน าใช้
อ านาจและต าแหน่งที่สูงกว่าในการกดดันหรือบังคับผู้ รับค าแนะน า ผู้ รับค าแนะน าจะเกิดการ
ประชดและต่อต้าน ดังนัน้การให้ค าแนะน าควรเป็นไปอย่างกลัยาณมิตร ให้เกียรติผู้ รับค าแนะน า 
จะท าให้ผู้ รับค าแนะน าให้ควาร่วมมือและน าค าแนะน าเหลา่นัน้ไปปรับปรุงและปฏิบติังานได้ดีขึน้  

- ทัศนคติ ความรู้สึกและมุมมองของแต่ละบุคคล ผู้ ให้ค าแนะน าไม่
สามารถที่จะควบคมุหรือบงัคบัจิตใจของผู้ที่ได้รับค าแนะน าได้ การยอมรับหรือปฏิเสธขึน้อยู่กรรม
พฤติกรรมของผู้ ให้ค าแนะน าว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้ผู้ ให้ค าแนะน าให้ความร่วมมือ ผู้ ให้
ค าแนะน าไม่ควรมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียว หรือประจานผู้ที่ถูกให้ค าแนะน า เพราะไม่เกิดผลดีต่อสิ่งที่
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

สรุปได้ว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับ คือการให้ข้อแนะน าเชิงบวกเพื่อเป็นการ
เสริมแรงในการพฒันางานในครัง้ต่อไป การให้ข้อแนะน าผู้ให้ข้อแนะน าไม่สามารถบงัคบัจิตใจผู้ รับ
ค าแนะน าให้คิดเหมือนตนเองได้ การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกควรมาจากการให้ความร่วมมือทัง้สอง
ฝ่ายโดยการใช้ค าพดูและการปฏิบติัต่อกนัระหว่างผู้ ให้และผู้ รับค าแนะน าอย่างเป็นกลัยาณมิตรจึง
จะสามารถเกิดการพฒันาและเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้ 
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2.6.2 ประเภทของการให้ข้อมูลย้อนกลับ  
แฮทที  ้และเทมเพอร์เลย์ (Hattie และ Temperley, 2007, p.81-112) ได้

อธิบายการได้รับค าแนะน าเก่ียวกับงานโดยวิธีการชื่นชมและชีแ้นะถึงข้อปรับปรุงเก่ียวกับงาน ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. ข้อเสนอแนะเก่ียวกบังาน ซึง่มุ่งเน้นไปที่ความผิดพลาดในท างาน หรือ
ผลจากการปฏิบติังาน 

 2. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการท างาน ความเข้าใจเก่ียวกับงานที่
ปฏิบัติ ข้อแนะน าควรสอดคล้องกับข้อผิดพลาดในงานที่นักเรียนปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเข้าใจใน
กระบวนการท างานของเองมากย่ิงขึน้  

 3. ข้อเสนอแนะที่มุ่ งเน้นไปที่ผู้ ปฏิบัติงานโดยการตระหนัก รู้และ
ความสามารถในการตรวจสอบตนเองของการปฏิบติังาน  

อี. เวย์น ฮาร์ท (Hart, 2011, p.14) อธิบายถึงประเภทของข้อเสนอแนะที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากผู้ ใช้เลือกใช้ในเวลาที่เหมาะสมและใช้ด้วยความสมเหตุสมผล ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 1. ค าสัง่ (Directive) คือ การบอกให้ผู้ปฏิบติังานรู้ถึงสิ่งที่ควรท า ควรท า
อย่างไร และท าไมต้องท า ซึง่การให้ค าแนะน าประเภทนีผู้้ ให้ค าแนะน าต้องมัน่ใจว่าผู้ปฏิบติังานได้
คิดและลงมือปฏิบติังานไปแล้วจึงสมารถให้ข้อแนะน าประเภทนีไ้ด้ 

 2. เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ (Contingency) คือ เป็นการแจ้งเตือน
ผู้ ปฏิบัติงานเก่ียวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
ผู้ ปฏิบัติงานรู้ว่าอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า รวมถึงสาเหตุและผลกระทบที่จะตามมา  การให้
ค าแนะน าประเภทนีเ้ป็นการท านายถึงผลกระทบที่จะตามมา 

 3. คณุสมบติั (Attribution) การให้ค าแนะน าประเภทนีเ้ป็นการอธิบายถึง
คุณลกัษณะของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญแก่ผู้ปฏิบติังานเพราะเป็นการแสดงถึงคุณค่าและ
คณุภาพของการปฏิบติังาน ผู้ ให้ข้อเสนอแนะถือว่าเป็นผู้มีอ านาจในการตดัสินคณุค่าและลกัษณะ
ของการกระท าหรือผลลพัธ์ ทัง้นีก้ารให้ข้อแนะน าที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู้ รับอยู่ในสภาวะ
เปิดใจรับข้อแนะน า 

 4. ผลกระทบ (Impact) เป็นการแจ้งให้ผู้ปฏิบติังานรับทราบเก่ียวกับผล
ของการปฏิบัติงาน มีความส าคัญต่อในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการกล่าวถึงผลที่เกิดจากการ
ปฏิบติังาน บางทีผู้ปฏิบติังานอาจจะไม่รู้ตวั  
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รวิศ หาญอุตสาหะ (2562, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับที่
สร้างความเข้าใจตรงกนัทัง้สองฝ่าย ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

1. Positive Feedback การให้ข้อแนะน าเชิงบวก เน้นให้ก าลังใจหรือ
กล่าวชื่นชม โดยการอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้ปฏิบติังานว่าท าได้ดีอย่างไร เพื่อเกิดแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบติัพฤติกรรมนัน้อย่างต่อเนื่อง  

2. Corrective Feedback การให้ข้อแนะน าประเภทนีไ้ม่ใช่การกลา่วโทษ 
แต่เป็นการชีแ้จงในสิ่งที่คนปฏิบัติงานท าผิด พร้อมแนะน าวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงในทางที่ดีขึน้ ไม่ปฏิบติัพฤติกรรมนัน้อีก 

สรุปได้ว่า ประเภทของการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีทัง้ข้อแนะน าเชิงบวกและ
ข้อแนะน าเชิงลบ การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) สามารถมุ่งเน้นไปที่งานปฏิบัติ หรือตัว
ผู้ปฏิบติังานด้วยวิธีการชื่นชมและชีแ้นะถึงข้อปรับปรุงเก่ียวกับงาน การให้ข้อเสนอแนะผู้ ให้ควร
เลือกให้ในเวลาที่เหมาะสมและความสมเหตสุมผล ซึง่จะน าไปสูก่ารปรับปรุงและการพฒันาอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

2.6.3 เทคนิควิธีการและรูปแบบกิจกรรมการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
การให้ข้อมลูย้อนกลบัมีหลากหลายวิธี และหลากหลายรูปแบบกิจกรรม โดย

มีนักวิชาการหลายท่านได้ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ง่ายต่อการน าไปปรับใช้ใน
ห้องเรียน ตวัอย่างรูปแบบกิจกรรมการให้ข้อมลูย้อนกลบัมีดงันี ้

- Two stars and a wish (สองดาวและหนึ่งความปรารถนา) เป็นการให้
ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้ผู้ ปฏิบัติงานได้ปรับปรุงการท างาน ซึ่งความส าคัญของการให้ข้อมูล
ย้อนกลบันัน้ผู้ ให้ข้อเสนอแนะต้องไม่ข้อเสนอแนะที่ท าให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่หรือรู้สึกท้อถอยงานที่ท า 
สอดคล้องกับ พอล สโลน์ (Sloane, 2005, ออนไลน์) ได้อธิบายว่าการให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบ
สองดาว (2 stars) และหนึ่งความปรารถนา (a wish) คือการให้ความคิดเห็นเก่ียวกบังานที่ท าโดย
เร่ิมจาก 2 สิ่งที่ชื่นชอบจากงานที่ปฏิบติั และ1 สิ่งที่เป็นข้อแนะน าที่ปรารถนาให้ผู้ปฏิบติังานแก้ไข 
โดยข้อที่เป็นข้อปารถนาจะเป็นการให้ข้อและน าเชิงบวก ตวัอย่างเช่น สมมติว่าจอห์นนี่มีงานเขียน
ที่แย่มาก ครูต้องการให้เขาปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง โดยให้ข้อแนะน าในรูปแบบสองดาว  
(2 stars) และหนึ่งความปรารถนา (a wish) ว่า “ จอห์นนี่เร่ืองราวของคุณน่าสนใจมากและคุณ
อธิบายตัวละครได้ดีมาก แต่ฉันหวังว่าฉันจะอ่านงานเขียนของคุณได้ง่ายขึน้”  สรุปได้ว่า การให้
ข้อมูลย้อนกลับ โดยวิธี สองดาว(2 stars)และหนึ่งความปรารถนา (a wish) ผู้ ให้ข้อแนะน าต้อง
เร่ิมต้นด้วย 2 สิ่งที่ชื่นชม จากนัน้เป็นข้อแนะน า โดยใช้ค าว่า “ฉันปรารถนา” แทนที่จะใช้ค าว่า 
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“คณุต้อง” ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ปฏิบติังาน รู้สึกดีกบัค าติชมและเรียนรู้วิธีที่จะปรับปรุงพฒันางานให้
ดียิ่งขึน้ 

- Plus, Minus and What’s next? เทคนิคการให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบ 

Plus, Minus and What’s next?เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลบัระหว่างเพื่อนหรือครู และการให้ข้อมูล
ย้อนกลบัเก่ียวกบังานของตนเอง เอ.ไอ.ที.เอส.แอล. (AITSL, 2017, ออนไลน์) เทคนิคการให้ข้อมลู
ย้อนกลับประเภทนีน้ักเรียนหรือผู้ ปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้ว  (Plus) ให้
ข้อเสนอแนะในจุดที่ท าผิดพลาด(Minus) และให้ข้อเสนอแนะในการท างานครัง้ต่อไป(What’s 
next?) 

- Sandwich feedback (ชม-เตือน-ชม) เทคนิคนีเ้ป็นการให้ค าแนะน า
แบบสัน้ ที่ไม่มีเวลา หรือเร่ืองที่เตือนนัน้ไม่มีรายละเอียดมาก โรเจอร์ ชวาร์ทซ (Schwarz, 2013, 
ออนไลน์) อธิบายว่าการให้ คนที่ได้รับค าแนะน าจะยอมรับข้อเสนอแนะเชิงลบได้ง่ายขึน้เมื่อมี
ข้อเสนอแนะเชิงบวก ค าแนะน าโดยใช้หลกัจิตวิทยาเชิงบวก คือ ให้ผู้ รับเกิดความรู้สึกที่ดีก่อน โดย
ให้ชมก่อนหนึ่งครัง้ ด้วยเร่ืองใด ๆ ก็ได้ที่เห็นชัดเจนว่าเป็นข้อดีของผู้นัน้ แล้วค่อยเตือนในเร่ืองที่
ต้องการให้เปลี่ยนแปลง หลงัจากนัน้ชมอีกหนึ่งครัง้ เหมือนแซนวิชที่มีขนมปังประกบไส้ ขนมปัง
สองชิน้นัน้คือค าชม ไส้กลางคือการเตือน การให้ค าแนะน าเชิงบวกกับค าแนะน าเชิงลบจะช่วยลด
ความกดดนัและความวิตกกงัวลของผู้ได้รับค าแนะน าลงได้  

- Warm and Cool feedback ค าแนะน าที่อบอุ่นเป็นมิตร และการให้
ข้อเสนอแนะที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุงการท างาน (Council, 2009, ออนไลน์) 
Warm feedback เป็นเทคนิควิธีการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเก่ียวกับชิน้งานพวกเขาจะให้
ข้อเสนอแนะที่อบอุ่น(warm)เพื่อเสริมก าลงัใจให้กบัการท างาน Cool feedback เป็นการระบุส่วน
ที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขพร้อมกบัให้ข้อเสนอแนะที่ยอดเยี่ยม(cool)เป็นแนวทางในการปรับปรุง
การท างานในครัง้ต่อไป ซึ่งผู้ เรียนสามารถน าเทคนิควิธีการก าหนดระดบัอณุหภมูิกบังานที่ท าไปไป
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

- Traffic light (ไฟจราจร ไฟเขียว-ไฟเหลือง-ไฟแดง) เป็นเทคนิค
วิธีการให้ข้อเสนอแนะตามรูปแบบสญัญาณไฟจราจร โดยมีความหมายดงันี ้ 

ไฟเขียว (Green) คือการระบุงานที่ท าและรู้สึกประทับใจและมี
ความสขุ  

ไฟเหลือง (Amber/Yellow) คือการระบุถึงงานที่ต้องปรับปรุงและ
พฒันาให้ดียิ่งขึน้ 
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ไฟแดง (Red) คือการแสดงให้เห็นว่างานที่ท ามีความยากและไม่
เข้าใจในการท างาน 

Council (2009, ออนไลน์) อธิบายว่าการให้ค าแนะน าในรูปแบบสญัญาณไฟ
จราจร เหมาะกบัการให้ข้อมลูย้อนกลบัในการท างานของตนเอง ซึ่งผู้ปฏิบติังานจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับงาของตนเองได้อย่างลึกซึง้โดยใช้รูปแบบสัญญาณไฟจราจรหรือการใช้
ปากกาสีตามสีของไฟจราจรมาช่วยกระตุ้นการคิดเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นในงานของ
ตนเอง 

 
2.7 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการสะท้อนคิดกับการน าเสนองาน 

“Reflective Practice” จากความหมายของค าศพัท์ในภาษาองักฤษของค าว่า  
“Reflective” หมายถึง การสะท้อนกลับ การส่องให้เห็นภาพ การครุ่นคิด และ

การไตร่ตรอง 
“Practice” หมายถึง การลงมือท างานบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือความรู้ 

กล่าวสรุปความหมายเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แนวคิดของการสะท้อนคิด (Reflective 
Practice)ได้ว่าการสะท้อนคิดเป็นกระบวนการตรวจสอบการปฏิบติังานของผู้ เรียนอย่างลึกซึง้โดย
มีขัน้ตอนที่เป็นวงจรการปฏิบัติเพื่อเกิดการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การฝึกการ
สะท้อนคิดจึงเป็นกระบวนการทางปัญญาน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงมมุมองและ
ทัศนคติในงานที่ปฏิบติั โดยผู้ เรียนคิดย้อนกลับไปที่การท างานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม
ของตน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และยอมรับสิ่งใหม่ๆ มองเห็นปัญหาที่ชัดเจน
น าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.7.1 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการสะท้อนคิด กับงานปฏิบัติ 
การสะท้อนคิดมีความสัมพันธ์กับงานที่อยู่ในรูปแบบปฏิบัติ เพราะการ

สะท้อนคิดคือการให้ผู้ เรียนได้มองย้อนกลบัไปให้เห็นกระบวนการท างานของตน ส่งผลท าให้เกิด
ความเข้าใจในการปฏิบติังานในแต่ละขัน้ตอน อีกทัง้ยงัท าให้ผู้ เรียนเห็นข้อดีและข้อบกพร่องในงาน
ปฏิบัติอย่างชัดเจนน าไปสู่การการแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงจุดและเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเพราะ
ผู้ เรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ในงานที่ปฏิบติั การสะท้อนคิดได้ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายอาชีพซึ่งในสายงานอาชีพที่เก่ียวกับการศึกษา การ
สะท้อนคิดมีความส าคัญต่อการน ามาใช้ในการพัฒนาในวิชาชีพครูเพื่อน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบติังานจริง เช่นการนิเทศการสอน หรือครูมีการสะท้อนคิดเก่ียวกบัการสอนของตน สอดคล้อง
กับ (Schon, 1983, p.67) ได้กล่าวว่า ครูสามารถน าการสะท้อนคิดมาสู่รายวิชาของตนได้ การ
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สะท้อนคิดคือรูปแบบที่ท าให้ครูได้สงัเกตการสอนของตนเองและประเมินการท างานของตนเองซึ่ง
เป็นการฝึกและเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ครูมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการสอนของตน 
เบน (Bain, 2004) กล่าวว่าในสายงานวิชาชีพครูควรเปิดโอกาสส าหรับการคิดวิเคราะห์ การให้
ข้อมลูย้อนกลบั การประเมินตวัเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาการเรียนการ
สอน จากการจดัการเรียนการสอนของครูซึง่มีน าดบัขัน้ตอนในการสอนโดยครูสามารถมองย้อนไป
เห็นภาพการท าของตนเองที่ชัดเจน การสอนมีความสอดคล้องกับการน าเสนอเพราะทัง้การสอน
และการน าเสนอคืองานปฏิบัติ ที่เป็นกระบวนการมีขัน้ตอนที่ชัดเจนตัง้แต่การวางแผน การ
น าเสนอ และการประเมินผลหลงัจากการน าเสนอ ดังนัน้จึงเห็นได้ชัดเจนว่า การน าเสนอคืองาน
ปฏิบติัที่มีขัน้ตอน โดยผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบติังานเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์การลงมือท า 
ความสัมพันธ์ของการสะท้อนคิดกับการน าเสนองานจึงมีความเก่ียวข้องกับในแง่ของการวาง
แผนการน าเสนอ ขณะการน าเสนอ และหลงัการน าเสนอ โดยผู้ เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรง
กล่าวคือผู้ เรียนสามารถมองย้อนกลับไปถึงประสบการณ์การน าเสนอในทุกขัน้ตอน เกิดความ
เข้าใจ และน าไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาการท างานของตนเองในอานาคต สอดคล้องกับ
แผนภาพของลินดา และ โจแอน (Distad และ Brownstein, 2004) ที่ได้อธิบายถึงกระบวนการ
ท างานปฏิบติัไว้ดงัน 

 

 
 
ภาพประกอบ 4 การสะท้อนคิดรูปแบบกลุม่: ความเข้าใจเหตกุารในอดีตและอนาคต (Reflective 

Practice Groups: Understanding Past and Future) 
 

ที่มา : (Distad และ Brownstein, 2004) 
 

สรุปได้ว่าการสะท้อนคิดมีความสมัพนัธ์กบัการน าเสนองานคือ ผู้ เรียนเข้าใจ
กระบวนการการท างานของตนเองและกระบวนการกลุ่มอย่างลึกซึง้ ผู้ เรียนมองเห็นข้อบกพร่องใน
การท างานน าเสนองานโดยผ่านการวิเคราะห์จนน าไปสู่การพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องของตนได้
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อย่างตรงจุด เกิดการพฒันาต่อยอดความรู้เห็นมมุมองใหม่ๆในการท างาน และท าให้การน าเสนอ
งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2.7.2 กระบวนการสอนสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาทักษะการน าเสนองาน 
กิจกรรมการสะท้อนคิด เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนได้วางแผนและการอภิปราย

ร่วมกัน เพื่อการลงมือปฏิบัติงาน รวมถึงการคิดทบทวนในประเด็นต่าง ๆ ท าให้เกิดความเข้าใจ
และเกิดการเรียนรู้โดยให้ข้อมูลย้อนกลบัอย่างต่อเนื่องในทุกขัน้ตอนของการท างาน น าไปสู่การ
พัฒนาตนเอง การปรับปรุงการท างาน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างตรงประเด็น คิด ปรับจาก
วิธีการของโคล์บ (Kolb, 1984, p.12) และกิบส์ (Gibbs, 1988)เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ความสามารถในการน าเสนองาน ซึง่ขัน้ตอนกิจกรรมประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้วางแผนงาน (Plan)  
คือ นกัเรียนวางแผนและอภิปรายเก่ียวกบัการน าเสนอจากนัน้น ามา

พดูคยุวางแผนร่วมกบัครูผู้สอน  
ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้น าเสนองาน (Presentation) 

คือ นกัเรียนน าเสนองาน ครูและเพื่อนในชัน้เรียน รวมถึงตวัผู้น าเสนอ
เขียนข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการน าเสนองานของตนเองโดยใช้ข้อคิดเห็น 2 stars & 1 wish 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้สะท้อนคิดและวางแผนต่อยอดในการน าเสนอครัง้
ต่อไป (Reflection & Plan on) 

คือ นกัเรียนเข้ากลุ่มอ่านข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการน าเสนอ ดูคลิปวิดีโอ
การน าเสนอของกลุม่ตนเอง จากนัน้ท าใบงานการสะท้อนคิดเก่ียวกบัการน าเสนอ และอภิปราบถึง
ประเด็นต่างๆเก่ีวการน าเสนองานที่ผ่านมา ประกอบด้วย 5 ประเด็นดงันี ้

ประเด็นที1่: ฉนัท าอะไรบ้าง (What did I do?) 
ประเด็นที่2: ฉันรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอ (How do I feel 

about my presentation?) 
ประเด็นที่ 3: การน าเสนอครัง้นีฉ้ันได้เรียนรู้ว่า... (What have I 

learnt from this presentation?) 
ประเด็นที่  4: แผนการท างานครัง้ต่อไป (What will I do next 

time?) 
ประเด็นที่ 5: กิจกรรมทางภาษาที่ส่งเสริมการสะท้อนคิด คือเป็น

กิจกรรมที่ผู้ เรียนได้ฝึกเพื่อพัฒนาการน าเสนอและเสริมสร้างความมั่นใจในการน าเสนอ
ภาษาองักฤษด้วยรูปแบบที่หลากหลายและฝึกการท างานเป็นกลุม่ 
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3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่เก่ียวข้อง โดยศึกษางานวิจัยที่

เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนการสะท้อนคิด และศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ทกัษะการน าเสนอภาษาองักฤษ เพื่อเชื่อมโยงและสนบัสนุนแนวคิดในการจดัท างานวิจยัครัง้นีโ้ดย
มีรายละเอียดดงันี ้

 
3.1 งานวิจัยในประเทศ 

ธีรพล เพียรเพ็ง (2556) ได้ศกึษาผลของการสะท้อนคิดด้วยวิดีทศัน์ตามแนวคิดวงจร
กิบส์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อระดับการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า นกัศึกษาครูที่ได้รับการการสะท้อนคิดด้วยวิดีทศัน์ตามแนวคิดวงจรกิปส์ในแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยของการสะท้อนคิดด้วยวิดีทัศน์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และระดับการสะท้อนของนักศึกษาครูก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จันมณี รัตนวงศ์ษา (2559) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนการสะท้อนคิด
หลายระดบัต่อความสามารถในการสอนภาษาองักฤษของนิสิตนักศึกษาครูลาว ระดบัชัน้ปีที่ 3 ปี
การศึกษา2559 จ านวน 30 คน ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระเบียบวิธีการสอน คดัเลือกโดยวิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง ผลวิจัยพบว่า นิสิตครูมีคะแนนการปฏิบติัการสอนเพิ่มขึน้แบบไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 พัฒนาการการเขียนแบบบันทึกหลงัการสอนของกลุ่มนิสิตครูมีพัฒนาการขึน้
จากระดบัขัน้2 สะท้อนการคิดจากกการบรรยายสู่ขัน้ 3 สะท้อนการคิดจากกระบวนการสอน และ
ความคิดเห็นของนิสิตครูมีทศันคติเชิงบวกต่อกิจกรรมในแต่ละกระบวนการ 

ปาริฉัตร บุญต้อม (2557) ได้ศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการสะท้อนคิดของผู้ เรียนและ
การให้ข้อมูลย้อนกลบัของผู้สอนในการพฒันาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการสร้างสรรค์
งานคอมพิวเตอร์กราฟิกของนักเรียน ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 125 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ระบบจดัการ
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ค าถามน าส าหรับการสะท้อนการคิด รูปแบบการให้ข้อมลูย้อนกลบั2 
รูปแบบ คือ รูปแบบทั่วไปและรูปแบบชีแ้นะเพื่อการปรับปรุง ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการสะท้อนคิดของผู้ เรียนและการให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้สอนในการพัฒนาแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์กราฟิกของนกัเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสิ
ติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 



  84 

พรสวรรค์ ศภุศรี (2558) ได้ศึกษาการพฒันาโมเดลนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสานเพื่อพฒันาความสามารถด้านการคิดแบบสะท้อนกลบัและความสามารถด้าน
การสอนของนิสิตเอกการสอนภาษาอังกฤษ ที่ก าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในปีการศึกษา 
2555 วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นการ คือ ขัน้วิเคราะห์ปัญหา ขัน้พัฒนาวิธีแก้ปัญหา ขัน้ทดลอง
กลุ่มย่อย และขัน้ทดลองกลุ่มหลกั ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบผสมผสาน มี3 ขัน้ตอนคือ ขัน้ก่อนสังเกตการณ์ ขัน้สังเกตการณ์ และขัน้หลัง
สงัเกตการณ์  2) ผลการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน พบว่าโดยรวมแล้ว
ระดบัความสามารถถด้านการคิดสะท้อนกลบัไม่พฒันาเพิ่ม แต่รายบุคคลนัน้พบว่า มีนิสิตจ านวน 
2 คน ที่มีความสามารถด้านการคิดสะท้อนกลบัเพิ่มขึน้ 1 ขัน้ ซึ่งตวัแปรที่ส่งผลต่อความสามารถ
ด้านการคิดสะท้อนกลบัของกลุ่มตัวอย่างคือ การที่นิสิตได้พูดคยุแบบเผชิญหน้ากบัอาจารย์นิเทศ
ในขัน้หลังสังเกตการณ์ และการคิดสะท้อนกลับด้วยตัวเองทางออนไลน์ 3) ผลการประเมิณ
คณุภาพของรูปแบบการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มีต่อความสามารถด้านการสอน
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าโดยรวมความสามารถด้านการสอนของกลุ่มตวัอย่างเพิ่มขึน้2 ระดับ โดย
ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการสอนคือ ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อแก้ไขแผนการสอน 
ปฏิสมัพันธ์แบบเผชิญหน้ากับอาจารย์นิเทศในขัน้หลงัสงัเกตการณ์ และการคิดสะท้อนกลบัด้วย
ตวัเองทางออนไลน์ 4) กลุ่มตัวอย่างและอาจารย์นิเทศมีทัศนคติที่ดีต่อรูปแบบการนิเทศการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน 

ธัญญวิทย์ วฒุิสว่างวงค์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ผลของการสอนที่เน้นเนือ้หาวิชาโดย
ใช้วิธีสอนแบบซิกซ์ที ที่มีต่อทักษะการน าเสนองานด้วยวาจาของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
วตัถุประสงค์ของการวิจยัได้แก่1) ศึกษาผลการสอนที่เน้นเนือ้หาวิชาโดยใช้วิธีสอนแบบซิกซ์ที ที่มี
ต่อทักษะการน าเสนองานด้วยวาจาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนที่เน้นเนือ้หาวิชาโดยใช้วิธีสอนแบบซิกซ์ที กลุ่มตัวอย่างได้มา
โดยวิธีการซุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ได้แก่นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่3 
โรงเรียนสตีสมุทรปราการ จ านวน 15กลุ่ม รวมเป็น45คน ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
น าเสนองานด้วยวาจาทางวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่2 ปีการศกึษา 2559 เคร่ืองมือที่ใช้ในกรทดลอง
ได้แก่ แบบทดสอบการน าเสนองานด้วยวาจาภาษาองักฤษก่อนและหลงั การสอนเนือ้หาวิชาโดย
ใช้วิธีการสอนแบบซิกซ์ที และการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า 1) คะแนน
เฉลี่ยแบบทดสอบการน าเสนองานด้วยวาจาหลงัการสอนที่เน้นเนือ้หาวิชาโดยใช้วิธีสอนแบบซิกซ์
ทีสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ความคิดเห็นของ
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นักเรียนที่มีต่อการสอนที่เน้นเนือ้หาวิชาโดยใช้วิธีการสอนแบบซิกซ์ที แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
ทศันคติเชิงบวกต่อการสอนพดูน าเสนองานด้วยวาจา 

กรุณา นาผล (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาเกณฑ์การประเมินทกัษะการน าเสนอ
และความเที่ยงระหว่างผู้ ประเมิน ส าหรับรายวิชาทักษะการสื่อสารและการน าเส นอเป็น
ภาษาอังกฤษ การทบทวนและการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินดังกล่าวเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องโดย
ผ่านการประชุมและการลงมติร่วมกันของอาจารย์ผู้ สอนในที่ประชุมรายวิชาเมื่อสิน้สุดภาค
การศึกษาค่าทางสถิติของความเที่ยงตรงระหว่างผู้ประเมิน(Inter-Rater Liability) ที่ใช้เกณฑ์การ
ประเมินนีถู้กทดสอบโดยใช้ Pearson Product-Moment นอกจากนีค้วามคิดเห็นที่ผู้ประเมินเขียน
ไว้ในแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินส าหรับคู่ของผู้ประเมินที่มีค่าความเที่ยงตรงต ่าถึงปานกลาง ยงั
ถูกน ามาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้ประเมิน  
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินในรายวิชานีอ้ยู่ในระดบัปานกลางถึง
สูง อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ ประเมินท าให้ทราบถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ
ความเที่ยงได้แก่ รูปแบบการให้คะแนนที่แตกต่างกนัของผู้ประเมิน เกณฑ์การประเมินด้านที่อาศยั
ความเห็นของผู้ประเมินเป็นหลกั และความผิดพลาดในการให้คะแนนของตวัผู้ประเมินที่เกิดขึน้ ซึ่ง
ผู้ วิจัยได้อภิปรายผลจากการทดสอบที่พบ ข้อแนะน าในการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การ
ประเมินต่อไป 

 
3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Nguyen (2013) ได้ศึกษาเร่ืองการสะท้อนคิดของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL Students) โดยใช้กระบวนการเสริมต่อศักยภาพทางการเรียนรู้ 
(Peer Scaffolding) เพื่อพฒันาความร่วมมือในการพดูน าเสนองาน ของนกัเรียนเวียดนามซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คนที่ผ่านรายงานและสมัภาษณ์ โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็น 6 ส่วนคือ 1) 
พฤติกรรมผู้ เรียน กล่าวคือ การมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการเตรียมการน าเสนอ2) การรวมความคิด
และแหล่งข้อมูล 3) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการสนับสนุน 4) การให้ข้อมูลย้อนกลบัโดยเพื่อน 5) 
การสนบัสนนุตอบค าถามจากกลุม่ผู้ ฟัง 6) ผลที่เกิดและประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลการวิจยัพบว่า ความร่วมมือในการท างานเป็นคู่ สามารถสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พฤติกรรมของผู้ เรียนโดยใช้กระบวนการเสริมต่อศักยภาพ
ทางการเรียนรู้ (Peer Scaffolding)โดยใช้เนือ้หาทัง้6ส่วนน าประกอบกนัในการเรียนรู้แสดงให้เห็น
ถึงความส าคญัเช่นกนัที่เป็นสว่นส าคญัน าไปสู่การน าเสนองาน 



  86 

Krulatz (2016) ได้ศึกษาเร่ือง การสะท้อนคิดในการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ: ท าไมการเรียนผ่านการปฏิบัตินัน้จึงไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงการจักการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของครูประจ าการในนอร์เวย์ผ่าน
รูปแบบการสะท้อนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคือ ครูประจ าการที่สอนในหลกัสตูรการสอนภาษาองักฤษใน
ฐานภาษาต่างประเทศ ของประเทศนอร์เวย์ ในระดับชัน้ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การ
สะท้อนการจดัการเรียนรู้ในระดบัอดุมศกึษาสามารถน าไปสูก่ารพฒันาเทคนิคการจดัการเรียนการ
สอนในชัน้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมถึงการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรการสอน 

Pathak (2015) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาความสามารถในการพดูน าเสนอตามบริบท
วิชาชีพ: โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้ที่เน้นการออกแบบเป็นฐาน วัตถุประสงค์ของ
การวิ จั ย คื อ  เพื่ อพัฒ นาความส าม ารถ ในการพู ดน า เส นอ  (OPC: Oral Presentation 
Competence) ในบริบททางวิชาชีพ ซึ่งผู้ วิจัยได้ให้ความสนใจอยู่ 2 ประเด็นที่มีส่วนช่วยในการ
พฒันาการพูดน าเสนอคือ การเรียนรู้โดยการออกแบบเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่าง
หลักสูตรวิศวกรรมและหลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ นักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  40 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร 2แกนคือ หลักสูตรด้าน
นวตักรรมและการออกแบบทางวิศวกรรม และหลกัสตูรทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ ผลการวิจยั
พบว่า 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือระว่างคณะวิศวกรรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร วิธีการพิเศษ
ดงักล่าวอาจไม่น าไปสู่การพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าสถาบนัการศึกษาดูเหมือนจะ
พอใจกับนักศึกษาเนื่องจากนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึน้  2) การเรียนรู้โดยการออกแบบเป็น
ฐาน มีแนวโน้มที่จะพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนที่จะน าเสนอในบริบทที่เป็นการสื่อสาร
แบบแข่งขนั 

Al-Nouh (2015) ได้ศึกษาเร่ือง ความยากในการพูดน าเสนองาน โดยใช้แบบการ
ประเมินของนักเรียนที่เรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ วตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ 
ศึกษาความยากในการพูดน าเสนองานโดยใช้แบบการประเมิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
นักศึกษาหญิง จ านวน 500 คน จากชัน้ปีที่4 ที่อยู่ในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของวิทยาลัย
การศึกษาขัน้พืน้ฐานประเทศคูเวต ประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น3 ส่วนหลกัๆคือ 1. ลกัษณะ
ส่วนบุคคล(Personal Traits) 2. ทักษะการพูดน าเสนอ(Oral Presentation Skill) 3.  ผู้ ฟังและ
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อาจารย์ผู้สอน (Audience & Instructor) ผลการศึกษาพบว่า ความยากของนักศึกษาในการพูด
น าเสนองาน อยู่ในระดบัปานกลาน(M=3.10) 

Bolívar-Cruz (2018) ได้ศึกษาเร่ือง การประเมินตนเองจากความสามารถในการพูด
น าเสนอ ส่งผลต่อความแตกต่างตามเพศและการแสดงของนกัเรียน  วตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ  
ปัจจยัที่มีผลต่อการประมินตนเองจากความสามารถในการพูดน าเสนองาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ นักเรียนจ านวน 201 คน โดยได้มาจากการแบ่งกลุ่มตามความแตกต่างของเพศและ
ระดับประสิทธิภาพจากการประเมินความสามารถด้านการแสดง ผลการศึกษาพบว่า 1) การมี
แรงจูงใจเป็นตัวแปรเดียวที่มีอิทธิพลต่อการประเมินตนเองของผู้ชายอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่
การประเมินตนเองของผู้หญิงนัน้ขึน้อยู่กบัการมีความมัน่ใจเป็นพืน้ฐานในฐานะของผู้พูด  2) การ
ประเมินตนเองของผู้พดูที่แย่ที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกบัคะแนนโดยครูประเมินนัน้ คือการได้รับอิทธิพล
จากแรงจูงใจที่มีอยู่เท่านัน้ ในขณะที่ผู้พูดที่ดีที่สดุจะให้ตวัเองคะแนนสูง เมื่อพวกเขารู้สึกมีความ
มัน่ใจในการพดูในที่สาธารณะ 

กล่าวโดยสรุป จาการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศผู้ วิจัยพบว่า 
การน าเสนอภาษาอังกฤษคือหนึ่งในทักษะของการสื่อสาร ซึ่งนักเรียนจะต้องสื่อสารผ่านการพูด 
การแสดงท่าทางรวมถึงสื่ออ านวยความสะดวกที่ช่วยให้การสื่อสารมีความเข้าใจมากยิ่งขึน้ การวดั
และประเมินทางการน าเสนอจะวดัความสามารถภาคปฏิบติัที่สามารถวดัสภาพที่แท้จริงผ่านการ
น าเสนอโดยใช้รูปแบบเกณฑ์การประเมินการน าเสนอที่มีการให้คะแนนที่คล้ายๆกนั ซึ่งการศึกษา
ครัง้นีส้ามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้กับการวัดและการประเมินผลการน าเสนองาน
ภาษาองักฤษในการวิจยัครัง้นีไ้ด้อย่างเหมาะสม 

การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดมีส่วนช่วยในการพฒันาทกัษะการคิดของนกัเรียน โดย
การสะท้อนคิดช่วยให้ผู้ เรียนได้มองย้อนกลบัไปที่กระบวนการท างานของตนเองท าให้ผู้ เรียนได้เห็น
ขัน้ตอนในการปฏิบัติงานของตนเอง เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้เห็นจุดดีจุดด้อยของตน น าไปสู่
การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นผลท าให้การสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนมีความ
หลากหลายและน่าสนใจ อีกทัง้การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดมีความเชื่อมโยงกบัการเรียนผ่านการ
ลงมือท าอย่างแท้จริงจากข้อมลูการศกึษางานวิจยัข้างตน โดยส่วนมากผู้วิจยัน าการเรียนรู้ผ่านการ
สะท้อนคิดมาใช้ในการพัฒนาเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู การพัฒนาระบบการจัดท าแฟ้มสะสมงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้
ผ่านการสะท้อนคิดมีส่วนช่วยในการพัฒนาตนพัฒนางานของผู้ เรียนอย่างแท้จริง ดังนัน้จะเป็น
ประโยชน์กับงานวิจัยในครัง้นีใ้นแง่ของการพัฒนาการน าเสนอภาษาอังกฤษที่ช่วยให้ผู้ เรียนเห็น
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กระบวนการการท างานของตนเองและของกลุ่มท าให้การน าเสนอมีความน่าสนใจรวมไปถึง
คณุภาพของการน าเสนอมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้ป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดย

มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัเรียน โดย
ใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าตามหวัข้อดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากร และกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัเขียนเขต
สงักดั ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ที่เรียนวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 7 ห้องเรียน รวมทัง้หมด 215 คนโดยนักเรียนทัง้หมดจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นีคื้อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา ปทุมธานี เขต 2 ที่เรียนวิชาภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 35 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ใช้วิธีการจบัฉลากมา 1 ห้องเรียน จากจ านวน 7 ห้องเรียน  

ระยะเวลาในการศึกษาการวิจัย 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ระยะเวลาเป็น

ระยะเวลา 11 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง คาบละ 60 นาทีรวมทัง้สิน้ 22 ชัว่โมง ในการวิจยัครัง้นี ้
ได้จดัคาบสอนติดกนั 2 ชัว่โมงเพื่อต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการทดลอง 
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ตาราง 8 ตารางเนือ้หา และระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 

สัป 
ดาห์ที่ 
(Week) 

เนือ้หา 
(Content) 

ขัน้การสอนแบบ
สะท้อนคดิ 

รูปแบบกิจกรรม 
(Activities) 

ภาระงาน/
ชิน้งาน 

(Assignment/P
roject) 

เวลา/
ชั่วโมง 
(Time) 

สัปดาห์
ที่ 
1 
 

-Orientation: 
ปฐมนิเทศ  
- ความรู้
เบือ้งต้น
เก่ียวกบัการ
น าเสนอ 

 How to make presentation 
- Introduction 
- Information 
- Conclusion 

 2 
(ชัว่โมงที่ 

1-2) 

สัปดาห์
ที่ 

2-4 
 

Topic 1: 
Character 
Review 
- 
Appearance 
and 
Personality 
- Feeling 
and Opinion 
- Character 
Review 

(Marvel 
Film) 

  

ขัน้ตอนท่ี 1 
ขัน้วางแผน 

(Plan) 
 

สปัดาห์ที่ 2 
- ศกึษาเร่ือง Character 
Review 
- ฝึกการวางแผนเก่ียวกบั
น าเสนอย่อยในคาบเรียน 
-ฝึกการน าเสนอย่อยในคาบ
เรียน 
-ฝึกการสะท้อนคิดเก่ียวกบั
การน าเสนอย่อยในคาบเรียน 

 2 
(ชัว่โมงที่ 

3-4) 

สปัดาห์ที่ 3 
-ศกึษาภาระงานการน าเสนอ
ครัง้ที่ 1 เร่ือง Character 
Review ที่ได้รับมอบหมาย
และเกณฑ์การประเมินการ
น าเสนอ 
- วางแผนการน าเสนอ 
ครัง้ที่ 1 
-ท ากจิกรรมการสะท้อนคิด
ก่อนการน าเสนอ จากนัน้สรุป 

 2 
(ชัว่โมงที่ 

5-6) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

สัป 
ดาห์ที่ 
(Week) 

เนือ้หา 
(Content) 

ขัน้การสอนแบบ
สะท้อนคดิ 

รูปแบบกิจกรรม 
(Activities) 

ภาระงาน/
ชิน้งาน 

(Assignment/P
roject) 

เวลา/
ชั่วโมง 
(Time) 

   ความก้าวหน้าของการ
วางแผนเสนอต่อครูและ
รับฟังข้อเสนอแนะจากครู 
(Reflection before 
presentation: 
worksheet & 
Discussion) 

  

  ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้น าเสนอ
งาน (Presentation) 

สปัดาห์ที่ 4 
-  น าเสนองานครัง้ที่ 1 
เร่ือง Character Review 
- เขียนข้อมลูย้อนกลบัใน
รูปแบบ 2 stars and 1 
wish 
(ผู้วิจยับนัทึกวดิีโอขณะ
น าเสนอ) 

งานน าเสนอ
ครัง้ที่ 1 เร่ือง 
Character 
Review 
(Presentation 
# 1) 
 

2 
(ชัว่โมงที่ 

7-8) 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้สะท้อน
คิด และวางแผนต่อ

ยอดในการน าเสนอครัง้
ต่อไป(Reflection & 

Plan on) 

- ท ากจิกรรมการสะท้อน
คิดหลงัการน าเสนอ 
(Reflection After 
presentation) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

สัป 
ดาห์ที่ 
(Week) 

เนือ้หา 
(Content) 

ขัน้การสอนแบบ
สะท้อนคดิ 

รูปแบบกิจกรรม 
(Activities) 

ภาระงาน/
ชิน้งาน 

(Assignment/P
roject) 

เวลา/
ชั่วโมง 
(Time) 

สัปดา
ห์ที่ 
5-7 

 

Topic 2: 
Advertisement 
- 
Advertisement 
-Logo & 
Slogan 
- Powerful 
word of the 
advertisement 
- Convince me 

ขัน้ตอนท่ี 1 
ขัน้วางแผน 

(Plan) 
 

สปัดาห์ที่ 5 
- ศกึษาเร่ือง 
Advertisement 
- ฝึกการวางแผนเก่ียวกบั
น าเสนอย่อยในคาบเรียน 
-ฝึกการน าเสนอย่อยใน
คาบเรียน 
-ฝึกการสะท้อนคิด
เก่ียวกบัการน าเสนอย่อย
ในคาบเรียน 

 2 
(ชัว่โมงที่ 

9-10) 

   สปัดาห์ที่ 6 
-ศกึษาภาระงานการ
น าเสนอครัง้ที่ 2 เร่ือง 
Advertisement ที่ได้รับ
มอบหมายและเกณฑ์การ
ประเมินการน าเสนอ 
- วางแผนการน าเสนอ 
ครัง้ที่ 2 
-ท ากจิกรรมการสะท้อน
คิดก่อนการน าเสนอ 
จากนัน้สรุป
ความก้าวหน้าของการ
วางแผนเสนอต่อครูและ
รับฟังข้อเสนอแนะจากครู 
(Reflection before 
presentation: 
worksheet & 
Discussion) 

 2 
(ชัว่โมงที่ 
11-12) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

สัป 
ดาห์ที่ 
(Week) 

เนือ้หา 
(Content) 

ขัน้การสอนแบบ
สะท้อนคดิ 

รูปแบบกิจกรรม 
(Activities) 

ภาระงาน/
ชิน้งาน 

(Assignment/P
roject) 

เวลา/
ชั่วโมง 
(Time) 

  ขัน้ตอนท่ี 2ขัน้น าเสนอ
งาน(Presentation) 

สปัดาห์ที่ 7 
- น าเสนองานครัง้ที่ 2 
เร่ือง Advertisement 
- เขียนข้อมลูย้อนกลบัใน
รูปแบบ 2 stars and 1 
wish 
(ผู้วิจยับนัทึกวดิีโอขณะ
น าเสนอ) 

งานน าเสนอ
ครัง้ที่ 2 เร่ือง 
Advertisement 
(Presentation 
# 2) 
 

2 
(ชัว่โมงที่ 
13-14) 

  ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้สะท้อน
คิด และวางแผนต่อ
ยอดในการน าเสนอครัง้
ต่อไป(Reflection & 
Plan on) 

สปัดาห์ที่ 7 
- ท ากจิกรรมการสะท้อน
คิดหลงัการน าเสนอ 
(Reflection After 
presentation) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

สัป 
ดาห์ที่ 
(Week) 

เนือ้หา 
(Content) 

ขัน้การสอนแบบ
สะท้อนคดิ 

รูปแบบกิจกรรม 
(Activities) 

ภาระงาน/
ชิน้งาน 

(Assignment/P
roject) 

เวลา/
ชั่วโมง 
(Time) 

สัปดา
ห์ที่ 
8-10 

Topic 3: 
Discover 
Thainess 

- Thainess 
Tour: The 
cultural 
tourism 
- English for 
tourism 
marketing 
- Create 
Thainess Tour 
Program/ 
Poster 

ขัน้ตอนท่ี 1 
ขัน้วางแผน 

(Plan) 
 

สปัดาห์ที่ 8 
- ศกึษาเร่ือง Discover 
Thainess 
- ฝึกการวางแผนเก่ียวกบั
น าเสนอย่อยในคาบเรียน 
-ฝึกการน าเสนอย่อยในคาบ
เรียน 
-ฝึกการสะท้อนคิดเก่ียวกบั
การน าเสนอย่อยในคาบเรียน 

 2 
(ชัว่โมงที่ 
15-16) 

สปัดาห์ที่ 9 
-ศกึษาภาระงานการน าเสนอ
ครัง้ที่ 3 เร่ือง Discover 
Thainess ที่ได้รับมอบหมาย
และเกณฑ์การประเมินการ
น าเสนอ 
- วางแผนการน าเสนอ 
ครัง้ที่ 3 
-ท ากจิกรรมการสะท้อนคิด
ก่อนการน าเสนอ จากนัน้สรุป
ความก้าวหน้าของการ
วางแผนเสนอต่อครูและรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากครู 
(Reflection before 
presentation: worksheet & 
Discussion) 

 2 
(ชัว่โมงที่ 
17-18) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

สัป 
ดาห์ที่ 
(Week) 

เนือ้หา 
(Content) 

ขัน้การสอนแบบ
สะท้อนคดิ 

รูปแบบกิจกรรม 
(Activities) 

ภาระงาน/
ชิน้งาน 

(Assignment/P
roject) 

เวลา/
ชั่วโมง 
(Time) 

  ขัน้ตอนท่ี 2ขัน้
น าเสนองาน
(Presentation) 

สปัดาห์ที่ 10 
- น าเสนองานครัง้ที่ 3 เร่ือง 
Character Review 
- เขียนข้อมลูย้อนกลบัใน
รูปแบบ 2 stars and 1 wish 
(ผู้วิจยับนัทึกวดิีโอขณะ
น าเสนอ) 

งานน าเสนอ
ครัง้ที่ 3 เร่ือง 
Discover 
Thainess 
(Presentation 
# 3) 
 

2 
(ชัว่โมงที่ 
19-20) 

  ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้
สะท้อนคิด และ
วางแผนต่อยอดใน
การน าเสนอครัง้
ต่อไป(Reflection & 
Plan on) 

สปัดาห์ที่ 10 
- ท ากจิกรรมการสะท้อนคิด
หลงัการน าเสนอ 
(Reflection After 
presentation) 

  

สัปดา
ห์ที่ 
11 

สรุปกิจกกรรรม
การด าเนินงาน 

 สปัดาห์ที่ 11 
Class & Group Discussion  

 2 
(ชัว่โมง
ที2่1-22) 

รวม  22 
ชั่วโมง 

 

 

ที่มา : (สาวิตรี สีบดุศรี, 2564) 
 

2. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีแ้บ่งเป็น 2 เคร่ืองมือ ประกอบด้วย 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
1.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยขัน้ตอนใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
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2.1 แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการสะท้อนคิด เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูคือแบบประเมินความสามารถในการ
น าเสนอภาษาองักฤษ ซึ่งมีลกัษณะเป็นรายการตรวจสอบตามประเด็นการประเมิน และแบบการ
สะท้อนคิด โดยมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายและเป็นข้อค าถามปลายเปิดซึ่งปรับมาจาก
วิธีการสะท้อนคิด ของกิบส์ The reflective cycle (Gibbs, 1988) แบบประเมินความสามารถใน
การน าเสนอภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ  
ตอนที ่2 แบบสะท้อนคิดการน าเสนอภาษาองักฤษ 

1. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ขัน้ตอนกิจกรรมการสะท้อนคิด  

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือด าเนินการดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาหลักสูตร ขอบข่ายเนือ้หาวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา

 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 อ22201 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช2551 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2. ศึกษาหลกัสูตรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
วดัเขียนเขต สงักดั สพป. ปทมุธานีเขต 2 

3. ศกึษาเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวข้อง ทฤษฎี และรูปแบบกิจกรรมการสะท้อน
คิด 

4. ศึกษาเนื อ้หาและคัดเลือกเนื อ้หาจากหนังสือนิตยสารต่าง  ๆ ได้แก่ 
นิตยสารไทม์ (TIME) นิตยสารโว้ก (Vogue) นิตยสารGQ และนิตยสารเนชั่นเนล จีโอกราฟฟิก 
(National geographic) และข้อมลูจากสื่อออนไลน์ที่นกัเรียนพบเจอในชีวิตประจ าวนั (Authentic 
Texts) เป็นเนือ้หาตามจุดประสงค์การฝึกทักษะการพูดและการน าเสนอภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมฝึกความสามารถในการ น าเสนอโดยใช้ภาษาและน ามาประกอบการ
เรียนการสอนและจดัท าแผนการสอน จ านวนทัง้สิน้ 3 หน่วยการเรียนรู้  

5. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
สะท้อนคิดในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ โดยให้มีกิจกรรมสอดคล้องกับขัน้
การสอนแบบสะท้อนคิด ปรับจากวิธีการของโคล์บ (Kolb, 1984, p.12) และกิบส์ (Gibbs, 1988) 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการพฒันาความสามารถในการน าเสนองาน ซึง่ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ 
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชกิจกรรมการสะท้อนคิด โดยยดึขัน้การสอนแบบ

สะท้อนคิด ปรับจากวิธีการของโคล์บ และกิบส์   
 

ที่มา : (สาวิตรี สีบดุศรี, 2564) 
  
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผนงาน 
(Plan) 

ขั้นสะท้อนคิด และ
วางแผนต่อ(Reflection 

& Plan on) 

ขั้นนำเสนองาน 
(Presentation) 

Reflection 



  98 

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้วางแผนงาน (Plan)   
ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้น าเสนองาน (Presentation) 
ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้สะท้อนคิด และวางแผนต่อยอดในการน าเสนอครัง้ต่อไป 

(Reflection & Plan on) 
โดยในขัน้ตอนที่ 3 ของทุกแผนการจดัการเรียนรู้ รวมถึงการน าเสนองาน

นัก เรียนจะได้ท าใบงานแบบสะท้อนคิดการน า เสนอภาษาอังกฤษ  (Reflective of my 
presentation) นีไ้ด้ประยุกต์มาจากวิธีการสะท้อนคิด ของกิบส์ The reflective cycle (Gibbs. 
1988) โดยได้ปรับเป็น 5 ตอนของการสะท้อนคิด มีดงันี ้

 ขัน้ที่ 1 ขัน้บรรยายถึงเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ 
 ขัน้ที่ 2 ขัน้บอกถึงความคิดและความรู้สกึถึงสิ่งที่เกิดขึน้ 
 ขัน้ที่ 3ขัน้ประเมินว่าสิ่งไหนที่ท าแล้วได้ผลดี และไม่ดี พร้อม

บอกแนวทางแก้ไข 
 ขัน้ที่ 4 ขัน้การวางแผนถึงการท างานครัง้ต่อไป 
 ขัน้ที่ 5 ขัน้กิจกรรมทางภาษาที่สง่เสริมการสะท้อนคิด  

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือด าเนินการดังต่อไปนี ้
1. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึน้เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์และผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องตามจุดประสงค์ และความ
สอดคล้องของกิจกรรมกบัเนือ้หาเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content 
Validity) เพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงต่อไป โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีระดับการประเมิน 3 
ระดบัดงันี ้

+1 = แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับเนือ้หาและ
พฤติกรรม 

 0 = ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับเนือ้หาและ
พฤติกรรม 

-1 = แน่ใจว่าแแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับเนื อ้หาและ
พฤติกรรม 

2. น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัเขียนเขตที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง 

3. น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงอีกครัง้ก่อนทดลองจริง 
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2. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
2.1 แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม

การสะท้อนคิด  
ตอนที่ 1 แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ  

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือด าเนินการดังต่อไปนี ้
1. ศึกษารูปแบบกิจกรรมและวิธีการวัดและประเมินผลการพูดของ  เวียร์ 

(Underhill, 2000; Weir, 1993) ศึกษาการวดัและการประเมินผลจากงานปฏิบติัของ (สุวิมล ว่อง
วานิช, 2547) และศึกษาเกณฑ์การประมินการน าเสนอ ของ (กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2557, น.
39; โชติกา ภาษีผล, 2559, น.25) โดยใช้รูปแบบเกณฑ์การประเมิน (Rubric) คือ รูบริคแบบแยก
ประเด็น (Analytic Rubric) ซึ่งก าหนดระดับคุณภาพคะแนน (Rating scale) ออกเป็น 5 ระดับ
และเขียนค าอธิบายแต่ละระดบัคณุภาพ (สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544, น.175) 

ระดบั 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม 
ระดบั 4 หมายถึง ดีมาก 
ระดบั 3 หมายถึง ดี 
ระดบั 2 หมายถึง พอใช้ 
ระดบั 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

2. ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของการน าเสนอจาก กรุสเสนดอร์ฟ 
(Grussendorf, 2007; Ritchie, 2019; Wallwork, 2016) ซึ่งน ามาเป็นคุณลักษณะประเด็นที่
ต้องการประเมิน  โดยแบ่งออกเป็น  5 ประเด็น ดังนี  ้1. องค์ประกอบในการน าเสนอ 2. 
องค์ประกอบท่าทาง 3. อุปกรณ์หรือชิน้งาน 4. การใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ 5. กระบวนการ
กลุม่ 

3. สร้างเกณฑ์การประเมินทักษะการน าเสนอภาษาอังกฤษในการ
น าเสนองานทัง้หมด 3 ครัง้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษซึ่งคลอบคลุม
หวัข้อดงันี ้

3.1 Character Review 
3.2 Advertisement  
3.3 Discover Thainess 

 
 
 



  100 

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือด าเนินการดังต่อไปนี ้
1. น าเกณฑ์การประเมินความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษที่

สร้างขึน้เสนอให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาองักฤษ จ านวน 3 คนเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content Validity) ว่าเกณฑ์การประเมินความสามารถในการน าเสนอ
ภาษาอังกฤษนัน้มีความเที่ยงตรงกับเนือ้หาที่เรียน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีระดับการ
ประเมิน 3 ระดบัดงันี ้

+1 = แน่ ใจว่าแบบประเมินมีความสอดคล้องกับ เนื อ้หาและ
พฤติกรรม 

 0 = ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินมีความสอดคล้องกับเนื อ้หาและ
พฤติกรรม 

-1 = แน่ใจว่าแบบประเมินไม่สอดคล้องกบัเนือ้หาและพฤติกรรม 
2. น าค่ าการพิ จารณ ามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of 

Consistency: IOC) โดยใช้สูตรของ โรวิเนลและแฮมเบลตัน Rovinelli &Hambleton (1997 อ้าง
ถึงใน ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538, น.248-249) พิจารณาค่า IOC 

3. น าเกณฑ์การประเมินความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษท่ี
สร้างขึน้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน 
วดัเขียนเขต สงักดั สพป. ปทมุธานี ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจ านวน 35 คน  

4. น าคะแนนจากแบบประ เมิ นความสามารถในการน า เสนอ
ภาษาองักฤษไปวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมัน่ของคลอนบาค 

ตอนที่ 2 แบบสะท้อนคิดการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือด าเนินการดังต่อไปนี ้

1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้การสะท้อนคิด 

 2. สร้างแบบสะท้อนคิดการน าเสนอภาษาอังกฤษ (Reflective of my 
presentation) เพื่อน าไปใช้ในขัน้การสอน Reflection& Plan on จากแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละ
ครัง้ โดยใบงานที่น าไปใช้ขัน้ Reflection& Plan onนีจ้ะเป็นการฝึกให้นกัเรียนมองย้อนไปถึงในทุก
กระบวนการท างานตัง้การวางแผนจนถึงการน าเสนองาน รวมไปถึงการวางแผนงานในครัง้ต่อไป  

แบบสะ ท้ อน คิ ด ก ารน า เส น อภ าษ าอั งก ฤษ  (Reflective of my 
presentation) นีไ้ด้ประยุกต์มาจากวิธีการสะท้อนคิด ของกิบส์ The reflective cycle (Gibbs. 
1988) โดยได้ปรับเป็น 5 ตอนของการสะท้อนคิด มีดงันี ้



  101 

ขัน้ที่ 1 ขัน้บรรยายถึงเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ 
ขัน้ที่ 2 ขัน้บอกถึงความคิดและความรู้สกึถึงสิ่งที่เกิดขึน้ 
ขัน้ที่ 3ขัน้ประเมินว่าสิ่งไหนที่ท าแล้วได้ผลดี และไม่ดี พร้อมบอกแนว

ทางแก้ไข 
ขัน้ที่ 4 ขัน้การวางแผนถึงการท างานครัง้ต่อไป 
ขัน้ที่ 5 ขัน้กิจกรรมทางภาษาที่สง่เสริมการสะท้อนคิด 

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือด าเนินการดังต่อไปนี ้
1. น าแบบประเมินตอนที่ 2 แบบสะท้อนคิดการน าเสนอภาษาอังกฤษท่ี

สร้างขึน้เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความถูกต้องตามจุดประสงค์ และความสอดคล้องของกิจกรรมกบัเนือ้หาเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content Validity) เพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงต่อไป โดยใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องที่มีระดบัการประเมิน 3 ระดบัดงันี ้

+1 = แน่ใจว่าแบบสะท้อนคิดมีความสอดคล้องกับเนือ้หาและ
พฤติกรรม 

 0 = ไม่แน่ใจว่าแบบสะท้อนคิดมีความสอดคล้องกับเนือ้หาและ
พฤติกรรม 

-1 = แน่ใจว่าแบบสะท้อนคิดไม่สอดคล้องกบัเนือ้หาและพฤติกรรม 
2. น าแบบประเมินตอนที่ 2 แบบสะท้อนคิดการน าเสนอภาษาอังกฤษท่ี

ได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขียนเขตที่ไม่ใช่
กลุม่ตวัอย่าง 

3. น าแบบประเมินตอนที่ 2 แบบสะท้อนคิดการน าเสนอภาษาองักฤษมา
ปรับปรุงอีกครัง้ก่อนทดลองจริง 
 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบแผนการทดลอง     
การวิจยัในครัง้นีใ้ช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววดั

หลายครัง้  (Random one group time- series design) (Campbell และ Stanley, 1963, p.37; 
วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, 2556) ดงันี ้
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ตาราง 9 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

RE T1 X T2 T3 T4 

 

ความหมายของสัญลักษณ์ 
T1   หมายถึง คะแนนการน าเสนองานก่อนเรียน 
T2 T3 T4  หมายถึง คะแนนการน าเสนองานหลงัเรียนครัง้ที่ 1 2 และ 3 
RE   หมายถึง กลุม่ทดลอง (Experiment Group) 
X   หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนการสะท้อนคิด 

(Instructional Model of Reflection) 
 

วิธีด าเนินการทดลอง 
1. จัดปฐมนิเทศ เพื่อท าความเข้าใจกบัผู้ เรียนเก่ียวกบัรูปแบบการน าเสนองาน และ

เทคนิคที่ใช้ในการน าเสนองาน  
2. จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มถาวร จ านวน 5 กลุ่ม ในแต่ละละกลุ่มมีสมาชิก 7 คน 

โดยภายในกลุม่คละความสามารถ 
3. นกัเรียนน าเสนองานก่อนเรียน (Pre-Test) 
4. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ

กิจกรรมการสะท้อนคิด เป็นชั่วโมงของการสอนเนือ้หาที่จะน าไปสู่การน าเสนอของแต่ละหน่วย
เรียน ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้มีขัน้กิจกรรมการเรียนรู้ทัง้หมด 3 ขัน้เพื่อพฒันาความสามารถ
ของนกัเรียนในการน าเสนอ ประกอบด้วย  
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ครูสอนเนือ้หาและให้นกัเรียนฝึกการน าเสนอย่อยในคาบเรียน

 
 

ภาพประกอบ 6 ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อฝึกการสะท้อนคิดและ
การน าเสนอ 

 
ที่มา : สาวิตรี สีบดุศรี (2563) 

 
จากแผนภาพสรุปได้ว่า ขัน้วางแผนงาน มีลักษณะครูกระตุ้นความสนใจ น าเสนอ

เนือ้หาและให้นักเรียนฝึกวางแผน 2. ขัน้น าเสนองาน ครูให้นักเรียนฝึกน าเสนองานย่อย ๆ แต่ละ
ชัว่โมงการสอนเนือ้หา 3. ขัน้สะท้อนคิด เป็นขัน้ที่นกัเรียนสะท้อนคิด โดยการทบทวนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของตนเองพร้อมกับอภิปรายในกลุ่มของตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอดการท างานในครัง้
ต่อไป 

5. นักเรียนทดสอบหลังเรียนโดยวิธีการน าเสนอหลังเรียนครัง้ที่ 1 เร่ือง Character 
Review (Post-test1) น าเสนองานครัง้2 เร่ือง Advertisement (Post-test 2) และน าเสนองานครัง้
ท่ี 3 เร่ือง Discover Thainess (Post-test 3) ทกุครัง้ของการน าเสนอหลงัเรียน ผู้ เรียนจะต้องมีการ
ท าใบงานแบบการสะท้อนคิดก่อนการน าเสนอ (Reflection Before Presentation) และท าใบงาน
แบบการสะท้อนคิดหลงัจบการน าเสนอ (Reflection After Presentation) 

6. ผู้ วิจัยเป็นผู้ ด าเนินการสอนเองใช้ระยะเวลาในการสอน ทัง้หมด 11 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 22 ชั่วโมงในการวิจัยครัง้นีไ้ด้จัดคาบสอนติดกัน 2 ชั่วโมงเพื่อต่อเนื่อง
ของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการทดลอง 
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7. ด าเนินการสอนตามโครสร้างเนือ้หาที่ใช้ในการทดลองมีทัง้หมด 3 หน่วยการ
เรียนรู้ คือ หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองCharacter Review หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง 
Advertisement หน่วยการจดัการเรียนรู้ที่ 3 Discover Thainess ในแต่ละหน่วยการจดัการเรียนรู้ 
จะมีด าเนินการจัดการเรียนรู้และเก็บข้อมลูทัง้หมด 3 ขัน้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความสามารถใน
การน าเสนอ สรุปเป็นแผนภาพได้ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 7 ขัน้กิจกรรมการสะท้อนคิดเพื่อพฒันาความสามารถในการน าเสนอ 
 

ที่มา : สาวิตรี สีบดุศรี (2563) 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้วางแผนงาน (Plan) 
- ครูสอนเนือ้หาจากนัน้ให้เรียนเข้ากลุม่วางแผนเนือ้หาในการน าเสนอ 
- ศึกษาภาระงานการน าเสนอตามที่ได้รับมอบหมายและเกณฑ์การประเมิน

การน าเสนอ 
- นักเรียนท ากิจกรรมการสะท้อนคิดก่อนการน าเสนอ จากนั น้ส รุป

ความก้าวหน้าของการวางแผนน าเสนอต่อครูและรับฟังข้อเสนอแนะจากครู  (Reflection Before 
Presentation) 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้น าเสนองาน (Presentation) 
- นักเรียนทัง้ 5 กลุ่มน าเสนองานตามที่เตรียมไว้ ขณะการน าเสนอครูได้

บนัทกึคลิปวิดีโอของการน าเสนองานไว้ 
- ขณะที่เพื่อนน าเสนองาน ครูและเพื่อนของนักเรียนจะเขียนข้อคิดเห็น

เก่ียวกับการน าเสนอ (กิจกรรม 2 stars& 1 wish) และส่งให้กลุ่มที่น าเสนอทันทีหลงัจากรายงาน
เสร็จ 

ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้สะท้อนคิด และวางแผนต่อยอดในการน าเสนอครัง้ต่อไป 
(Reflection & Plan on)  

- ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนใบงานกิจกรรมการสะท้อนคิด (Reflection 
After Presentation) “สะท้อนคิดของตวัเอง” 

- นกัเรียนแต่ละคนเข้ากลุ่มและพดูคยุเก่ียวกบัการสะท้อนการท างานของตน 
(Reflection After Presentation) “สะท้อนคิดของกลุม่” 

- ครูให้นกัเรียนอ่านข้อคิดเห็นจากการน าเสนองานจากใบแสดงข้อคิดเห็น 2-
star&1-wish และดูคลิปวิดีโอในการน าเสนองานประกอบ จากนัน้นักเรียนพูดคุยเก่ียวกับการ
น าเสนองานของกลุ่มตนเองโดยสะท้อนผ่านการท าใบงานกลุ่ม จากนัน้นักเรียนแต่ละกลุ่มท า
กิจกรรมทางภาษาที่ส่งเสริมการสะท้อนคิด ที่ผู้ เรียนได้ฝึกเพื่อพัฒนาการน าเสนอและเสริมสร้าง
ความมัน่ใจในการน าเสนอภาษาองักฤษด้วยรูปแบบที่หลากหลายและฝึกการท างานเป็นกลุม่ 

8. การเก็บรวบรวมคะแนนจะอยู่ในแบบแบบการประเมินการน าเสนองานของ
นกัเรียนแต่ละครัง้ ซึง่มีทัง้หมด 3 ครัง้ เพื่อดพูฒันาการของความสามารถในการน าเสนองาน 

9. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูป 

10. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
 
4. การจัดกระท า และวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน จากความสามารถในการน าเสนอ

ภาษาอังกฤษ ของกลุ่มทดลอง (Experimental group) ก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใช้กิจกรรม
การสะท้อนคิดแบบอนกุรมเวลากลุม่เดียว(One group time series design) 

4.1.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนรายบุคคล ก่อน(T1) และหลังเรียนT2 T3 และT4 ตามล าดับโดยใช้กิจกรรมการ
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สะท้อนคิด ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติการวิเคราะห์ t-test for dependent Sample 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

4.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื อ้หา (Content Analysis) จากแบบสะท้อนคิดการ
น าเสนอภาษาอังกฤษก่อนและหลงัการน าเสนอโดยนักเรียนเป็นผู้ ประเมินเก่ียวการน าเสนอของ
ตนเองเป็นลกัษณะความเรียง 

4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
4.2.1 สถิติพืน้ฐาน 

4.2.1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (สรุศกัด์ิ อรมรัตนศกัด์ิ, 2556, น.43) 

    �̅� =  
∑ 𝑥

𝑁
 

 

                       เมื่อ  �̅�  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 

         ∑ 𝑥   แทน ผลรวมของข้อมลูทัง้หมด 

  𝑁      แทน จ านวนข้อมลู 
4.2.1.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สรุศกัด์ิ อรมรัตนศกัด์ิ, 2556, น.69) 

   𝑆. 𝐷. =  
√𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ )2𝑋 

𝑁 (𝑁−1)
 

   

เมื่อ 𝑆. 𝐷.  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑ 2𝑋   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละค่ายกก าลงัสอง 

 (∑ X)2 แทน ผลรวมของข้อมลูทัง้หมดยกก าลงัสอง 

 𝑁  แทน จ านวนข้อมลูทัง้หมดของกลุม่ตวัอย่าง 
4.2.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

4.2.2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ขัน้ตอน
กิจกรรมการสะท้อนคิด และแบบประเมินความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ ใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence: IOC) (ธนวฒัน์ ธิติธนานนัท์, 2554, น.130) 
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   𝐼𝑂𝐶 =  
∑ 𝑅

𝑁
  

 

 

เมื่อ 𝐼𝑂𝐶  แทน ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้
และแบบประเมินความสามารถในการน าเสนอกบัจุดประสงค์และเนือ้หา 

 ∑ 𝑅  แทน ผลรวมของคะแนน 

            N  แทน จ านวนผู้ เชี่ยวชาญทัง้หมด 
4.2.3 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน 

4.2.3.1. เป รียบ เที ยบความสามารถในความสามารถในการน า เสนอ
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลงัการทดลองทัง้กลุ่มทดลอง โดยใช้
สตูร Dependent sample t-test ซึง่ค านวณได้จากสตูรดงันี ้(ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น.230) 

𝑡 = 
∑ 𝐷

√
𝑁 ∑ 2−(∑ 𝐷)2𝐷

(𝑁−1)

 

   

เมื่อ 𝑡 แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงแบบ t 

 D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 

 𝑁 แทน จ านวนคู่ของข้อมลู 

D  แทน ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการ
ทดลอง 

 2

D  แทน ผลรวมของก าลงัสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงั
การทดลอง 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเร่ืองผลการใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ที่มีต่อความสามารถในการน าเสนอ

ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนไทยชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการ
สะท้อนคิด ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ในการวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการ
ทดลองแบบศกึษากลุม่เดียววดัหลายครัง้ 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยใช้สัญลักษณ์
ดงัต่อไปนี ้

𝑁  หมายถึง จ านวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่ตวัอย่าง 

𝑇1 หมายถงึ คะแนนการน าเสนองานก่อนเรียน 

𝑇2 หมายถึง คะแนนการน าเสนองานหลงัเรียนครัง้ที่ 1  

𝑇3 หมายถึง คะแนนการน าเสนองานหลงัเรียนครัง้ที่ 2  

𝑇4 หมายถึง คะแนนการน าเสนองานหลงัเรียนครัง้ที่ 3  

�̅�  หมายถึง คะแนนเฉลี่ย 

𝑆. 𝐷. หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑡  หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงแบบ t 

∗ หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูของผลการพฒันาความสามารถใน

การน าเสนอภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ วิจัยด าเนินตามขัน้ตอนและน าเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น  2 
ตอนดงัต่อไปนี ้ 

ตอนที่1 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการสะท้อนคิด 
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1.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน จากความสามารถในการน าเสนอ
ภาษาอังกฤษ ของกลุ่มทดลอง (Experimental group) ก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใช้กิจกรรม
การสะท้อนคิด 

1.2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ
ของกลุ่มทดลอง (Experimental group) ก่อนเรียน(T1) และหลังเรียนT2 T3 และT4 ตามล าดับ
โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติการวิเคราะห์ t-test for 
dependent Sample โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

ตอนที่ 2 แบบสะท้อนคิดการน าเสนอภาษาอังกฤษ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนือ้หา (Content Analysis) จากแบบสะท้อนคิดการน าเสนอภาษาอังกฤษโดยนักเรียนเป็นผู้
ประเมินและเขียนสะท้อนคิดเก่ียวกบัการน าเสนอของตนเองเป็นลกัษณะความเรียง 

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนการสะท้อนคิดของนกัเรียนก่อนการน าเสนอ
ภาษาองักฤษ 

2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการเขียนการสะท้อนคิดของนักเรียนหลงัการน าเสนอ
ภาษาองักฤษ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการทดลองแบบศึกษากลุ่ม
เดียววัดหลายครัง้ (Random one group time- series design) ข้อมูลที่ได้สามารถแสดงค่าสถิติ
โดยจ าแนกตามตวัแปรที่ศึกษาได้ดงันี ้ 

ตอนที่1 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการสะท้อนคิด 

1.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน จากความสามารถในการน าเสนอ
ภาษาองักฤษของกลุ่มทดลอง (Experimental group) ก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใช้กิจกรรมการ
สะท้อนคิด 
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ตาราง 10 คะแนนการน าเสนอภาษาองักฤษเป็นรายบุคคล ก่อนและหลงัเรียน 
 

เลขท่ี คะแนนการนำเสนอภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล ก่อนและหลังเรยีน 

Pre-Test Post-Test 
1 

Post-Test 
2 

Post-
Test 3 

ค่าความแตกต่างคะแนนการนำเสนอ
ภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล ก่อนและหลัง

เรียน 

    Posttest 1- 
Pre-test 

Posttest 2-
Pre-test 

Posttest 3 - 
Pre-test 

1 45 52 61 77 7 16 32 

2 50 56 66 81 6 16 31 

3 48 55 65 80 7 17 32 

4 51 57 67 83 6 16 32 

5 46 53 64 74 7 18 28 

6 45 54 63 76 9 18 31 

7 51 58 69 82 7 18 31 

8 42 51 70 79 9 28 37 

9 48 55 72 83 7 24 35 

10 46 52 67 81 6 21 35 

11 50 56 74 84 6 24 34 

12 49 57 75 85 8 26 36 

13 44 50 71 82 6 27 38 

14 43 50 68 80 7 25 37 

15 43 47 69 79 4 26 36 

16 41 46 71 80 5 30 39 

17 45 49 71 80 4 26 35 

18 44 48 70 78 4 26 34 

19 40 43 68 77 3 28 37 

20 40 44 67 76 4 27 36 

21 41 45 67 76 4 26 35 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

เลขท่ี คะแนนการนำเสนอภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล ก่อนและหลังเรยีน 

Pre-Test Post-Test 
1 

Post-Test 
2 

Post-Test 
3 

ค่าความแตกต่างคะแนนการนำเสนอ
ภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล ก่อนและ

หลังเรียน 

    Posttest 1- 
Pre-test 

Posttest 2-
Pre-test 

Posttest 
3 - 

Pre-test 

22 46 55 62 80 9 16 34 

23 47 58 65 81 11 18 34 

24 44 55 62 78 11 18 34 

25 42 54 61 77 12 19 35 

26 43 52 60 78 9 17 35 

27 46 53 60 77 7 14 31 

28 47 58 64 82 11 17 35 

29 45 55 74 77 10 29 32 

30 45 56 74 76 11 29 31 

31 44 55 73 75 11 29 31 

32 43 54 71 72 11 28 29 

33 42 53 72 71 11 30 29 

34 41 53 70 74 12 29 33 

35 41 52 70 73 11 29 32 

Total 1568 1841 2373 2744 273 805 1176 

ค่าเฉลี่ย 44.8 52.6 67.8 78.4 7.8 23 33.6 

ค่าร้อยละ 44.8 52.6 67.8 78.4 7.8 23 33.6 

S.D. 3.10 4.03 4.36 3.42 2.72 5.33 2.67 
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จากตารางพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจากความสามารถในการน าเสนอ
ภาษาอังกฤษ ของกลุ่มทดลอง (Experimental group) เพิ่มขึน้หลงัเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน และหลังเรียน ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่  3 เป็น 44.8, 52.6, 67.8 และ 78.4ตามล าดับ 
เพิ่มขึน้ หลงัเรียนครัง้ที่ 1 ครัง้ที่2 และ ครัง้ที่ 3 เป็น 7.8, 23 และ33.6 ตามล าดบั และเมื่อพิจารณา
ความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษของนักเรียนพบว่า นักเรียนทุกคนมีคะแนน
ความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้หลงัเรียน  โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนที่ 44.8
และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนครัง้ที่ 1 เท่ากับ 52.6คะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนครัง้ที่ 2 เท่ากับ 67.8 และ
คะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนครัง้ที่ 3 เท่ากบั 78.4 คะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนครัง้ที่ 1 สงูขึน้ 7.8 คะแนนเฉลี่ย
หลงัเรียนครัง้ที่ 2 สงูขึน้ 23 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนครัง้ที่ 3 สงูขึน้ 33.6 

 

 

 
ภาพประกอบ 8 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน จากความสามารถในการน าเสนอ
ภาษาองักฤษ ของกลุม่ทดลอง (Experimental group) ก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใช้กิจกรรม

การสะท้อนคิด 
 

ที่มา : (สาวิตรี สีบดุศรี, 2564) 
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แผนภูมเิปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนจากความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
ของกลุ่มทดลอง (Experimental group) ก่อนเรียน และหลังเรียนครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 และ ครัง้ท่ี3

โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคดิ

ชดุข้อมลู 1
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จากภาพประกอบ 6 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากความสามารถในการ

น าเสนอภาษาอังกฤษ ของกลุ่มทดลอง (Experimental group) ก่อนเรียนและหลังเรียนครัง้ที่ 1 
ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่3 โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 
และครัง้ที่3 สงูกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิดส่งผล
ให้คะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษมีพฒันาการสงูขึน้ 

1.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการน าเสนอ
ภาษาองักฤษของกลุ่มทดลอง (Experimental group) ก่อนเรียน(T1) และหลงัเรียนT2 T3 และT4 
ตามล าดบัโดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  

 
ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษก่อน
(T1)และหลงัเรียนครัง้ที่ 1(T2) 
 

ผลการทดสอบ N �̅� 𝑺. 𝑫 
�̅� 

(T2- T1) 𝑺. 𝑫. t sig. 

ก่อนเรียน(T1) 
35 

44.8 3.10 
7.800 2.720 16.963 0.000** หลังเรียนครัง้ท่ี 1 

(T2) 
52.6 4.03 

*p<0.05 

 
จากตาราง 11 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจากความสามารถในการน าเสนอ

ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลอง (Experimental group) มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 44.8 
(3.10) และหลงัเรียน ครัง้ที่ 1 เท่ากับ 52.6 (4.03) เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษก่อนและหลงัเรียนครัง้ที่ 1 เท่ากับ 7.800 
(2.720) ค่าสถิติ t มีค่าเท่ากบั 16.963 และค่า sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากบั 0.000 แสดงว่าคะแนน
เฉลี่ยหลงัเรียนครัง้ที่ 1 สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษก่อน
(T1)และหลงัเรียนครัง้ที่ 2(T3) 
 

ผลการทดสอบ N �̅� 
 𝑺. 𝑫. 

�̅� 
(T3- T1) 𝑺. 𝑫. t sig. 

ก่อนเรียน(T1) 
35 

44.8 3.10 
23.000 5.330 25.528 0.000** หลังเรียนครัง้ท่ี 2 

(T3) 
67.8 4.36 

*p<0.05 

จากตาราง 12 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจากความสามารถในการน าเสนอ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลอง (Experimental group) มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 44.8 
(3.10) และหลงัเรียน ครัง้ที่ 2 เท่ากบั 67.8 (4.36)   เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนครัง้ที่ 2 เท่ากบั 23.000 
(5.330) ค่าสถิติ t มีค่าเท่ากบั 25.528 และค่า sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากบั 0.000 แสดงว่าคะแนน
เฉลี่ยหลงัเรียนครัง้ที่2 สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษก่อน
(T1)และหลงัเรียนครัง้ที่ 3 (T4) 
 

ผลการทดสอบ N �̅� 𝑺. 𝑫. �̅� 𝑺. 𝑫. t sig. 
ก่อนเรียน(T1) 

35 
44.8 3.10 

33.600 2.670 74.477 0.000** หลังเรียนครัง้ท่ี 3  
(T4) 

78.4 3.42 

*p<0.05 

 
จากตาราง 13 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจากความสามารถในการน าเสนอ

ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลอง (Experimental group) มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 44.8 
(3.10)  และหลงัเรียน ครัง้ที่ 3 เท่ากับ 78.4(3.42) เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนครัง้ที่ 3 เท่ากบั 33.600 
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(2.670) ค่าสถิติ t มีค่าเท่ากบั 74.477 และค่า sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากบั 0.000 แสดงว่าคะแนน
เฉลี่ยหลงัเรียนครัง้ที่ 3 สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

จากตาราง ท่ี  11 – 13 พบว่า  ผลการเป รียบ เที ยบ ค่าเฉลี่ ยของคะแนน
ความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 

ตอนที่ 2 แบบสะท้อนคิดการน าเสนอภาษาอังกฤษ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนือ้หา (Content Analysis) จากแบบสะท้อนคิดการน าเสนอภาษาอังกฤษโดยนักเรียนเป็นผู้
ประเมินและเขียนสะท้อนคิดเก่ียวกบัการน าเสนอของตนเองเป็นลกัษณะความเรียง 

2.1 การสะท้อนคิดก่อนการน าเสนอภาษาอังกฤษ (Reflection before my 
presentation) ประเด็นการเขียนสะท้อนคิด: การวางแผนการน าเสนอครัง้นีฉ้ันได้เรียนรู้ว่า... 
(What have I learnt from the plan of presentation?) 

การสะท้อนคิดก่อนการน าเสนอครัง้ที่ 1: 
- ข้อเรียนรู้จากการวางแผนงานกับสมาชิกในกลุ่มและการปรึกษาครู

ประจ าวิชา คือ… 
แนวค าตอบนกัเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “การท า Hook ให้มีความดึงดูดผู้ชมและ

แตกต่างจากลุ่มอื่น การแนะน าตวัละครในกลุ่มควรมีบุคลิกที่ชดัเจนและดึงดูดใจผู้ชม เนื้อเร่ือง
ควรจะมีความเหมาะสมไม่โหดร้ายจนเกินไป การเข้าใจเพือ่นในทีมและการแบ่งหน้าที่ให้ทกุคนได้
มีส่วนร่วมในทกุช่วงของการน าเสนอ” 

- สิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้ว คือ… 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “การออกแบบ hook มีความน่าสนใจ 

การท างานเป็นทีมเพือ่นๆในทีมการให้ความช่วยเหลือและช่วยกนัแสดงความคิดเห็น งานมีความ
หากหลายและสร้างสรรค์เพราะเกิดจากไอเดียของทุกคนในกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือในการฝึกซ้อมการน าเสนอ” 

- สิ่งที่อยากแก้ไขและพฒันา คือ… 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “การแสดงท่าทางประกอบรวมถึงการ

เข้าถึงบทบาทของตวัละครที่น าเสนอ การออกแบบการน าเสนอให้มีความเข้าใจง่ายและดึงดดูผู้ชม 
อยากแก้ไขตอนจบของการน าเสนอเพราะตอนจบไม่สอดคล้องกบัการด าเนินเร่ืองท าให้สรุปเร่ืองที่
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น าเสนอได้ไม่ชัดเจน มีความกังวลในฉากที่ต้องต่อสู้กลวัว่าจะดูแล้ววุ่นวาย ความต่อเนื่องในการ
น าเสนอเพราะเวลาซ้อมมีบางฉากท่ีขาดความต่อเนื่อง” 

- แนวทางในการพฒันาและแก้ไขปัญหาคือ … 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “ท าความเข้าใจในบทที่ได้รับเพื่อให้

เข้าถึงอารมณ์และบทบาทของตัวละครให้มากข้ึน การพูดคุยกันในทีมเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาพร้อมกับหมั่นฝึกซ้อมกันอย่างสม ่าเสมอ น าข้อคิดเห็นจากการพูดคุยกับเพื่อนและ
คุณครูประจ าวิชามาปรับให้เข้ากบัการน าเสนอของกลุ่มตนเองให้มากที่สุด การวางแผนงานและ
การช่วยกนัเขียนบทใหเ้สร็จตัง้แต่เน่ิน ๆเพือ่ทีจ่ะไดมี้เวลาฝึกซ้อมกนัใหม้ากข้ึน” 

- ความรู้สกึเก่ียวกบัการวางแผนงานครัง้นี ้คือ… 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “รู้สึกภูมิใจและดีใจเพราะเนื้อหาที่

น าเสนอมาจากความคิดของทกุคนในทีม  รู้สึกพอใจเพราะสมาชิกทกุคนในกลุ่มได้ร่วมกนัท างาน
และใหค้วามร่วมกนัเป็นอย่างดี รู้สึกสนกุและการน าเสนอคร้ังนีเ้ป็นส่ิงทีท่า้ทายส าหรับกลุ่ม”  

- นกัเรียนมีความพร้อมเก่ียวกบัการน าเสนอครัง้นีห้รือไม่ เพราะอะไร … 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “ค่อนข้างพร้อมเพราะเนื่องจากการ

น าเสนอครัง้นีทุ้กคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมกนัวางแผนและฝึกซ้อมการน าเสนอ, ไม่
พร้อมเพราะมีหลายอย่างที่ยงัไม่เสร็จสมบรูณ์, ไม่พร้อมเพราะมีบางคนยงัจ าบทไม่ได้”  

การสะท้อนคิดก่อนการน าเสนอครัง้ที่ 2: 
- ข้อเรียนรู้จากการวางแผนงานกับสมาชิกในกลุ่มและการปรึกษาครู

ประจ าวิชา คือ… 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “เนื้อเร่ืองขาดความน่าสนใจและไม่

เชื่อมโยงกับส่ิงที่จะน าเสนอ การออกแบบ Hook ควรให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วม การออกแบบ
เนื้อหาที่มีความโดดเด่นและสร้างจุดสนใจให้กบัผู้ชม ได้ค าแนะน าในเร่ืองการเข้าถึงบทบาทของผู้
น าเสนอสินค้าและการโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังสนใจในตวัสินค้า  การเลือกใช้ค าพูด น ้าเสียงและสี
หนา้ทีดึ่งดูดใจผูฟ้ัง การ Show product และการเพ่ิมในส่วน Convince ของการขายสินคา้” 

- สิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้ว คือ… 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “เร่ิมการน าเสนอ(Hook)โดยการแสดง

บทบาทสัน้ๆผู้น าเสนอเลน่ได้ถึงบทบาท การแต่งพล๊อตเร่ืองในการโฆษณาสินค้าได้น่าสนใจและมี
ความสอดคล้องกับสินค้าที่จะน าเสนอ การท างานและการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มค่อนข้างดี การ
เลือกสินค้าที่จะมาน าเสนอได้แตกต่างจากกลุม่อื่นท าให้การน าเสนอมีความน่าสนใจ”  
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- สิ่งที่อยากแก้ไขและพฒันา คือ… 
แนวค าตอบนกัเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “การใช้น ้าเสียงและการแสดงสีหน้าให้มี

ความดึงดูดใจผู้ชม การแสดงอารมณ์และบทบาทของผูแ้นะน าสินค้ายงัแสดงอารมณ์ได้ยงัไม่ค่อย
ดี การพูดเชิญชวน โน้มน้าวใจผู้ฟังเพื่อให้ปิดการขายให้ได้ การท าHook กับ story ให้มีความ
สอดคล้องกนั” 

- แนวทางในการพฒันาและแก้ไขปัญหาคือ … 
แนวค าตอบนกัเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “การฝึกฝนเพิ่มความมัน่ใจในขณะที่พูด

และใสอ่ารมณ์ในการแสดงบทบาทให้มากกว่านี ้ การปรับเปลี่ยนสคริปให้มีความโด่ดและน่าสนใจ 
การเลือกใช้ค าที่จะน ามาพดูโน้มน้าวให้ผู้ ฟังสนใจในการน าเสนอ พยายามพดูคยุกบัเพื่อนในกลุ่ม
เพื่อหาไอเดียใหม่ๆมาสร้างความน่าสนใจให้กบัการน าเสนอ” 

- ความรู้สกึเก่ียวกบัการวางแผนงานครัง้นี ้คือ… 
แนวค าตอบนกัเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “รู้สึกสนกุเพราะตอนที่คิดพล๊อตเร่ืองทุก

คนช่วยกันออกไอเดียที่น่าสนใจ พึงพอใจเพราะทุกคนฟังความคิดเห็นของกันและกัน ไม่ค่อย
กดดนัเพราะวางแผนได้ดีกว่าคร้ังที่ผ่านมา รู้สึกดีใจและตื่นเต้นเพราะเป็นคร้ังแรกที่จะได้น าเสนอ
ขายสินค้า รู้สึกไม่พอใจเพราะการน าเสนองานยงัไม่โอเครและยงัไม่มีการดึงดูดใจ ยงัไม่ค่อยพอใจ
เพราะยงัมีอีกหลายอย่างยงัท าไม่เสร็จและตอ้งปรับปรุง” 

- นกัเรียนมีความพร้อมเก่ียวกบัการน าเสนอครัง้นีห้รือไม่ เพราะอะไร … 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “ค่อนข้างพร้อมเนื่องจากมีการเตรียม

อุปกรณ์ที่จะช่วยในการน าเสนอค่อนข้างดีและคิดว่าเนือ้เร่ืองของกลุ่มตนเองค่อนข้างน่าสนใจ 
พร้อมเพราะในกลุ่มเราได้แบ่งเนือ้หาที่จะน าเสนอและปรึกษาเก่ียวกับเร่ืองที่จะน าเสนอ ยังไม่
พร้อมเพราะมีบางสว่นยงัไม่เรียบร้อยและต้องเพิ่มเติม ยงัไม่พร้อมเพราะมีหลายอย่างไม่ลงตวัและ
คิดว่ายงัท าให้น่าสนใจไม่ได้” 

การสะท้อนคิดก่อนการน าเสนอครัง้ที่ 3: 
- ข้อเรียนรู้จากการวางแผนงานกับสมาชิกในกลุ่มและการปรึกษาครู

ประจ าวิชา คือ… 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “เร่ืองของการใช้ภาษาในการน าเสนอ

และการน าความสามารถพิเศษที่เป็นจุดแข็งของแต่ละคนในทีมมาผสมผสานในการน าเสนอ 
รูปแบบการน าเสนอและการเปลี่ยนฉากไม่ควรให้stageตาย ต าแหน่งการยืนและการใช้พืน้ในการ
น าเสนอ ปรับ hook ให้มีความน่าสนใจและไปในทางpositive” 
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- สิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้ว คือ… 
แนวค าตอบนกัเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “ความคิดสร้างสรรค์และการท างานกัน

ในกลุ่ม การออกแบบและการเลือกข้อมูลที่มีความน่าสนใจมาน าเสนอ การแสดงที่เข้าถึงบทบาท
และความน่าสนใจของบทบาทของผู้น าเสนอ การแสดงอารมณ์ สีหน้าท่าทางไปยงัคนด”ู 

- สิ่งที่อยากแก้ไขและพฒันา คือ… 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “การใช้เวทีและความต่อเนื่องในการ

แสดงรวมถึงการเปลี่ยนฉาก การพูดเร็วเกินไป การพูดติดขัดไม่smooth การใช้ภาษาและการใส่
อารมณ์ให้เข้าถึงบทบาท” 

- แนวทางในการพฒันาและแก้ไขปัญหาคือ … 
แนวค าตอบนกัเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “ฝึกซ้อมให้มากขึน้และอย่าต่ืนเต้นมาก

เกินไป คอยช่วยเหลือกนัในทีมเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการน าเสนอ ฝึกพดูอ่านบทบ่อย ๆ การต่อบท
กนับ่อยๆท าให้เข้าฉากถกูและต่อเนื่อง”  

- ความรู้สกึเก่ียวกบัการวางแผนงานครัง้นี ้คือ… 
แนวค าตอบนกัเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “รู้สึกพอใจ, ภูมิใจเพราะท าไดดี้กว่าคร้ัง

ก่อนมาก รู้สึกภูมิใจในตวัเองเพราะเห็นพฒันาการของกนัและกนัในกลุ่มและทุกคนต่างทุ่มเทกบั
การท างาน รู้สึกมัน่ใจในการน าเสนอเพราะได้รับค าชื่นชม รู้สึกตื่นเต้นเพราะไม่เคย Acting มาก
ขนาดนี้มาก่อน รู้สึกสนกุเพราะต้องหาพร๊อพมาประกอบการน าเสนอ รู้สึกดีมาก ๆ เพราะทกุอย่าง
พร้อมทีจ่ะน าเสนอ รู้สึกไม่มัน่ใจเพราะสมาชิกบางคนขาดเรียนและติดต่อไม่ได ้รู้สึกกงัวลใจเพราะ
สคริปท าเสร็จช้าท าใหจ้ าบทไม่ค่อยได้” 

- นกัเรียนมีความพร้อมเก่ียวกบัการน าเสนอครัง้นีห้รือไม่ เพราะอะไร … 
แนวค าตอบนกัเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “พร้อมมากเพราะฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี 

พร้อมเพราะมีความมั่นใจที่คนในทีมฝึกซ้อมมากันเป็นอย่างดี ค่อนข้างพร้อมเพราะเตรียมการ
น าเสนอเป็นอย่างดีและอยากให้ทุกคนประทับใจและชมการน าเสนออย่างสนุกสนาน ไม่พร้อม
เพราะมีบางฉากยงัไม่ลงตวั” 

จากการเขียนสะท้อนคิดก่อนการน าเสนอภาษาอังกฤษ (Reflection before my 
presentation)ในประเด็นต่าง ๆ ของนกัเรียนครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 พบว่า ข้อเรียนรู้จากการ
วางแผนงานกับสมาชิกในกลุ่มและการปรึกษาครูประจ าวิชา คือ การออกแบบการน าเสนอให้มี
ความน่าสนใจประกอบด้วย การออกแบบ Hook  และการออกแบบเนือ้เร่ือง การแบ่งหน้าที่ของ
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สมาชิกในกลุ่มและการเข้าถึงบทบาทของผู้ น าเสนอ สิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้ว คือ การมีความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบ Hook เนือ้เร่ืองและการแสดงสีหน้าท่าทางประกอบการน าเสนอ สิ่งที่
อยากแก้ไขและพัฒนา คือน า้เสียงที่ดึงดูดผู้ชม การแสดงสีหน้าอารมณ์ การใช้พืน้ที่บนเวที และ
ความต่อเนื่องในการเปลี่ยนฉาก ความรู้สึกเก่ียวกบัการวางแผนงาน คือ รู้สึกภูมิใจและดีใจเพราะ
ทุกคนในกลุ่มทุ่มเทกบัการท างาน ภูมิใจในตวัเองที่เห็นพัฒนาของตนเอง รู้สึกสนุกกบัการท างาน
เป็นกลุ่ม รู้สกึต่ืนเต้นเพราะได้รับโอกาสในการแสดงออกหน้าชัน้เรียน ซึง่จากการเขียนประเด็นการ
สะท้อนคิดก่อนการน าเสนอในครัง้ที่ 1 ครัง้ที่2 และครัง้ที่ 3 นักเรียนสามารถเห็นถึงจุดดีและ
จดุบกพร่องของตนเองก่อนการน าเสนอส่งผลให้การน าเสนอมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้ 

2.2 การสะท้อนคิดหลงัการน าเสนอภาษาองักฤษ 
การสะท้อนคิดหลังการน าเสนอภาษาอังกฤษ  ครัง้ที่ 1 ประเด็นการเขียน

สะท้อนคิด: การน าเสนอครัง้นีฉ้นัได้เรียนรู้ว่า... (What have I learnt from this presentation?) 
- สิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้ว คือ... 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “ การแบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม มีความคิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบการน าเสนอ การใช้propร่วมกบัการแสด มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วน
ร่วมในการแสดง การใช้น า้เสียง การแสดงสีหน้าอารมณ์และการเข้าถึงบทบาทของตวัละครได้ดี” 

- สิ่งที่อยากแก้ไขและพฒันา คือ... 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “ ต าแหน่งการยืนรวมถึงการใช้พืน้ที่

ส าหรับการน าเสนอ การมองผู้ชมและการแสดงท่าทางขณะน าเสนองาน ความสามารถในการจ า
บทและการพดูไม่ค่อยชดัเจน  ระดบัของเสียงพดู การใช้น า้เสียงที่สื่ออารมณ์บทบาทของตัวละคร 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะขณะการน าเสนอ” 

- แนวทางในการพฒันาและแก้ไขปัญหาคือ … 
 แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “ฝึกซ้อมกันให้มากขึน้ ฝึกการใช้ eye 

contact ,using stage และฝึกพดูให้มีน า้หนกัเสียงท่ีดงัชดัเจน ซ้อมกบัเพื่อนในกลุม่ตามขัน้ตอนที่
วางไว้อย่างสม ่าเสมอ ทุกคนในกลุ่มรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองกลับไปท าการบ้านของตนเอง 
แก้ไขข้อบกพร่องของตวัเองทุกวัน การพูดคยุถึงปัญหากับเพื่อนในกลุ่มเพื่อหาแนวทางแก้ไขและ
ปรับปรุงข้อบกพร่องของกลุม่ ที่ส าคญัคือต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เป็น” 

 
 



  120 

ประเด็นการเขียนสะท้อนคิด: แผนการท างานครัง้ต่อไป (What will I do next 
time?) 

- สิ่งที่ท าได้ดีและท าต่อไป คือ... 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “ Actingที่เข้าถึงบทบาทของตวัละคร 

การออกแบบการน าเสนอและการเขียนสคริปมีความน่าสนใจ  มีระบบการท างานกลุ่มที่ดี ทุกคน
ในกลุ่มช่วยกันท างานแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่ การน าPropมาใช้ประกอบการแสดง
ให้มีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ เปิดการน าเสนอ(hook)มีความน่าสนใจ 

- สิ่งที่ไม่ดีและหลีกเลี่ยงการท าซ า้:  
แนวค าตอบนกัเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “การหลบสายตาไม่มองผู้ชม การแสดง

สีหน้าที่ชัดเจนโดยการเปิดแมสเล่น ยืนมุมขอบเวทีมากเกินไป การเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติ
ระหว่างการน าเสนอ  ยืนหันหลงัให้กับผู้ ชม ลืมบทพูดท าให้เวทีตาย(dead air) พูดเสียงเบาและ
ความไม่มัน่ใจของสมาชิกบางคน” 

- สิ่งที่อยากเพิ่มเติมเพื่อให้การน าเสนอดียิ่งขึน้คือ... 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการใช้

ภาษาให้เป็นธรรมชาติ  การแสดงสีหน้าอารมณ์ให้เข้ากบับทบาท เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัว
ละครให้ได้ จ าบทให้ได้และพูดให้ชัดเจน วิธีการเล่าเร่ืองที่มีความน่าสนใจ มีการใช้พร๊อพ
หลากหลายเหมาะสมกบัเนือ้เร่ือง  

การสะท้อนคิดหลังการน าเสนอภาษาอังกฤษ  ครัง้ที่ 2 ประเด็นการเขียน
สะท้อนคิด: การน าเสนอครัง้นีฉ้นัได้เรียนรู้ว่า...(What have I learnt from this presentation?) 

- สิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้ว คือ... 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “ระบบการแบ่งภาระงานกลุ่ม ความ

สร้างสรรค์ในการคิดงาน เนือ้เร่ืองที่น าเสนอมีความน่าสนใจ การใช้พืน้ที่ในการน าเสนอและการ
เคลื่อนไหวขณะที่น าเสนอ การแสดงสีหน้าอารมณ์เข้าถึงบทบาทของตัวละคร การกระตุ้นความ
สนใจผู้ชมก่อนน าเสนอ การพดูเสียงดงัฟังชดั”  

- สิ่งที่อยากแก้ไขและพฒันา คือ... 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “การใช้น า้เสียงให้มีความน่าสนใจและ

เข้าถึงบทบาทของผู้น าเสนอขายสินค้า การเข้าฉากและความต่อเนื่องในการเปลี่ยนฉาก จ าบทไม่
แม่นและบางทีมีความเขินอาย การแสดงท่าทางประกอบการน าเสนอ การใช้พืน้ที่และการ
เคลื่อนไหวบนเวทีขณะน าเสนอ” 
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- แนวทางในการพฒันาและแก้ไขปัญหา คือ… 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “ ฝึกการใช้เสียงหนักเบาของเสียงเพื่อ

เพิ่มลีลาอารมณ์ของการน าเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึน้ ฝึกซ้อมการน าเสนอทุกวนั หรือทุกครัง้ที่มีเวลา
ว่าง ไม่ควรฝึกใกล้ๆวนัน าเสนอและตัง้ใจให้มากที่สดุ คนที่จ าบทไม่ได้ต้องหมัน่ฝึกซ้อมและต่อบท
จนคล่อง การสร้างความมัน่ใจโดยการฝึกซ้อมจนเกิดความเคยชินและไม่เขินอาย การวางแผนการ
ใช้เวทีและการฝึกซ้อมการเคลื่อนไหวระหว่างการน าเสนอ” 

ประเด็นการเขียนสะท้อนคิด: แผนการท างานครัง้ต่อไป (What will I do next 
time?) 

- สิ่งที่ท าได้ดีและท าต่อไป คือ... 
แนวค าตอบนกัเรียนทัง้ 5 กลุ่ม:  “ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดและวาง

แผนการน าเสนอ การแบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม การท าHookได้น่าสนใจ การออกแบบเนือ้หาในการ
น าเสนอสนุกและน่าสนใจ การใช้มือไม้ท่าทางประกอบการน าเสนอ การใช้พืน้ที่ขณะน าเสนอ การ
พดูเสียงดงัฟังชดั”  

- สิ่งที่ไม่ดีและหลีกเลี่ยงการท าซ า้ คือ... 
แนวค าตอบนกัเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “ไม่มัน่ใจท าให้เวลาพดูน าเสนอพูดเสียง

เบาและพูดเร็วเกินไป พูดติดขัด/ลืมสคลิปขณะน าเสนอท าให้ภาพรวมดูไม่ลื่นไหล การพูดที่ไม่
ชดัเจนและการเข้าฉากไม่มีความต่อเนื่อง ต าแหน่งการยืนขณะน าเสนอยืนเอียง ยืนบงักนั และยืน
ขอบเวทีมากเกินไป 

- สิ่งที่อยากเพิ่มเติมเพื่อให้การน าเสนอดียิ่งขึน้ คือ... 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “ปรับการออกเสียงทุกคนให้ฟังดงู่ายขึน้

กว่าเดิม พูดเสียงดังฟังชัด ความมั่นใจ ฝึกซ้อมให้บ่อยๆ การแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาทที่
ได้รับ การใช้อุปกรณ์ประกอบการน าเสนอและการท าให้ smooth endingให้ชัดเจนและน่าจดจ า
ของการน าเสนอ การเข้าถึงบทบาท อารมณ์ของพนกังานขายที่แท้จริง การใช้ท่าทางและน า้เสียง
ในรูปแบบต่างๆ” 

การสะท้อนคิดหลังการน าเสนอภาษาอังกฤษ  ครัง้ที่ 3ประเด็นการเขียน
สะท้อนคิด: การน าเสนอครัง้นีฉ้นัได้เรียนรู้ว่า...(What have I learnt from this presentation?) 

- สิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้ว คือ... 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “การ Acting ภาพรวมดูดี การกระตุ้น

ความสนใจผู้ชมก่อนการน าเสนอและการใช้น า้เสียง ความมัน่ใจและความกล้าแสดงออกของทุก
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คนในกลุ่มท าให้เกิดTeam balance การออกแบบเนือ้หาและการสร้างstoryให้สมัพนัธ์กบัสิ่งที่จะ
น าเสนอได้น่าสนใจ การใช้อุปกรณ์ในการน าเสนอ การน าความสามารถของแต่ละบุคคลมา
ประยกุต์ใช้กบัการน าเสนอ” 

- สิ่งที่อยากแก้ไขและพฒันา คือ... 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การหยิบ

propผิดพลาดพลาดท าให้การน าเสนอสะดดุ การเข้าฉากและการจ าสคลิปซึ่งสง่ผลให้การน าเสนอ
ติดขดั พดูค่อนข้างเร็ว การแสดงสีหน้า อารมณ์และท่าทาง” 

- แนวทางในการพฒันาและแก้ไขปัญหาคือ ... 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดย

พดูคยุกับเพื่อนในกลุ่มถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหากเกิดการผิดพลาดระหว่างการน าเสนอ การ
ฝึกการหยิบจับและการใช้Propขณะน าเสนอ ฝึกการแสดงสีหน้า อารมณ์และท่าทางหน้ากระจก
ทุกวัน ให้การบ้านทุกคนในกลุ่มกลับไปท่องบทแล้วนัดตรวจการบ้านกันทุก ๆวัน รวมกลุ่มซ้อม
บ่อยๆเพื่อรู้ภาพรวมการท างานของกลุ่มและการเข้าฉากได้อย่างถูกต้อง พูดคุยและการย า้เตือน
ของเพื่อนในกลุม่ในการจ าบทก่อนจะมาซ้อมรวมกนั”  

ประเด็นการเขียนสะท้อนคิด: แผนการท างานครัง้ต่อไป (What will I do next 
time?) 

- สิ่งที่ท าได้ดีและท าต่อไป คือ... 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “การใช้น า้เสียงกระตุ้นความสนใจ พูด

เสียงดังฟังชดั ความคิดสร้างสรรค์และการน าความสามารถของแต่ละคนในกลุ่มมาผสมผสานให้
เข้ากบัการน าเสนอ การออกแบบเนือ้หาในการน าเสนอได้น่าสนใจและสร้างสรรค์ ความมัน่ใจและ
ความกล้าแสดงออก” 

- สิ่งที่ไม่ดีและหลีกเลี่ยงการท าซ า้ คือ... 
แนวค าตอบนกัเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “เกิดช่องว่างระหว่างการน าเสนอ dead 

air การจ าสคลิปไม่แม่น เกิดอาการประหม่าระหว่าการน าเสนอ จ าบทผิดท าให้เข้าฉากผิดพลาด 
การใช้พร๊อพมากเกินไปและไม่ได้ฝึกซ้อมกบัการใช้มาก่อน” 

- สิ่งที่อยากเพิ่มเติมเพื่อให้การน าเสนอดียิ่งขึน้ คือ... 
แนวค าตอบนักเรียนทัง้ 5 กลุ่ม: “การเพิ่มความน่าสนใจในการน าเสนอ

และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พดูให้ช้าลงและเสียงดงัฟังชดั ซ้อมกบัเพื่อนเป็นกลุม่ให้มากยิ่งขึน้ 
การใช้พร๊อพให้เหมาะกบัการน าเสนอ  
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จากการเขียนประเด็นการสะท้อนคิดหลงัการน าเสนอของนกัเรียนในครัง้ที่ 1 ครัง้
ที่ 2 และครัง้ที่3 พบว่า ประเด็นการสะท้อนคิดในการน าเสนอครัง้นีไ้ด้เรียนรู้และการวางแผนการ
ท างานครัง้ต่อไป สิ่งที่นักเรียนท าได้ดีอยู่แล้วคือ การกระตุ้นความสนใจผู้ ชมก่อนการน าเสนอ 
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการน าเสนอ การแบ่งหน้าที่ของคนในกลุ่มและการเข้าถึง
บทบาทของผู้น าเสนอ สิ่งที่อยากแก้ไขและพัฒนาในการน าเสนองานครัง้นีคื้อ การใช้พืน้ที่ขณะ
น าเสนอและการมองผู้ชม การลืมสคลิปขณะพูดน าเสนอ การพดูเสียงเบา พูดเร็วเกินไปและไม่มี
ความมัน่ใจ การเข้าฉากและคามต่อเนื่องในการเปลี่ยนฉาก สิ่งที่อยากเพิ่มเติมเพื่อให้การน าเสนอ
ดียิ่งขึน้ คือการซ้อมกับเพื่อนในกลุ่ม รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองกลับไปท าการบ้านของตนเอง 
แก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองทุกวนั มีวิธีการเล่าเร่ืองที่มีความน่าสนใจ มีการใช้พร๊อพหลากหลาย
เหมาะสมกับเนือ้เร่ือง ปรับการออกเสียงทุกคนให้ฟังดูง่ายขึน้กว่าเดิม พูดเสียงดังฟังชัด ความ
มั่นใจ ฝึกซ้อมให้บ่อยๆ การแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ สรุปได้ว่าจากประเด็นการ
เขียนการสะท้อนคิดหลังการน าเสนอของนักเรียนในครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่3 จะเห็นได้ว่า
นกัเรียนทุกคนทุกกลุ่มรู้ถึงข้อดี และข้อที่ต้องแก้ไข รวมถึงการคิดหาแนวทางการแก้ไขด้วยตนเอง 
สง่ผลให้การน าเสนอในครัง้ต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และสามารถพฒันาข้อบกพร่องในการ
น าเสนอในครัง้ที่ผ่านมาได้ดียิ่งขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  124 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยเร่ืองผลการใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ที่มีต่อความสามารถในการน าเสนอ

ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนไทยชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียน โดยใช้

กิจกรรมการสะท้อนคิด ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  
  

สมมติฐานการวิจัย 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด มี

ความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 

วิธีการด าเนินการทดลอง 
การศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้ป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัเรียน โดย
ใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าตามหวัข้อดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัด
เขียนเขต สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ที่เรียนในรายวิชา
ภาษาเพื่อการสื่อสาร3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 7 ห้องเรียน รวมทัง้หมด 215 คน
โดยนกัเรียนทัง้หมดจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถ 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีคื้อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัด

เขียนเขต สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ที่เรียน ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 35 คน โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ใช้วิธีการจบัฉลากมา 1 ห้องเรียน จากจ านวน 7 ห้องเรียน 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยขัน้ตอนใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 

2.2 แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมการ
สะท้อนคิด แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ  
ตอนที ่2 แบบสะท้อนคิดการน าเสนอภาษาองักฤษ 

3. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัในครัง้นีใ้ช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียว

วัดหลายครัง้ (Random one group time- series design) ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองกับนักเรียน
กลุ่มทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ระยะเวลาเป็นระยะเวลา 11 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง คาบละ 60 นาทีรวมทัง้สิน้ 22 ชัว่โมง ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้จดัคาบสอนติดกนั 2 
ชัว่โมงเพื่อต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการทดลอง โดยมีขัน้ตอนการทดลองและเก็บ
รวมรวมข้อมลูดงันี ้

3.1 จัดปฐมนิเทศ เพื่อท าความเข้าใจกับผู้ เรียนเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอ
งาน และเทคนิคที่ใช้ในการน าเสนองาน  

3.2 จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มถาวร กลุ่มละ 7 คน โดยภายในกลุ่มคละ
ความสามารถ  

 3.3 นกัเรียนน าเสนองานก่อนเรียน (Pre-Test) 
3.4 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมการสะท้อนคิด เป็นชั่วโมงของการสอนเนือ้หาที่จะน าไปสู่การน าเสนอของแต่ละหน่วย
เรียน มีขัน้กิจกรรมการเรียนรู้ทัง้หมด 3 ขัน้คือ 1. ขัน้วางแผนงาน มีลกัษณะครูกระตุ้นความสนใจ 
น าเสนอเนือ้หาและให้นกัเรียนฝึกวางแผน  2. ขัน้น าเสนองาน ครูให้นกัเรียนฝึกน าเสนองานย่อย ๆ
แต่ละชั่วโมงการสอนเนือ้หา 3. ขัน้สะท้อนคิด เป็นขัน้ที่นักเรียนสะท้อนคิด โดยการทบทวน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของตนเองพร้อมกับอภิปรายในกลุ่มของตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอดการ
ท างานในครัง้ต่อไป 

3.5 นกัเรียนทดสอบหลงัเรียนโดยวิธีการน าเสนอหลงัเรียนครัง้ที่ 1 ครัง้2 และ
ครัง้ที่ 3 (Post-test1,2,3) ทุกครัง้ของการน าเสนอหลงัเรียน ผู้ เรียนจะต้องมีการท าใบงานแบบการ
สะท้อนคิดก่อนการน าเสนอ (Reflection Before Presentation) และท าใบงานแบบการสะท้อนคิด
หลงัจบการน าเสนอ (Reflection After Presentation) 
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3.6 ผู้ วิจัยเป็นผู้ ด าเนินการสอนเองใช้ระยะเวลาในการสอน ทัง้หมด 11 
สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวม 22 ชัว่โมง 

3.7 ด าเนินการสอนตามโครสร้างเนือ้หาที่ใช้ในการทดลองมีทัง้หมด 3 หน่วย
การเรียนรู้ คือ หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองCharacter Review หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
เร่ือง Advertisement หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 3 Discover Thainess ในแต่ละหน่วยการจัดการ
เรียนรู้ จะมีด าเนินการจัดการเรียนรู้และเก็บข้อมูลทั ง้หมด 3 ขัน้  เพื่ อน าไปสู่การพัฒนา
ความสามารถในการน าเสนอ คือ 

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้วางแผนงาน (Plan) 
- ครูสอนเนือ้หา จากนัน้ให้เรียนเข้ากลุ่มวางแผนเนือ้หาในการ

น าเสนอ 
- นักเรียนท ากิจกรรมการสะท้อนคิดก่อนการน าเสนอ จากนัน้สรุป

ความก้าวหน้าของการวางแผนน าเสนอต่อครูและรับฟังข้อเสนอแนะจากครู  (Reflection Before 
Presentation) 

ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้น าเสนองาน (Presentation) 
- นกัเรียนทัง้ 5 กลุ่มน าเสนองานตามที่เตรียมไว้ ขณะการน าเสนอครู

ได้บนัทกึคลิปวิดีโอของการน าเสนองานไว้ 
- ขณะที่เพื่อนน าเสนองาน ครูและเพื่อนของนกัเรียนเขียนข้อคิดเห็น

เก่ียวกับการน าเสนอ (กิจกรรม 2 stars& 1 wish) และส่งให้กลุ่มที่น าเสนอทันทีหลังจบการ
น าเสนอ 

ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้สะท้อนคิด และวางแผนต่อยอดในการน าเสนอครัง้ต่อไป 
(Reflection & Plan on)  

- ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงานแบบการสะท้อนคิด (Reflection 
After Presentation) “สะท้อนคิดของตวัเอง” 

- นกัเรียนแต่ละคนเข้ากลุ่มและพดูคยุเก่ียวกบัการสะท้อนการท างาน
ของตน (Reflection After Presentation) “สะท้อนคิดของกลุม่” 

- ครูให้นักเรียนอ่านข้อคิดเห็นจากการน าเสนองานจากใบแสดง
ข้อคิดเห็น 2-star&1-wish และดูคลิปวิดีโอในการน าเสนองานประกอบ จากนัน้นักเรียนพูดคุย
เก่ียวกับการน าเสนองานของกลุ่มตนเองโดยสะท้อนผ่านการท าใบงานแบบสะท้อนคิดกลุ่ม 
จากนัน้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมทางภาษาที่ส่งเสริมการสะท้อนคิด ที่ผู้ เรียนได้ฝึกเพื่อ
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พัฒนาการน าเสนอและเสริมสร้างความมั่นใจในการน าเสนอภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบที่
หลากหลายและฝึกการท างานเป็นกลุม่ 

3.8 การเก็บรวบรวมคะแนนจะอยู่ในแบบแบบการประเมินการน าเสนองาน
ของนกัเรียนแต่ละครัง้ ซึง่มีทัง้หมด 3 ครัง้ เพื่อดพูฒันาการของความสามารถในการน าเสนองาน 

3.9 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป 

3.10 สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้ด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้
4.1 วิ เคราะห์ เป รียบ เที ยบ ค่า เฉลี่ ยและค่า ร้อยละของคะแนนจาก

ความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ ของกลุ่มทดลอง (Experimental group) ก่อนเรียน 
และหลงัเรียน โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 

4.2 เป รียบเทียบ ค่าเฉลี่ ยของคะแนนความสามารถในการน าเสนอ
ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลงัเรียนครัง้ที่ 1 2 และ3 โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 2 สถิติการวิเคราะห์ t-test for dependent Sample โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) จากแบบสะท้อนคิดการ
น าเสนอภาษาอังกฤษก่อนและหลงัการน าเสนอโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมินเก่ียวการน าเสนอของ
ตนเองเป็นลกัษณะความเรียง 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ที่มีต่อความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ ของ
นกัเรียนไทยชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด มี
ความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษมีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 
อภปิรายผล 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน โดยใช้
กิจกรรมการสะท้อนคิด ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2  ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผลตามความมุ่ง
หมายของการวิจยัได้ดงันี ้  



  128 

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน โดยใช้
กิจกรรมการสะท้อนคิด ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 

จากการวิจยัพบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การสะท้อนคิด มีความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนที่ 44.8และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนครัง้ที่ 1 เท่ากับ 52.6มีค่าความแตกต่างหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 7.8 คะแนนเฉลี่ย
หลงัเรียนครัง้ที่ 2 เท่ากบั 67.8มีค่าความแตกต่างหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนเท่ากบั 23 และคะแนน
เฉลี่ยหลงัเรียนครัง้ที่ 3 เท่ากบั 78.4 มีค่าความแตกต่างหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนเท่ากบั 33.6 ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า การน าเสนอเป็นกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขัน้เป็นตอน  มี
ความสัมพันธ์กับกิจกรรมสะท้อนคิด ท่ีเป็นกิจกรรมการสะท้อนการกระท าที่ผู้ ปฏิบัติสามารถ
มองเห็นตนเองภายใต้บริบทจากประสบการณ์ของตนเอง ด้วยวิธีการเผชิญ เข้าใจ และแก้ไข
ปัญหาจากการปฏิบติังานเปรียบเสมือนการส่องกระจกที่เป็นการมองภาพเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ เป็น
ฉากและขัน้ตอน จากผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการสะท้อนคิดซึ่งประกอบด้วย 3ขัน้ตอนของ
กิจกรรมสะท้อนคิด ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งคะแนนการน าเสนอเสนอหลังเรียนสูงขึน้ตามล าดับ โดยมีประเด็นที่
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้ 

ขัน้ตอนที่  1 ขัน้วางแผนงาน (Plan) เป็นขัน้วางแผนการน าเสนองานซึ่งนักเรียน
จะต้องสะท้อนคิดก่อนการน าเสนองาน ผู้ วิจัยให้นักเรียนได้ท าการศึกษาค้นคว้า วางแผนและ
ออกแบบเก่ียวกับเนือ้หารวมถึงรูปแบบการน าเสนอ การเชคความพร้อมการน าเสนอโดยวิธีการ
เขียนโครงสร้าง Outline ขัน้ตอนการน าเสนอเพื่อให้ทราบภาพรวมของการน าเสนอ พรีเซนเทชั่น
เอ็กซ์ (PresentationX, 2015, น.44-49) ในการน าเสนอทุกครัง้นักเรียนจะต้องทราบวตัถุประสงค์
และเกณฑ์การประเมินเพื่อท าให้ผู้น าเสนอสามารถวางแผนและน าเสนอได้ตรงประเด็น สอดคล้อง
กบั (Bradbury, 2550) กล่าวว่า การน าเสนอล้วนมีเป้าหมายเพื่อตอบสนอง การวางเป้าหมายใน
การน าเสนอมีความส าคัญท าให้เข้าใจถึงการน าเสนอแต่ละครัง้ได้ชัดเจนยิ่งขึน้ หากผู้ น าเสนอ
เข้าใจความจ าเป็นในสถานการณ์นัน้มากเท่าไร ก็จะสามารถน าเสนอได้ “ตรงจุด” มากขึน้เท่านัน้  
สอดคล้องกบั(เกรียงศกัด์ิ นิรัติพฒันะศยั, 2558, น.27) กล่าวว่า การวางแผนในการน าเสนอแต่ละ
ครัง้ผู้น าเสนอต้องค านึงถึงปัจจยัหลายๆด้านที่จะส่งผลให้การน าเสนอประสบความส าเร็จและเป็น
ตามแผนที่วางไว้ ปัจจัยในการน าสนอ คือ 3D (Data:ข้อมูล/Design:ออกแบบ/Deliver: การส่ง
มอบการน าเสนอ) เป็นปัจจยัที่ส าคญัที่ผู้น าเสนอจะต้อมีการเตรียมการเพื่อน าไปสูก่ารน าเสนอที่ดี
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และสอดคล้องกับกลุ่มผู้ ฟัง (Kroeger, 2541, น.27) กล่าวว่า การน าเสนอที่มีผู้พูดมากกว่า 2 คน 
เป็นการน าเสนอในรูปแบบของทีม การจดัการรูปแบบของการน าเสนอก็จะยากขึน้ซึ่งจะต้องมีการ
ใช้การวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้การน าเสนอมีรูปแบบที่ชดัเจนขึน้และไม่วุ่นวาย 

การฝึกซ้อมการน าเสนอเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้น าเสนอมีความพร้อมในการ
น าเสนอ ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการน าเสนอและช่วยในการจ าสคลิปของผู้น าเสนอ ดังผลการ
เขียนแบบสะท้อนคิดก่อนการน าเสนอของนกัเรียน ซ่ึงกล่าวว่า…  

“ค่อนข้างมีความพร้อมในการน าเสนอ เนื่องจากการน าเสนอครั้งนีท้กุคนใหค้วาม

ร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมกันวางแผนและฝึกซ้อมการน าเสนอ การน าเสนอมีความ

พร้อมมากเพราะฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี ค่อนข้างมีความพร้อมในการน าเสนอเพราะ

เตรียมการน าเสนอเป็นอย่างดีและอยากให้ทุกคนประทับใจและชมการน าเสนออย่าง

สนุกสนาน การฝึกฝนเพ่ิมความมัน่ใจในขณะที่พูด ต้องหมัน่ฝึกพูดบทและต่อบทกนักบั

เพือ่นในกลุ่มบ่อยๆท าใหก้ารเข้าฉากถูกตอ้งและต่อเนื่อง”  

สอดคล้องกับ สตีฟ ชิปไซด์ (Shipside, 2552) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมและ
การฝึกซ้อมมาอย่างดีท าให้ผู้ น าเสนอมีความมั่นใจและลดความต่ืนเต้นได้ระดับหนึ่ง การ์ เรย์
โนลด์ส (Reynolds, 2553) กล่าวว่า หัวใจหลกัของความส าเร็จที่ท าให้การน าเสนอเป็นเร่ืองง่าย
ตามขัน้ตอนที่วางไว้และมีความเป็นธรรชาติ คือการเตรียมตวัและฝึกฝนอย่างหนกั ซึง่จะท าให้ผู้น า
เสนอมีความมัน่ใจ ดงันัน้การน าเสนอที่ดีควรมีการวางแผนและการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี 

การสะท้อนคิดในขัน้การวางแผนซึ่งเป็นการเขียนแบบสะท้อนคิดก่อนการน าเสนอ
งาน เป็นอีกปัจจยัที่ท าให้ครูและนกัเรียนเห็นถึงความพร้อมของการน าเสนองานในแต่ละครัง้และ
ท าให้คะแนนความสามารถในการน าเสนอสูงขึน้ตามล าดับ  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะแบบสะท้อนคิด
ก่อนการน าเสนองานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย ส่วนที่1 รายการตรวจสอบประเด็นการ
สะท้อนคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบการน าเสนอ(Checklist) โดยสมัพนัธ์กบัประเด็นการประเมินของ
แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ ในส่วนนีน้ักเรียนได้ทราบเกณฑ์ประเมิน
ล่วงหน้าและเชคความพร้อมก่อนการน าเสนอจริง ส่วนที่2 เขียนสะท้อนคิดเก่ียวกับการน าเสนอ
ภาษาอังกฤษในส่วนนีน้ักเรียนเขียนอธิบายการวางแผนงาน แสดงความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนงานครัง้นี ้จากนัน้น ามาพดูคยุกนัในกลุม่และพดูคยุกบัครูผู้สอนในการ
พดูคยุวางแผนและให้ข้อแนะน าในขัน้ตอนนี ้เป็นการฝึกซ้อมการน าเสนอก่อนการน าเสนอจริงของ
นักเรียน ซึ่งครูและนักเรียนจะเห็นถึงความชัดเจนและสามารถให้ข้อแนะน าได้ตรงจุดรวมถึง
นกัเรียนสามารถมองเห็นภาพการท างานของกลุ่มตนเองได้อย่างชดัเจนสามารถข้อแนะน าไปปรับ
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ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจยัพบว่าการให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่นกัเรียนในทกุ ๆขัน้ตอนของ
การปฏิบัติงานส่งผลให้การน าเสนองานของผู้ เรียนได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับ 
อลาสเทียร์ ไอรอนส์ (Irons, 2008, p.21) กล่าวว่าการให้ข้อเสนอแนะสามารถปรับปรุงการเรียนรู้
ของนักเรียนซึ่งการเรียนรู้คือ กระบวนการปรับเปลี่ยนความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง อี. เวย์น 
ฮาร์ท(Hart, 2011, น.10) ได้กล่าวว่า ค าติชมเป็นข้อมูลการประเมินที่ส าคัญที่สนับสนุนการ
ปฏิบติังานและการเปลี่ยนแปลงอันพึงปรารถนา ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานต้องอาศัยค าติ
ชมหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานให้เป็นไปตามเป้าหมายรวมถึงการคงไว้ในสิ่งที่
ผู้ปฏิบติังานท าได้ดีอยู่แล้ว ผลการเขียนแบบสะท้อนคิดของนกัเรียนก่อนการน าเสนองานพบว่า … 

“การออกแบบ Hook ควรให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วม การออกแบบเนื้อหาที่มี

ความโดดเด่นและสร้างจุดสนใจให้กับผู้ชม น าข้อคิดเห็นจากการพูดคุยกับเพื่อนและ

คุณครูประจ าวิชามาปรับให้เข้ากบัการน าเสนอของกลุ่มตนเองให้มากที่สดุ การวางแผน

งานและการช่วยกนัเขียนบทให้เสร็จตัง้แต่เน่ิน ๆเพื่อที่จะได้มีเวลาฝึกซ้อมกนัให้มากข้ึน 

การเลือกใช้ค าพูด น ้าเสียงและสีหน้าที่ดึงดูดใจผู้ฟัง รู้สึกภูมิใจและดีใจเพราะเนื้อหาที่

น าเสนอมาจากความคิดของทุกคนในทีม  รู้สึกพอใจเพราะสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้

ร่วมกนัท างานและให้ความร่วมกนัเป็นอย่างดี รู้สึกสนกุและการน าเสนอคร้ังนี้เป็นส่ิงที่ท้า

ทายส าหรับกลุ่ม รู้สึกพอใจ, ภูมิใจเพราะท าได้ดีกว่าคร้ังก่อนมาก รู้สึกภูมิใจในตัวเอง

เพราะเห็นพฒันาการของกนัและกนัในกลุ่มและทกุคนต่างทุ่มเทกบัการท างาน รู้สึกมัน่ใจ

ในการน าเสนอเพราะไดร้ับค าช่ืนชม”  

จากการเขียนสะท้อนคิดก่อนการน าเสนองานท าให้นกัเรียนได้ทราบถึงจดุแข็งและจุด
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของกลุ่มก่อนการน าเสนอจริงซึ่งผู้ เรียนสามารถประเมินความพร้อมของกลุ่ม
ก่อนการน าเสนอจริงผ่านการสะท้อนคิดในขัน้ตอนการวางแผนการน าเสนองาน สอดคล้องกบั คิล
เลี่ยนและทอดเนม(Killian และ Todnem, 1991)  

ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้น าเสนองาน (Presentation) เป็นการน าเสนอของนกัเรียนตามที่
วางแผนไว้ การน าเสนอเป็นศิลปะทัง้การพูดและการแสดงที่ต้องอาศัยองค์ประกอบที่หลากหลาย
เพื่อที่จะท าให้การน าเสนอสื่อความหมายได้ชัดเจนและสร้างสรรค์ที่สุด ในขัน้นีน้ักเรียนจะต้อง
น าเสนอตามโครงสร้างของการน าเสนอประกอบด้วย 5 ขัน้คือ ขัน้กระตุ้นความสนใจก่อนการ
น าเสนอ(Hook)นักเรียนกระตุ้นความสนใจผู้ ฟังด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นการเตรียมความ
พร้อมผู้ ฟังให้มีความพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่ผู้น าเสนอก าลงัจะน าเสนอ (Shaoiro, 2559, น.43-44) 
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และ นาโยมิ ชิบานา (Chibana, 2015) ขัน้การน าเข้าสู่การน าเสนอ(Introduction) เป็นการกล่าว
ทักทายผู้ ฟังพร้อมกับแนะน าตัวเอง แนะน าหัวข้อที่จะน าเสนอพร้อมทัง้บอกหัวข้อย่อยที่จะ
น าเสนอคร่าวๆเพื่อให้ผู้ ฟังเห็นภาพรวม และประโยชน์ของการที่จะรับฟังการน าเสนอ  กรุส
เสนดอร์ฟ (Grussendorf, 2007, p.7) ขัน้น าเสนอเนือ้หา(Body/Information)เป็นขัน้ตอนในการ
ส่งมอบข้อมูลแก่ผู้ ฟังโดยนักเรียนต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ท่าทาง ภาษา และ
อปุกรณ์ประกอบการน าเสนอเพื่อให้การน าเสนอชดัเจนมากย่ิงขึน้และท าให้ผู้ ฟังเข้าใจตรงกนักบัที่
ผู้น าเสนอก าลงัสื่อออกไป (ศิริรัตน์ ศิริวรรณ, 2557, น.79) ขัน้สรุป (Conclusion) และขัน้การจบ
การน าเสนอ (Smooth Ending) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนย่อยที่จะช่วยส่งเสริมให้การน าเสนอจบ
อย่างสมบูรณ์และตราตรึงใจผู้ ฟังได้แก่ การทบทวนหวัข้อประเด็นส าคญัที่พดูไปแล้ว(Recap)  การ
เปิดให้ถามค าถาม(Q&A) และการกล่าวค าปิดท้ายหรือการพูดกระตุ้นผู้ ฟังให้ลงมือท า(Quoting 
/Calling the action) รวมถึงการขอบคุณผู้ ฟัง (Shipside, 2552, น.47) ทุกครัง้ที่นกัเรียนน าเสนอ
ผู้วิจัยได้ประเมินความสามารถโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้
และหาคณุภาพแล้วซึ่งมีประเด็นการประเมินดงันี ้ กระบวนการน าเสนอ องค์ประกอบของท่าทาง 
การใช้ภาษาในการน าเสนอ อุปกรณ์หรือชิน้งานประกอบการน าเสนอ และกระบวนการกลุ่ม 
(กมลวรรณ ตงัธนกานนท์, 2557, น.39) สอดคล้องกบัผลวิจยัของ (กรุณา นาผล, 2560) พบว่า ค่า
ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินในรายวิชานีอ้ยู่ในระดบัปานกลางถึงสงู อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์
ความคิดเห็นของผู้ ประเมินท าให้ทราบถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความเที่ยงได้แก่ รูปแบบการให้
คะแนนที่แตกต่างกันของผู้ประเมิน เกณฑ์การประเมินด้านที่อาศัยความเห็นของผู้ประเมินเป็น
หลกั และความผิดพลาดในการให้คะแนนของตัวผู้ประเมินที่เกิดขึน้ ซึ่งผู้ วิจัยได้อภิปรายผลจาก
การทดสอบที่พบ ข้อแนะน าในการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การประเมินต่อไป 

การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในรูปแบบ 2 Stars & 1 Wish เป็นการเขียน
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการน าเสนองานของเพื่อน โดย 2 Stars หมายถึง 2 สิ่งที่ชอบจากการน าเสนอ
งานของเพื่อน 1 Wish หมายถึง 1สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงหรืออยากให้เติมเต็มเพื่อที่จะท าให้การ
น าเสนอครัง้ต่อไปดีขึน้ การให้ข้อมลูย้อนกลบัเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการการสะท้อนคิดที่ท าให้
นกัเรียนทราบถึงข้อคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการน าเสนอของกลุ่มตนเอง สโลน์ (Sloane, 2005) ผล
การเขียน 2 Stars&1Wish ของนกัเรียนต่อการน าเสนอทัง้3ครัง้ พบว่า… 

2 Stars: “ชอบการใช้ความสามารถพิเศษของสมาชิกออกมาใช้ได้อย่างน่าสนใจ 

ฉากเปิดการน าเสนอ (Hook)มีความน่าสนใจและสนุกมาก ฉนัชื่นชอบในการออกเสียง

ของพวกคุณและชื่นชอบการแสดงท่าทางซ่ึงน่ารักมากๆ การใช้พืน้ที่ในการน าเสนอท าได้
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ดีมาก ฉนัชื่นชอบการเล่นดนตรีไทยประกอบการน าเสนอ ฉนัชอบที่ทกุคนในทีมมีบทพูด

และมีความเป็นTeam balance ชอบการออกแบบเนื้อหาและข้อมูลมีความน่าสนใจ ทุก

คนจ าสคลิปไดแ้ละพูดส าเนียงดีมาก สนกุและตลกมาก ๆ การแสดงบทบาทเล่นไดเ้หมือน

จริงมาก” 

1Wish: “มีบางคนในกลุ่มยงัจ าสคลิปไม่ค่อยได้ อยากให้ทุกคนฝึกให้มากกว่านี้

เพราะทกุคนเหมือนยงัไม่พร้อมส าหรับการน าเสนอ ควรใช้พืน้ที่ในการน าเสนอให้มากกว่า

นี้ซ่ึงจะท าให้การน าเสนอมีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน เพ่ิมเติมในเร่ืองของการใช้ท่าทาง

ประกอบการน าเสนอ บางคนพูดไม่ชดัเจน บางคนไม่มองผู้ชมขณะพูดน าเสนอจะดีมาก

หากมีการมองผู้ชมขณะน าเสนอ บางช่วงของการน าเสนอเล่นเร็วและมีความสบัสน ทุก

คนน าเสนอดีแต่การจดัฉาก(Setting)ไม่ชดัเจน อยากให้เพ่ิมEnergy และมีความมัน่ใจใน

การพูดมากกว่านี ้ฉนัอยากใหท้กุคนพูดช้าๆและชดัๆ มีอปุกรณ์ประกอบการน าเสนอเยอะ

แต่ใช้นิดเดียว การน าเสนอช่วงขายสินคา้น่าสนใจแต่ผู้พูดควรพูดใหเ้สียงดงักว่านีจ้ะท าให้

การน าเสนอดีมาก ๆ” 

ดงันัน้สรุปได้ว่าการการให้ข้อมูลย้อนกลบัเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการการสะท้อน
คิดที่ท าให้นักเรียนทราบถึงข้อคิดเห็นของผู้ ชมที่มี ต่อการน าเสนอของกลุ่มตนเอง การให้
ข้อเสนอแนะช่วยให้ผู้น าเสนอได้ปรับปรุงการท างาน ซึ่งความส าคญัของการให้ข้อมลูย้อนกลบันัน้
ผู้ ให้ข้อเสนอแนะต้องไม่ท าให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่หรือรู้สึกท้อถอยงานที่ท า  แฮทที ้และ เทมเพอร์เลย์ 
(Hattie และ Temperley, 2007, p.81-112) 

การบนัทึกวิดีโอขณะน าเสนอ เป็นการบนัทึกวิดีโอของนกัเรียนทุกกลุ่มขณะน าเสนอ
เพื่อที่จะให้นักเรียนน าไปเปิดดูประกอบการอภิปรายเก่ียวกบัการน าเสนอของกลุ่มตนเองขณะท า
กิจกรรมการสะท้อนคิดเก่ียวกบัการน าเสนอ อีกทัง้ครูผู้สอนน าไปเปิดดูและทบทวนการให้คะแนน
การน าเสนออีกรอบพร้อมกับการเขียนข้อแนะน าประกอบการให้คะแนน จากนัน้แจ้งให้นักเรียน
ทราบและให้เหตุผลประกอบ สอดคล้องกับผลวิจัยของ (ธีรพล เพียรเพ็ง, 2556) พบว่า คะแนน
เฉลี่ยของการสะท้อนคิดด้วยวีดีทศัน์ตามแนวคิดวงจรกิปส์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อ
ระดบัการสะท้อนของนกัศกึษาครูหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 

ขัน้ตอนที่  3 ขัน้สะท้อนคิด และวางแผนต่อยอดในการน าเสนอครั้งต่อไป 
(Reflection & Plan on) นักเรียนท ากิจกรรมการสะท้อนคิดหลังการน าเสนอ โดยนักเรียนเขียน
แบบสะท้อนคิดรายบุคคคล จากนัน้น ามา นักเรียนเข้ากลุ่มพูดคุยเก่ียวกับการน าเสนองานของ
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กลุม่ นกัเรียนดคูลิปวิดีโอการน าเสนอ และอ่านข้อคิดเห็น 2 Stars &1 Wish จากนัน้สรุปการพดูคยุ
บนัทึกลงในแบบสะท้อนคิดหลังการน าเสนอรายกลุ่ม แบบสะท้อนคิดการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
(Reflective of my presentation) นีไ้ด้ประยุกต์มาจากวิธีการสะส้อนคิด ของกิบส์ The reflective 
cycle (Gibbs, 1988) โดยได้ปรับเป็น 5 ตอนของการสะท้อนคิด มีดงันี ้1 ขัน้บรรยายถึงเหตกุารณ์
ที่เกิดขึน้ การอธิบายถึงการท างานซึ่งนักเรียนได้มองย้อนกลับไปที่กระบวนการท างานตัง้แต่ขัน้
วางแผนจนถึงจบการน าเสนองาน  2 ขัน้บอกถึงความคิดและความรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึน้  3 ขัน้
ประเมินว่าสิ่งไหนที่ท าแล้วได้ผลดี และไม่ดี พร้อมบอกแนวทางแก้ไข 4 ขัน้การวางแผนถึงการ
ท างานครัง้ต่อไป ผลการเขียนประเด็นการสะท้อนคิดหลงัการน าเสนอของนกัเรียนในครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 
2 และครัง้ที่3 พบว่า ประเด็นที่นักเรียนได้เรียนรู้ สิ่งที่นกัเรียนท าได้ดีอยู่แล้ว คือ การกระตุ้นความ
สนใจผู้ชมก่อนการน าเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการน าเสนอ การแบ่งหน้าที่ของคน
ในกลุ่มและการเข้าถึงบทบาทของผู้น าเสนอ สิ่งที่นักเรียนอยากแก้ไขและพัฒนาในการน าเสนอ
งานคือ การใช้พืน้ที่ขณะน าเสนอและการมองผู้ชม การลืมสคลิปขณะพดูน าเสนอ การพดูเสียงเบา 
พูดเร็วเกินไปและไม่มีความมั่นใจ การเข้าฉากและความต่อเนื่องในการเปลี่ยนฉาก สิ่งที่นักเรียน
อยากเพิ่มเติมเพื่อให้การน าเสนอดียิ่งขึน้ คือการซ้อมกบัเพื่อนในกลุ่ม รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง
กลับไปท าการบ้านของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองทุกวัน  มีวิธีการเล่าเร่ืองที่มีความ
น่าสนใจ มีการใช้พร๊อพหลากหลายเหมาะสมกบัเนือ้เร่ือง ปรับการออกเสียงทุกคนให้ฟังดงู่ายขึน้
กว่าเดิม พูดเสียงดังฟังชัด ความมั่นใจ ฝึกซ้อมให้บ่อย ๆ การแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาทที่
ได้รับ  

จากผลการเขียนแบบสะท้อนคิดของนักเรียนหลงัการน าเสนอ ผู้วิจัยพบว่า กิจกรรม
การสะท้อนคิดท าให้นักเรียนมีความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษมีคะแนนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน เนื่องจากกิจกรรมสะท้อนคิดกระตุ้นให้นกัเรียนได้วิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบั
การน าเสนองาน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง จอห์น (Johns. 2000: 34) นกัเรียนแต่ละคนเห็นข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองใน
ทุก ๆ ขัน้ตอน นักเรียนจะได้สะท้อนคิดกระบวนการน าเสนองานของตนเองอย่างลึกซึง้ ตัง้แต่
ขัน้ตอนการวางแผนจนสิน้สุดการน าเสนอและวางแผนพัฒนาในการน าเสนอครัง้ต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ฌอน (Schon, 1983) คิลเลี่ยนและทอดเนม (Killian และ Todnem, 1991)  
5 ขัน้กิจกรรมทางภาษาที่ส่งเสริมการสะท้อนคิด จากการอิปรายเก่ียวกับการท างาน เมื่อพบ
ข้อบกพร่องภาพรวมของปัญหา นักเรียนก็จะได้ฝึกโดยการท ากิจกรรมทางภาษา เพื่อพัฒนาการ
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น าเสนอและเสริมสร้างความมั่นใจในการน าเสนอภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เจนนี่ 
กสุ (Guse, 2011, p.3) 

จากประเด็นต่าง ๆ ที่ได้อภิปรายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการ
สะท้อนคิดส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เพิ่มขึน้ตามล าดับ ทัง้นี เ้ป็นผลจากขัน้ตอนกิจกรรมสะท้อนคิด
ประกอบด้วย ขัน้วางแผน ขัน้น าเสนอและขัน้สะท้อนคิดและวางแผนต่อยอดครัง้ต่อไป ลกัษณะ
ของกิจกรรมการสะท้อนคิด ที่เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่ผู้ เรียงลงมือปฏิบติังานและเกิดการ
สะท้อนคิดเก่ียวกบังานที่ท า ประกอบกบัการเขียนสะท้อนคิดและการพดูคยุกบัเพื่อนในกลุ่มท าให้
นกัเรียนแต่ละคนมองเห็นภาพการท างาน เข้าใจในทุก ๆ ขัน้ตอนของงานที่ท าอย่างลกึซึง้ เห็นข้อดี
ข้อเสีย รวมถึงความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่มส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความมั่นใจ น าไปสู่การ
น าเสนอที่หลากหลาย สร้างสรรค์และเกิดพัฒนาการที่มีคะแนนความสามารถในการน าเสนอ
สงูขึน้หลงัจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการสะท้อนคิด  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ 
1.1 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม หากน าไปใช้กับรายวิชาอ่ืนหรือ

บริบทห้องเรียนอ่ืน ควรจดัระยะเวลาคาบเรียนให้อยู่ในลกัษณะ2 ชัว่โมงหรือ เป็นคาบคู่ เพื่อความ
ต่อเนื่องในการท ากิจกรรม 

1.2 การวัดประเมินความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ ครูผู้ สอนควรให้
นกัเรียนประเมินตัวเองและให้เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มประเมินความสามารถในการน าเสนอกนัเอง 
เพื่อทราบข้อมลูย้อนกลบัจากผู้ เรียนและข้อคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการน าเสนอในกลุม่ตนเอง 

1.3 การสงัเคราะห์ความคิดเห็นรายบุคคลรวมเป็นรายกลุ่ม นกัเรียนเขียนสะท้อนคิด
รายบุคคล เมื่อนักเรียนพูดคุยและเขียนสะท้อนคิดรายกลุ่มนักเรียนไม่ได้น าการสะท้อนคิด
รายบุคคลมาสงัเคราะห์เป็นรายกลุ่ม ท าให้เป็นการแตกประเด็นใหม่และไม่สอดคล้องกบัความคิด
ของทกุคนในทีม ดงันัน้ครูต้องอธิบายวิธีการสงัเคราะห์ความคิดเห็นรายบุคคลรวมเป็นรายกลุม่ 

1.4 การสะท้อนคิดก่อนการน าเสนองาน เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ครูและผู้ เรียนเห็นถึง
ความพร้อมของการน าเสนองานในแต่ละครัง้ ในการพดูคุยวางแผนและให้ข้อแนะน าในขัน้ตอนนี ้
ครูควรให้ผู้ เรียนซ้อมการน าเสนอให้ครูดูซึ่งครูและผู้ เรียนจะเห็นถึงความชัดเจนและสามารถให้
ข้อแนะน าได้ตรงจุดรวมถึงผู้ เรียนสามารถมองเห็นภาพการท างานของกลุ่มตนเองได้อย่างชดัเจน
สามารถข้อแนะน าไปปรับใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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1.5 การให้ข้อมูลย้อนกลับจากครู (Feedback)เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการ
สะท้อนคิดที่มีส่วนท าให้นกัเรียนเกิดพัฒนาการในการน าเสนอสู่ทิศทางที่ดี การให้ข้อแนะน าควร
เป็นข้อแนะน าเชิงบวกที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความกล้าที่จะคิดวางแผนการท างานและออกแบบ
การน าเสนออย่างสร้างสรรค์โดยมีครูเป็นผู้แนะน าและสนบัสนุนให้นกัเรียนปฏิบติังานได้บรรลตุาม
เปา้หมายของกลุม่ที่วางไว้ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVD-19) ครูผู้สอนสามารถ

น ากิจกรรมการสะท้อนคิด ที่มีต่อความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษ ปรับใช้ในรูปแบบ
Online โดยให้นกัเรียนวางแผนและน าเสนอออนไลน์ (Online) ผ่านแอปพลิเคชนัต่าง ๆ 

2.2 ควรศึกษาผลการใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ที่มีต่อความสามารถในการน าเสนอ
ภาษาอังกฤษ กับนักเรียนในระดับชัน้อ่ืน ๆ เช่น ระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ระดบัอาชีวศกึษา และระดบัอดุมศกึษา เป็นต้น 

2.3 ควรมีการศึกษาความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษเปรียบเทียบการ
จัดการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด กับรูปแบบการจัการเรียนรู้แบบอ่ืน เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบรูปแบบการจดัการเรียนรู้ สามารถพฒันาความสามารถได้ดีที่สดุ 

2.4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ที่มีต่อความสามารถในการ
น าเสนอภาษาองักฤษ เพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาองักฤษในทกัษะอ่ืนเช่น ทกัษะการเขียน 
เป็นต้น 

2.5 ควรน าแนวคิดการจัดการเรียน รู้โดย ใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด  ที่มี ต่อ
ความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ ไปปรับประยุกต์ ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อ
เป็นการพฒันาผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน จากความสามารถในการน าเสนอ

ภาษาอังกฤษ ของกลุ่มทดลอง (Experimental group) ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้กิจกรรม
การสะท้อนคิด 

- เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนรายบุคคล ก่อน(T1) และหลงัเรียนT2 T3 และT4 ตามล าดบัโดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 
สถิติการวิเคราะห์ t-test for dependent Sample  

- ข้อมูลเชิงเนื อ้หา (Content Analysis) จากการเขียนแบบสะท้อนคิดการน าเสนอ
ภาษาองักฤษก่อนและหลงัการน าเสนอ 
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ตาราง 14 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน จากความสามารถในการน าเสนอ
ภาษาองักฤษ ของกลุม่ทดลอง (Experimental group) ก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใช้กิจกรรม
การสะท้อนคิด 
 
เลขที ่ คะแนนการนำเสนอภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล ก่อนและหลังเรียน 

Group Pre-
Test 

Post-
Test 1 

Post-Test 
2 

Post-
Test 3 

ค่าความแตกต่างคะแนนการนำเสนอ
ภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล ก่อนและหลัง

เรียน 

     Posttest 1- 
Pre-test 

Posttest 2-
Pre-test 

Posttest 3 
- 

Pre-test 

1 1 45 52 61 77 7 16 32 

2 1 50 56 66 81 6 16 31 

3 1 48 55 65 80 7 17 32 

4 1 51 57 67 83 6 16 32 

5 1 46 53 64 74 7 18 28 

6 1 45 54 63 76 9 18 31 

7 1 51 58 69 82 7 18 31 

8 2 42 51 70 79 9 28 37 

9 2 48 55 72 83 7 24 35 

10 2 46 52 67 81 6 21 35 

11 2 50 56 74 84 6 24 34 

12 2 49 57 75 85 8 26 36 

13 2 44 50 71 82 6 27 38 

14 2 43 50 68 80 7 25 37 

15 3 43 47 69 79 4 26 36 

16 3 41 46 71 80 5 30 39 

17 3 45 49 71 80 4 26 35 

18 3 44 48 70 78 4 26 34 

19 3 40 43 68 77 3 28 37 

20 3 40 44 67 76 4 27 36 
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เลขที ่ คะแนนการนำเสนอภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล ก่อนและหลังเรียน 

Group Pre-
Test 

Post-
Test 1 

Post-Test 
2 

Post-
Test 3 

ค่าความแตกต่างคะแนนการนำเสนอ
ภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล ก่อนและหลัง

เรียน 

     Posttest 1- 
Pre-test 

Posttest 2-
Pre-test 

Posttest 3 
- 

Pre-test 

21 3 41 45 67 76 4 26 35 

22 4 46 55 62 80 9 16 34 

23 4 47 58 65 81 11 18 34 

24 4 44 55 62 78 11 18 34 

25 4 42 54 61 77 12 19 35 

26 4 43 52 60 78 9 17 35 

27 4 46 53 60 77 7 14 31 

28 4 47 58 64 82 11 17 35 

29 5 45 55 74 77 10 29 32 

30 5 45 56 74 76 11 29 31 

31 5 44 55 73 75 11 29 31 

32 5 43 54 71 72 11 28 29 

33 5 42 53 72 71 11 30 29 

34 5 41 53 70 74 12 29 33 

35 5 41 52 70 73 11 29 32 

Total 1568 1841 2373 2744 273 805 1176 

ค่าเฉลี่ย 44.8 52.6 67.8 78.4 7.8 23 33.6 

ค่าร้อยละ 44.8 52.6 67.8 78.4 7.8 23 33.6 

S.D. 3.10 4.03 4.36 3.42 2.72 5.33 2.67 
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ตาราง 15 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษของนกัเรียน
รายบุคคล ก่อน(T1) และหลงัเรียนT2 T3 และT4 ตามล าดบัโดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด  

สถิติการวิเคราะห์ t-test for dependent Sample  
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 
posttest1 
- pretest 

7.800 2.720 .460 6.866 8.734 16.963 34 .000 

Pair 2 
posttest2 
- pretest 

23.000 5.330 .901 21.169 24.831 25.528 34 .000 

Pair 3 
posttest3 
- pretest 

33.600 2.670 .451 32.683 34.517 74.447 34 .000 
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ก่อน-การน าเสนองานครัง้ที่1  
เร่ือง Character Review 
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หลัง-การน าเสนองานครัง้ที่1  
เร่ือง Character Review 
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ก่อน-การน าเสนองานครัง้ที่2  
เร่ือง Advertisement 
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หลัง-การน าเสนองานครัง้ที่2  
เร่ือง Advertisement 
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ก่อน-การน าเสนองานครัง้ที่3  
เร่ือง Discover Thainess 
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หลัง-การน าเสนองานครัง้ที่3  
เร่ือง Discover Thainess 
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ภาคผนวก ข 
- แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 
- แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอภาษาองักฤษ 
- เกณฑ์การให้คะแนนและระดบัคณุภาพของการน าเสนอภาษาองักฤษ 
- แบบการสะท้อนคิดก่อนการน าเสนองานรายบุคคลและรายกลุม่ 
- แบบการสะท้อนคิดหลงัการน าเสนองานรายบุคคลและรายกลุม่ 
- ภาพประกอบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด 
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แบบบันทกึแผนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการสะท้อนคิด) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3          
หน่วยการจัดการเรียนรู้  เร่ือง Advertisement  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Convince Me!   เวลา 120 นาที 
ผู้สอน: นางสาวสาวิตรี สีบุดศรี  ภาคเรียนที่ 1/2563          วันที่  

1. ผลการเรียนรู้   
ข้อ5 พดู/เขียนอธิบายเก่ียวกบัสินค้า เชิญชวน โน้มน้าว แสดงความคิดเห็นพร้อมให้

เหตผุลประกอบอย่างเหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เร่ือง : Convince Me!  

1. พดูเชิญชวนโน้มน้าวเก่ียวกบัการโฆษณาขายสินค้าได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. สาระส าคัญ 

การเชิญชวน และโน้มน้าวเก่ีวกบัสินค้าคือ เกลีย้กล่อม ชกัจงูให้ผู้ ฟังเกิดความเชื่อถือ 

ศรัทธา มีความคิดเห็นคล้อยตาม และปฏิบติัตาม เช่น การพดูโฆษณา เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ใช้

ศิลปะในการพดู มีการใช้ค าที่ดงึดดูลกูค้า ให้คล้อยตามและตดัสินใจเลือกซือ้สินค้า นกัเรียนได้

เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการ ค าศพัท์และประโยคส าหรับการเชิญชวนโน้มน้าว เพื่อน าไปใช้ใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต 

3.สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้(K)  1. หลกัการพดูเชิญชวนโน้มน้าวเก่ียวกบัการโฆษณาขายสินค้า 

2. ค าศพัท์เชิญชวนโน้มน้าว 

ทักษะ(P) 1. พดูเชิญชวนโน้มน้าวเก่ียวกบัการโฆษณาขายสินค้า 

2. ใช้ค าศพัท์เชิญชวนโน้มน้าว 

สมรรถนะของผู้ เรียน 

 ข้อที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร 
  1.1 มีความสามารถในการรับ – สง่สาร 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ข้อที่  6. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 ตวัชีว้ดัที่ 6.1   ตัง้ใจและรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าที่การงาน    
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4. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ (Materials Persons Places) 

 1. Power Point เร่ือง Powerful Language of the advertisement 
 2. คลิปวิดีโอสัน้จากภาพยนตร์เร่ือง Wolf of Wallstreet “Sell me this pen”   
 

ตาราง 16 5.  กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ (กิจกรรมสะท้อนคิด) 

ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการการ

สะท้อนคิด 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้
วางแผนงาน (Plan) 

(50 นาท)ี 
- ศึกษาเนือ้หา เร่ือง 
Convince Me!  
- ฝึกการวางแผน
เกี่ยวกับน าเสนอย่อย
ในคาบเรียน 
 

1. ครูให้นกัเรียนดคูลิปวิดีโอ 
จากนัน้ให้นกัเรียนแสดงความ
คิดเห็น 
แนวค าถามในการกระตุ้นการ
พดูคยุของนกัเรียน 
- What can you see this 
video? 
- Where are they? 
- What are they doing? 
- What word do you like from 
the video? 
- What is the video about? 

1. นกัเรียนดคูลิปวิดีโอและแสดงความ
คิดเห็น แนวค าตอบ 

- What can you see this video? 
Answer: I can see…the man/ the pen 
- Where are they? 
Answer: They are at … at the 
hall/meeting room/classroom 
- What are they doing? 
Answer: they are… selling the pen/the 
man teaches how to sell the pen/they 
practice how to sell the pen 
- What word do you like from the 
video? 
Answer: Amazing/Professional 
- What is the video about? 

Answer: Training about marketing/ 
Training how to sell the product/ 
Training about how to sell the pen   
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ตาราง 16 (ต่อ) 

 

 
2. นกัเรียนท ากิจท ากิจกรรม “Sell 
me this…?...! โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

2. นกัเรียนท ากิจท ากิจกรรม “Sell me 
this…?...! โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 
3. ครูสรุปกิจกรรมและแจ้ง
จดุประสงค์การเรียน 
ประเด็นค าถามในการสรุปกิจกรรม:  
- Who is the best seller? 
- What words that you loved to 
hear from the seller? 
4. ครูให้น าเสนอค าศพัท์ที่ดงึดลูกูค้า
ในการโฆษณาสินค้า และเทคนิค
วิธีการพดูเชิญชวนและโน้มน้าวเพื่อ
พิชิตใจลกูค้าในการตดัสินใจซือ้
สินค้าให้นกัเรียนอ่านพร้อมกนัเพื่อ
เป็นการทบทวน 

3. นกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมกบัครู
และตอบค าถามในการสรุปกิจกรรม
โดยแนวค าตอบคือ 
 - Who is the best seller? 
Answer: I think…. (Name) because 
when he/she sell the product that 
make me feel that product is…. 
amazing/interesting/special/ 
different from the other one. 
- What words that you loved to hear 
from the seller? 
Answer: I love to hear… 
free/special/ promotion/best 
seller/limited/ etc… 
because….(reason to support idea) 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

  4. นกัเรียนทบทวนค าศพัท์ที่ดงึดลูกูค้าใน
การโฆษณาสินค้า และเทคนิควิธีการพดู
เชิญชวนและโน้มน้าวเพื่อพิชิตใจลกูค้า
ในการตดัสินใจซือ้สินค้า 

  
5. ครูให้นกัเรียนเลน่เกมเพื่อฝึกการพดู
เชิญชวน และโน้มน้าวเก่ีวกบัสินค้าโดย
ใช้ค าศพัท์ที่ดงึดดูลกูค้าและเทคนิค
วิธีการพดูเชิญชวนและโน้มน้าวใจ โดยมี
วิธีการดงันี ้
- นกัเรียนเข้ากลุม่เพื่อท ากิจกรรมจ านวน 
4-5 คนในกลุม่ 
- นกัเรียนจบัสลากเพื่อเลือกสินค้าในการ
ขาย 
- นกัเรียนจะต้องใช้ค าที่อยู่บนจอในการ
พดูขายสินค้าให้ได้มากที่สดุ ใน
ระยะเวลา 2 นาที 
- ทกุคนในทีมต้องมีสว่นร่วมในการพดู
ขายสินค้า 

5. นกัเรียนเลน่เกมเพื่อฝึกการพดูเชิญ
ชวน และโน้มน้าวเก่ีวกบัสินค้าโดยใช้
ค าศพัท์ที่ดงึดดูลกูค้าและเทคนิควิธีการ
พดูเชิญชวนและโน้มน้าวใจ โดยมีวิธีการ
ดงันี ้
- นกัเรียนเข้ากลุม่เพื่อท ากิจกรรมจ านวน 
4-5 คนในกลุม่ 
- นกัเรียนจบัสลากเพื่อเลือกสินค้าในการ
ขาย 
- นกัเรียนจะต้องใช้ค าที่อยู่บนจอในการ
พดูขายสินค้าให้ได้มากที่สดุ ใน
ระยะเวลา 2 นาที 
- ทกุคนในทีมต้องมีสว่นร่วมในการพดู
ขายสินค้า 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 
ขัน้น าเสนอ

งาน 
(Presentation

) 
(35 นาท)ี 

-ฝึกการ
น าเสนอย่อย
ในคาบเรียน 

6. ครูแจ้งกิจกรรม Sell me this pen! 
วิธีการคือ :  
- การน าเสนอโฆษณาขายสินค้าแบบกลุม่  
- นกัเรียนคิดสโลแกนเก่ียวกบัการขาย
ปากกา 
- พดูอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะและ
คณุสมบติัเก่ียวกบัสินค้า 
- พดูเชิญชวน โน้มน้าวเก่ียวกบัการซือ้
สินค้า  
- ระยะเวลาในการน าเสนอ 2 นาที   

5. นกัเรียนท ากิจกรรม Sell me this pen! 
วิธีการคือ :  
- การน าเสนอโฆษณาขายสินค้าแบบกลุม่  
- นกัเรียนคิดสโลแกนเก่ียวกบัการขาย
ปากกา 
- พดูอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะและคณุสมบติั
เก่ียวกบัสินค้า 
- พดูเชิญชวน โน้มน้าวเก่ียวกบัการซือ้สินค้า  
- ระยะเวลาในการน าเสนอ 2 นาที   

 
7. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุม่น าเสนอ
โฆษณาขายปากกาหน้าชัน้เรียน  
ในระยะเวลา 2 นาที   
8. ขณะที่น าเสนอการขายสินค้า ครูให้
เพื่อนๆในห้องร่วมกนัเขียนข้อคิดเห็น
เก่ียวกบัการน าเสนอการขายสินค้า โดยใช้
ข้อคิดเห็น 2 stars & 1 wish 
เขียนลงในกระดาษที่ครูจดัเตรียมไว้ให้ 

7. นกัเรียนแต่ละกลุม่น าเสนอโฆษณาขาย
ปากกาหน้าชัน้เรียน ในระยะเวลา 2 นาที   
8. ขณะที่น าเสนอการขายสินค้า เพื่อนๆใน
ห้องร่วมกนัเขียนข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการ
น าเสนอการขายสินค้า โดยใช้ข้อคิดเห็น 2 
stars & 1 wish เขียนลงในกระดาษที่ครู
จดัเตรียมไว้ให้ 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ขัน้ตอนท่ี 3 
ขัน้สะท้อนคิด
และวางแผน
ต่อยอดใน
การน าเสนอ
ครัง้ต่อไป 

(Reflection & 
Plan on) 
(35 นาท)ี 

-ฝึกการ
สะท้อนคิด
เกี่ยวกับการ
น าเสนอย่อย
ในคาบเรียน 

8. ครูแจกข้อคิดเห็นของเพื่อนที่มีต่อการ
น าเสนองานของกลุม่ (2 stars & 1 wish) 
จากนัน้ท าใบงานการสะท้อนคิดเก่ียวกบั
การน าเสนอ และอภิปราบถึงประเด็นต่าง 
ๆเก่ียวการน าเสนองานที่ผ่านมา 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นดงันี ้
ประเด็นที่1: ฉนัท าอะไรบ้าง (What did I 
do?)  
ประเด็นที่2: ฉนัรู้สกึอย่างไรกบัการ
น าเสนอ (How do I feel about my 
presentation?) 
ประเด็นที่ 3: การน าเสนอครัง้นีฉ้นัได้
เรียนรู้ว่า... (What have I learnt from this 
presentation?) 
ประเด็นที่ 4: แผนการท างานครัง้ต่อไป 
(What will I do next time?) 
ประเด็นที่ 5: กิจกรรมทางภาษาที่สง่เสริม
การสะท้อนคิด คือเป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนได้
ฝึกเพื่อพฒันาการน าเสนอและเสริมสร้าง
ความมัน่ใจในการน าเสนอภาษาองักฤษ  
9. ครูและนกัเรียนสรุปภาพรวมของปัญหา 
พร้อมกบัเสริมกิจกรรมสัน้ๆเช่น เทคนิค
และลีลาการพดูโน้มน้าวใจในการซือ้สินค้า
ซึง่เป็นเทคนิคเก่ียวกบัการเสริมสร้างความ
มัน่ใจให้แก่นกัเรียนในการน าเสนองานครัง้
ต่อไป 

8. นกัเรียนอ่านข้อคิดเห็นของเพื่อที่มีต่อการ
น าเสนองานของกลุม่ตนเอง (2 stars & 1 
wish) จากนัน้ท าใบงานการสะท้อนคิด
เก่ียวกบัการน าเสนอ และอภิปราบถึง
ประเด็นต่าง ๆเก่ียวการน าเสนองานที่ผ่าน
มา ประกอบด้วย 5 ประเด็นดงันี ้
ประเด็นที1่: ฉนัท าอะไรบ้าง (What did I 
do?)  
ประเด็นที2่: ฉนัรู้สกึอย่างไรกบัการน าเสนอ 
(How do I feel about my presentation?) 
ประเด็นที่ 3: การน าเสนอครัง้นีฉ้นัได้เรียนรู้
ว่า... (What have I learnt from this 
presentation?) 
ประเด็นที่ 4: แผนการท างานครัง้ต่อไป 
(What will I do next time?) 
ประเด็นที่ 5: กิจกรรมทางภาษาที่สง่เสริม
การสะท้อนคิด คือเป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนได้
ฝึกเพื่อพฒันาการน าเสนอและเสริมสร้าง
ความมัน่ใจในการน าเสนอภาษาองักฤษ  
9. นกัเรียนร่วมกนัสรุปภาพรวมของปัญหา 
พร้อมกบัฝึกเทคนิคและลีลาการพดูโน้มน้าว
ใจในการซือ้สินค้าเพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจ
ให้การน าเสนองานครัง้ต่อไป 
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ตาราง 17 6. การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

พดูเชิญชวนโน้มน้าวเก่ียวกบั
การโฆษณาขายสินค้าได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

ประเมินพดูเชิญชวนโน้ม
น้าวเก่ียวกบัการโฆษณา
ขายสินค้าได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

- แบบประเมินพดูเชิญชวนโน้ม
น้าวเก่ียวกบัการโฆษณาขาย
สินค้าได้อย่างสร้างสรรค์ 
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เกณฑ์การประเมินการน าเสนองานภาษาอังกฤษ  
(Evaluation of Group presentations) 

การน าแสนอครัง้ที่ ________________ 
กลุ่ม (Group)___________ หัวข้อการน าเสนอ(Topic) __________________ 
ระยะเวลา(Duration ) ____ นาที   คะแนนรวม (Total score) ____/100 

ค าชีแ้จง: โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่าน เพื่อ
พิจารณารายการประเด็นการประเมินในแต่ละข้อว่าข้อนัน้สอดคล้องกับเนือ้หาและ
พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม   
ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก   
ระดับ 3 หมายถึง ดี    
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้   
ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

ตาราง 18 การประเมินการน าเสนองานภาษาองักฤษ  
 

ตัวบ่งชี ้
(Criteria) 

ยอด
เยี่ยม 

5 

ดี
มาก 

4 

ดี 
3 

พอใช้ 
2 

ควร
ปรับปรุง 

1 

ข้อแนะน า 
(Comment) 

1. องค์ประกอบในการน าเสนอ (Structure)>>> (25) 

• การกระตุ้นความสนใจก่อน

น าเข้าสูก่ารน าเสนอ 

(Hook) 

      

• ขัน้การน าเข้าสูก่ารน าเสนอ

งาน (Introduce) 

     

• ขัน้น าเสนอเนือ้หา 

(Body/Information) 

     

• ขัน้สรุป (Conclusion)      

• การจบน าเสนองา(Smooth Ending)      
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ตัวบ่งชี ้

(Criteria) 

ยอด

เยี่ยม 

5 

ดี

มาก 

4 

ดี 

3 

พอใช้ 

2 

ควร

ปรับปรุง 

1 

ข้อแนะน า 

(Comment) 

• การใช้/เลน่กบัสื่อและอปุกรณ์ในการ

ประกอบการน าเสอ(Visual/Prop/costume) 

      

4.การใช้ภาษา (Language/Speaking)>>>(15) 

• น า้เสียงที่ใช้ในการน าเสนอ  

(Tone of voice) 

      

• ความคลอ่งแคลว่ในการน าเสนอ 

(Fluent) 

      

• โครสร้างทางภาษาและการออกเสียง 

(Sentence Structure&Pronunciation) 

     

5.กระบวนการกลุ่ม (Teamwork)>>>(25) 

• การมีสว่นร่วมและทกัษะการ

ท างานเป็นทีม (Team balance) 

      

• ความคิดสร้างสรรค์ ในการน าเสนอ 

(Creative Presenting design) 

     

• ความต่อเนื่องการน าเสนอ (Smooth)      

• ช่วยเหลือกนัในทีมและ

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า(Teamwork and 

Problem Solving) 

      

• ระยะเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ(Time)       

รวม       
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ภา
พป

ระ
กอ
บ 

9 เ
กณ

ฑ์ก
าร
ให้
คะ
แน
นแ
ละ
ระ
ดบั
คณุ

ภา
พข
อง
กา
รป
ระ
เม
ินก
าร
น า
เส
นอ
งา
นภ

าษ
าอ
งัก
ฤษ

 
 

ที่ม
า :

 ส
าว
ิตรี
 ส
ีบดุ
ศรี
 (2
56
3)
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ภา
พป

ระ
กอ
บ 
9 (
ต่อ
) 



  178 

 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 
9 (
ต่อ
) 



  179 

 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 
9 (
ต่อ
) 



  180 

 

ภา
พป

ระ
กอ
บ 
9 (
ต่อ
) 



  181 
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หัวข้อการน าเสนอ(Title): ......................................................... 
ชื่อกลุ่ม(Group): ................................................................... 

ส่วนที่ 1 รายการตรวจสอบประเด็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการน าเสนองานภาษาอังกฤษ 

ค าชีแ้จง นกัเรียนขีดเคร่ืองหมายใน ท่ีแสดงความรู้สกึถึงคณุภาพของผลการปฏิบติังาน    

ประเด็นการสะท้อนคดิ(Reflection) 

ประเด็นท่ี1:  
ฉันท าอะไรบ้าง  
(What did I do?) 

ประเด็นท่ี2: 
มีความพร้อมแค่ไหนก่อน

การน าเสนอ 
(How am I ready for my 

presentation?) 

มีการ
ปฏิบัต ิ

ไม่มี
การ
ปฏิบัต ิ

 
ท าได้ดี
มาก 

 
ท าได้
ดี 

 
ยังท า
ไม่ได้ 

1. องค์ประกอบการน าเสนอ ได้แก่ ขัน้การกระตุ้นความสนใจ
ก่อนน าเข้าสู่การน าเสนอ (Hook) ขัน้การน าเข้าสู่การน าเสนอ
งาน (Introduction) ขัน้น าเสนอเนือ้หา (Body/Information) 
ขัน้สรุป (Conclusion) และขัน้การจบน าเสนองาน (Smooth 
Ending) 

     

2. องค์ประกอบของท่าทาง (Physical/Acting) ได้แก่ การใช้มือ 
ท่าทางและสีหน้าในการน าเสนอ (Gesture/Mood/Acting) 
การมองเพื่อมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ชม และการมองบทพดู (eye 
contact and Using note) การเคลื่อนไหว และการใช้พืน้ท่ี 
(Movement/Using space) บคุลิกความมัน่ใจ และสร้างความ
บนัเทิงให้กบัคนด ู(confidence& Entertainment) 

     

3. อปุกรณ์หรือชิน้งาน (Project) เช่น เนือ้หา/ชิน้งานสอดคล้อง
กบัหวัข้อที่น าเสนอ หรือธีมเร่ืองทีน่ าเสนอ (Content/Project 
stay in the topic/theme) ชิน้งานมีความคดิสร้างสรรค์ 
(Creative+ new idea) การใช้/เล่นกบัส่ือและอปุกรณ์ในการ
ประกอบการน าเสอ (Visual/Prop/costume) 

     

4. การใช้ภาษาอยา่งเป็นธรรมชาติ (Language/Speaking) 
ได้แก่น า้เสียงที่ใช้ในการน าเสนอ (Tone of voice) ความ
คล่องแคล่วในการน าเสนอ (Fluent)โครสร้างทางภาษาและการ
ออกเสียง (Sentence Structure& Pronunciation) 
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5.กระบวนการกลุ่ม (Teamwork) ได้แก่ การมีส่วนร่วมและ
ทกัษะการท างานเป็นทีม (Team balance) ความคิด
สร้างสรรค์ ในการน าเสนอ (Creative Presenting design) 
ความต่อเนื่องในการน าเสนอ (Overall Smooth) ช่วยเหลือกนั
ในทีมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
(Teamwork and Problem Solving) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
น าเสนอ (Time) 

     

 

ส่วนที่ 2 การเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับการน าเสนองานภาษาอังกฤษ 
ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นตามประเด็นการสะท้อนคิดเก่ียวกบัการน าเสนองาน

ภาษาองักฤษ 
 

ปรับจาก: The reflective cycle (Gibbs, 1988) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นที่ 3: การวางแผนการน าเสนอครัง้นีฉั้นได้เรียนรู้ว่า... (What have I learnt from 

the plan of presentation?) 

-ข้อเรียนรู้จากการวางแผนงานและการปรึกษาครูประจ าวิชาคือ................................................. 
- สิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้วคือ........................................................................................................... 
- สิ่งที่อยากแก้ไขและพฒันาคือ............................................................................................... 
- แนวทางในการพฒันาและแก้ไขปัญหาคือ ............................................................................. 
- ความรู้สกึเก่ียวกบัการวางแผนงานครัง้นี…้……………….……………………………………… 
- นกัเรียนมีความพร้อมเก่ียวกบัการน าเสนอครัง้นีห้รือไม่ เพราะอะไร…………………………..… 
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หัวข้อการน าเสนอ(Title): ........................................................................... 
ชื่อกลุ่ม(Group): ................................................................................... 

ส่วนที่ 1 รายการตรวจสอบประเด็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการน าเสนองานภาษาอังกฤษ 

ค าชีแ้จง นกัเรียนขีดเคร่ืองหมายใน ที่แสดงความรู้สกึถึงคณุภาพของผลการปฏิบติังาน    

ประเด็นการสะท้อนคดิ(Reflection) 

ประเด็นท่ี1:  
ฉันท าอะไรบ้าง  

(What did I 
do?) 

ประเด็นท่ี2: 
มีความพร้อมแค่ไหนก่อน

การน าเสนอ 
(How am I ready for my 

presentation?) 

มีการ
ปฏิบัต ิ

ไม่มี
การ
ปฏิบัต ิ

 
ท าได้ดี
มาก 

 
ท าได้
ดี 

 
ยังท า
ไม่ได้ 

1. องค์ประกอบการน าเสนอ ได้แก่ ขัน้การกระตุ้นความสนใจ
ก่อนน าเข้าสู่การน าเสนอ (Hook) ขัน้การน าเข้าสู่การน าเสนอ
งาน (Introduction) ขัน้น าเสนอเนือ้หา (Body/Information) 
ขัน้สรุป (Conclusion) และขัน้การจบน าเสนองาน (Smooth 
Ending) 

     

2. องค์ประกอบของท่าทาง (Physical/Acting) ได้แก่ การใช้
มือ ท่าทางและสีหน้าในการน าเสนอ 
(Gesture/Mood/Acting) การมองเพื่อมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ชม 
และการมองบทพดู (eye contact and Using note) การ
เคลื่อนไหว และการใช้พืน้ท่ี (Movement/Using space) 
บคุลิกความมัน่ใจ และสร้างความบนัเทิงให้กบัคนด ู
(confidence& Entertainment) 

     

3. อปุกรณ์หรือชิน้งาน (Project) เช่น เนือ้หา/ชิน้งาน
สอดคล้องกบัหวัข้อที่น าเสนอ หรือธีมเร่ืองที่น าเสนอ 
(Content/Project stay in the topic/theme) ชิน้งานมี
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative+ new idea) การใช้/เล่นกบั
ส่ือและอปุกรณ์ในการประกอบการน าเสอ 
(Visual/Prop/costume) 
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4. การใช้ภาษาอยา่งเป็นธรรมชาติ (Language/Speaking) 
ได้แก่น า้เสียงที่ใช้ในการน าเสนอ (Tone of voice) ความ
คล่องแคล่วในการน าเสนอ (Fluent)โครสร้างทางภาษาและ
การออกเสียง (Sentence Structure& Pronunciation) 

     

5.กระบวนการกลุ่ม (Teamwork) ได้แก่ การมีส่วนร่วมและ
ทกัษะการท างานเป็นทีม (Team balance) ความคิด
สร้างสรรค์ ในการน าเสนอ (Creative Presenting design) 
ความต่อเนื่องในการน าเสนอ (Overall Smooth) ช่วยเหลือ
กนัในทีมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
(Teamwork and Problem Solving) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การน าเสนอ (Time) 

     

 

ส่วนที่ 2 การเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับการนำเสนองานภาษาอังกฤษ 
คำชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นตามประเด็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการนำเสนองาน
ภาษาอังกฤษ 

ประเด็นที ่3: การวางแผนการนำเสนอครั้งนี้ฉันไดเ้รียนรู้ว่า... (What have I learnt from 

the plan of presentation?) 

-ข้อเรียนรู้จากการวางแผนงานและการปรึกษาครูประจำวิชา คือ................……………………………………… 

- สิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว คือ..................................................................................................................................... 

- สิ่งที่อยากแก้ไขและพัฒนา คือ..................................................................................................................... 

- แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคือ .................................................................................................. 

- ความรู้สึกเกี่ยวกับการวางแผนงานครั้งนี้……………………………………………………………………………………... 

- นักเรียนมีความพร้อมเกี่ยวกับการนำเสนอครั้งนี้หรือไม่ เพราะอะไร …………………………………………… 

ปรับจาก: The reflective cycle (Gibbs, 1988) 
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หัวข้อการน าเสนอ: ........................................................................... 
ชื่อกลุ่ม: ................................................................................... 

ส่วนที่ 1 รายการตรวจสอบประเด็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการน าเสนองานภาษาอังกฤษ 

ค าชีแ้จง นกัเรียนขีดเคร่ืองหมายใน ที่แสดงความรู้สกึถึงคณุภาพของผลการปฏิบติังาน    

ประเด็นการสะท้อนคดิ(Reflection) 

ประเด็นท่ี1:  
ฉันท าอะไรบ้าง  
(What did I do?) 

ประเด็นท่ี2: 
ฉันรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอ 

(How do I feel about my 
presentation?) 

มีการ
ปฏิบัต ิ

ไม่มี
การ
ปฏิบัต ิ

 
ท าได้ดี
มาก 

 
ท าได้ดี 

 
ยังท า
ไม่ได้ 

1. 1. องค์ประกอบการน าเสนอ ได้แก่ ขัน้การกระตุ้นความ
สนใจก่อนน าเข้าสู่การน าเสนอ (Hook) ขัน้การน าเข้าสู่
การน าเสนองาน (Introduction) ขัน้น าเสนอเนือ้หา 
(Body/Information) ขัน้สรุป (Conclusion) และขัน้การ
จบน าเสนองาน (Smooth Ending) 

     

2. องค์ประกอบของท่าทาง (Physical/Acting) ได้แก่ 
การใช้มือ ท่าทางและสีหน้าในการน าเสนอ 
(Gesture/Mood/Acting) การมองเพื่อมีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ชม และการมองบทพดู (eye contact and Using 
note) การเคลื่อนไหว และการใช้พืน้ท่ี 
(Movement/Using space) บคุลิกความมัน่ใจ และ
สร้างความบนัเทิงให้กบัคนด ู(confidence& 
Entertainment) 

     

3. อปุกรณ์หรือชิน้งาน (Project) เช่น เนือ้หา/ชิน้งาน
สอดคล้องกบัหวัข้อที่น าเสนอ หรือธีมเร่ืองที่น าเสนอ 
(Content/Project stay in the topic/theme) ชิน้งานมี
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative+ new idea) การใช้/เล่น
กบัส่ือและอปุกรณ์ในการประกอบการน าเสอ 
(Visual/Prop/costume) 
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ประเด็นการสะท้อนคดิ(Reflection) 

ประเด็นท่ี1:  
ฉันท าอะไรบ้าง  
(What did I do?) 

ประเด็นท่ี2: 
ฉันรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอ 

(How do I feel about my 
presentation?) 

มีการ
ปฏิบัต ิ

ไม่มี
การ
ปฏิบัต ิ

 
ท าได้ดี
มาก 

 
ท าได้ดี 

 
ยังท า
ไม่ได้ 

1. 4. การใช้ภาษาอยา่งเป็นธรรมชาติ 
(Language/Speaking) ได้แก่น า้เสียงที่ใช้ในการ
น าเสนอ (Tone of voice) ความคล่องแคล่วในการ
น าเสนอ (Fluent)โครสร้างทางภาษาและการออกเสียง 
(Sentence Structure& Pronunciation) 

     

5.กระบวนการกลุ่ม (Teamwork) ได้แก่ การมีส่วนร่วม
และทกัษะการท างานเป็นทีม (Team balance) 
ความคิดสร้างสรรค์ ในการน าเสนอ (Creative 
Presenting design) ความต่อเนื่องในการน าเสนอ 
(Overall Smooth) ช่วยเหลือกนัในทีมและ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
(Teamwork and Problem Solving) และระยะเวลาที่ใช้
ในการน าเสนอ (Time) 

     

 

ส่วนที่ 2 การเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับการน าเสนองานภาษาอังกฤษ 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นตามประเด็นการสะท้อนคิดเก่ียวกบัการน าเสนองาน

ภาษาองักฤษ 
ประเด็นที่ 3: การน าเสนอครัง้นีฉั้นได้เรียนรู้
ว่า... 
(What have I learnt from this presentation?) 
- ส่ิงที่ท าได้ดีอยู่แล้ว 
คือ.................................................................. 
- ส่ิงที่อยากแก้ไขและพฒันา 
คือ.................................................................. 
- แนวทางในการพฒันาและแก้ไขปัญหา
คือ .................................................................. 

ประเด็นที่ 4: แผนการท างานครัง้ต่อไป  
(What will I do next time?) 
- ส่ิงที่ท าได้ดีอยู่แล้วและท าต่อไป :คือ........................ 
- ส่ิงที่อยากแก้ไข/พฒันาให้ดยีิ่งขึน้ :คือ....................... 
- ส่ิงที่ไม่ดีและหลีกเล่ียงการท าซ า้: คือ........................ 
- ส่ิงที่อยากเพิ่มเตมิเพื่อให้การน าเสนอดียิง่ขึน้คือ........ 
- อื่นๆ............................... 

ปรับจาก: The reflective cycle (Gibbs, 1988) 
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หัวข้อการน าเสนอ: ........................................................................... 
ชื่อกลุ่ม: ................................................................................... 

ส่วนที่ 1 รายการตรวจสอบประเด็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการน าเสนองานภาษาอังกฤษ 

ค าชีแ้จง นกัเรียนขีดเคร่ืองหมายใน ที่แสดงความรู้สกึถึงคณุภาพของผลการปฏิบติังาน    

ประเด็นการสะท้อนคดิ(Reflection) 

ประเด็นท่ี1:  
ฉันท าอะไรบ้าง  
(What did I do?) 

ประเด็นท่ี2: 
ฉันรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอ 

(How do I feel about my 
presentation?) 

มีการ
ปฏิบัต ิ

ไม่มี
การ
ปฏิบัต ิ

 
ท าได้ดี
มาก 

 
ท าได้ดี 

 
ยังท า
ไม่ได้ 

2. 1. องค์ประกอบการน าเสนอ ได้แก่ ขัน้การกระตุ้นความ
สนใจก่อนน าเข้าสู่การน าเสนอ (Hook) ขัน้การน าเข้าสู่การ
น าเสนองาน (Introduction) ขัน้น าเสนอเนือ้หา 
(Body/Information) ขัน้สรุป (Conclusion) และขัน้การ
จบน าเสนองาน (Smooth Ending) 

     

2. องค์ประกอบของท่าทาง (Physical/Acting) ได้แก่ การ
ใช้มือ ท่าทางและสีหน้าในการน าเสนอ 
(Gesture/Mood/Acting) การมองเพื่อมีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ชม และการมองบทพดู (eye contact and Using note) 
การเคลื่อนไหว และการใช้พืน้ท่ี (Movement/Using 
space) บคุลิกความมัน่ใจ และสร้างความบนัเทิงให้กบัคน
ด ู(confidence& Entertainment) 

     

3. อปุกรณ์หรือชิน้งาน (Project) เช่น เนือ้หา/ชิน้งาน
สอดคล้องกบัหวัข้อที่น าเสนอ หรือธีมเร่ืองที่น าเสนอ 
(Content/Project stay in the topic/theme) ชิน้งานมี
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative+ new idea) การใช้/เล่น
กบัส่ือและอปุกรณ์ในการประกอบการน าเสอ 
(Visual/Prop/costume) 
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ประเด็นการสะท้อนคดิ(Reflection) 

ประเด็นท่ี1:  
ฉันท าอะไรบ้าง  
(What did I do?) 

ประเด็นท่ี2: 
ฉันรู้สึกอย่างไรกับการน าเสนอ 

(How do I feel about my 
presentation?) 

มีการ
ปฏิบัต ิ

ไม่มี
การ
ปฏิบัต ิ

 
ท าได้ดี
มาก 

 
ท าได้ดี 

 
ยังท า
ไม่ได้ 

2. 4. การใช้ภาษาอยา่งเป็นธรรมชาติ 
(Language/Speaking) ได้แก่น า้เสียงที่ใช้ในการน าเสนอ 
(Tone of voice) ความคล่องแคล่วในการน าเสนอ 
(Fluent)โครสร้างทางภาษาและการออกเสียง (Sentence 
Structure& Pronunciation) 

     

5.กระบวนการกลุ่ม (Teamwork) ได้แก่ การมีส่วนร่วม
และทกัษะการท างานเป็นทีม (Team balance) ความคิด
สร้างสรรค์ ในการน าเสนอ (Creative Presenting 
design) ความต่อเนื่องในการน าเสนอ (Overall Smooth) 
ช่วยเหลือกนัในทมีและความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า (Teamwork and Problem Solving) และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ (Time) 

     

 
ส่วนที่ 2 การเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับการน าเสนองานภาษาอังกฤษ 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นตามประเด็นการสะท้อนคิดเก่ียวกบัการน าเสนองาน

ภาษาองักฤษ 

ประเด็นที่ 3: การน าเสนอครัง้นีฉั้นได้เรียนรู้
ว่า (What have I learnt from this 
presentation?) 
- สิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้วคือ...................................... 

- สิ่งที่อยากแก้ไขและพฒันาคือ......................... 

- แนวทางในการพฒันาและแก้ไขปัญหา
คือ ........................................................................ 
.................................................... 

ประเด็นที่ 4: แผนการท างานครัง้ต่อไป  
(What will I do next time?) 
- สิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้วและท าต่อไป :
คือ.................. 
- สิ่งที่อยากแก้ไข/พฒันาให้ดียิ่งขึน้ :คือ............... 
- สิ่งที่ไม่ดีและหลีกเลี่ยงการท าซ า้: คือ................ 
- สิ่งที่อยากเพิ่มเติมเพื่อให้การน าเสนอดียิ่งขึน้: 
คือ........................................................................... 
-อื่นๆ...................................................................... 

ปรับจาก: The reflective cycle (Gibbs, 1988) 
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ภาพประกอบ 10 ภาพประกอบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะท้อนคิด 
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ภาพประกอบ 9 (ต่อ) 
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ภาพประกอบ 9 (ต่อ) 
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ภาคผนวก ค 
- รายนามผู้ เชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน า ตรวจสอบ และแก้ไขเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 

1. ว่าที่ร้อยตรีเขมวฒัน์  เอียดขาว  ข้าราชการครู 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทมุธานี 
เขต 2 
ผู้ เชี่ยวด้านการวิจยัหลกัสตูรและการสอนภาษาองักฤษ 

2. นางสาวนชุจรินทร์  ยีรัมย์  ข้าราชการครู 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทมุธานี 
เขต 2 
ผู้ เชี่ยวด้านการวิจยัและประเมินผลทางการศกึษา 

3. นางสาวสธีุรา  ศขุเขษม  ข้าราชการครู 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทมุธานี 
เขต 2 
ผู้ เชี่ยวด้านการสอนภาษาองักฤษ 

 
 
 
 
 
 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวสาวิตรี สีบดุศรี 
วัน เดือน ปี เกิด 26 กรกฎาคม 2533 
สถานที่เกิด อ าเภอแก้งสนามนาง จงัหวดันครราชสีมา 
วุฒกิารศึกษา 2551 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่6 จากโรงเรียนชยัภมูิภกัดีชมุพล จงัหวดัชยัภมูิ  

2556 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกภาษาองักฤษ จากมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา   

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 119 หมู่14 ต าบลบงึพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จงัหวดันครราชสีมา 
30440   
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