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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใน 
ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านการส่ือสาร การแพทย์ เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครอง การศึกษา ฯลฯ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการติดต่อส่ือสารมีบทบาทส าคัญใน
ชีวิตประจ าวันของสังคมเราในศตวรรษนี้มาก ช่วยให้การติดต่อส่ือสารในระยะใกล้หรือไกล การค้นหา
ข้อมูล ธุรกิจ การข่าว ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการศึกษามีประสิทธิภาพและสะดวกมาขึ้น ยุคแห่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนี่เองท าให้เรา
สามารถรับรู้ความเคล่ือนไหวในอีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว มีความรู้มากมายฝังตัวอยู่ในฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ท่ีมนุษย์ได้น าไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองได้อย่างไม่มีวันหมด ซึ่ งในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ย่อส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ในเทคโนโลยีท่ีเรียกว่าคอมพิวเตอร์โดยผ่านระบบเครือข่ายขนาด
ใหญ่เช่ือมต่อกันท่ัวโลกท่ีเราเรียกว่า อินเทอร์เน็ต ( Internet Network)  เมื่อในโลกปัจจุบันสามารถ
ส่ือสารกันได้ทันท่วงทีและท่ัวถึง ส่ือกลางท่ีใช้ในการประสานและส่ือความหมายในกระบวนการส่ือสาร
ก็คือภาษา ภาษาท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างมนุษย์ ท่ีต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษา ต่าง
วัฒนธรรม มีความส าคัญมากขึ้น คนส่วนใหญ่ท่ัวโลกต่างยอมรับกันว่าภาษาสากลท่ีน ามาใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารและเป็นส่ือกลาง คือ ภาษาอังกฤษ บุคคลใดสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว มี
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ดี จะช่วยเพิ่มโอกาสในด้านต่าง ๆ ให้กับตนเอง ดังนั้น
ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทท่ีส าคัญในการเป็นส่ือกลางระหว่างผู้ท่ีส่งสาร (Sender) และผู้รับสาร 
(Receiver) ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : ไม่มีเลขหน้า) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของภาษาอังกฤษว่า
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม 
และเพื่อการประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งไมตรีและความร่วมมือ
กับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความ
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ รวมท้ัง
เข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
 จากความส าคัญของภาษาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรร
รมการอาชีวศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตลอดมา แต่นักเรียนยัง
ไม่สามารถน าทักษะการส่ือสารไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ ท้ังนี้อาจเนื่องจากนักเรียนยังกังวล
เกี่ยวกับการใช้หลักไวยากรณ์แต่ขาดการฝึกการใช้เพื่อการส่ือสารให้ผู้ฟังเข้าใจ (British Council, 
2019) เมื่อขาดการฝึกฝนหรือการใช้อย่างต่อเนื่องก็ท าให้เกิดความกลัวในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสาร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อริสรา  ธนาปกิจ (2555) พบว่า เด็กไทยขาดโอกาสท่ี
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เอื้ออ านวยต่อการใช้ภาษาอังกฤษ จึงท าให้ขาดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพราะไม่มี
ประสบการณ์ รวมถึงพื้นฐานอุปนิสัยของคนไทยท่ีไม่ชอบการฝึกฝนเพราะกลัวว่าจะพูดผิด  และ จาก
การจัดอันดับของ  English  Proficiency  Index  (EFI) ของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(2555) พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระดับต่ ามาก นอกจากนั้นจากการศึกษาทักษะด้านภาษาของ
แรงงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการของประเทศไทยและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีแนวโน้มลดลง (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) จากข้อมูลของ IMD พบว่า 
คะแนนการประเมินทักษะภาษาลดลงจาก 4.24 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ในปี 2552 เหลือ 
3.86 คะแนน ในปี 2559 โดยแรงงานไทยมีทักษะด้านภาษาและ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่
ในอันดับท่ี 52 และ 51 ในขณะท่ีสิงคโปร์อยู่ในอันดับท่ี 10 และ 9 มาเลเซียอันดับท่ี 26 และ 27 
ตามล าดับ 
 อย่างไรก็ตาม ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมีความส าคัญและแสดงถึงระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และเป็นตัวบ่งช้ีถึงความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
(Richards,  2008) ผู้ท่ีเรียนภาษาต่างประเทศหากไม่สามารถส่ือสารและใช้ภาษานั้นได้อย่าง
คล่องแคล่ว ถือว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้ในภาษานั้นไม่เพียงพอ (Chanstain, 1976; Oller, 1973) ซึ่ง
สอดคล้องกับความเห็นของ Ur  (1996) ท่ีกล่าวว่า ทักษะการพูดเป็นทักษะท่ีแสดงให้เห็นว่า ผู้พูดมี
ความรู้ในภาษานั้นอย่างชัดเจน กระทรวงศึกษาธิการ (อาริน สะอีดี และ สุรัยยา สุไลมานม, 2551) จึง
ได้มีนโยบายปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการการสอน  เร่งพัฒนาครูผู้สอน  โดยเน้นการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพเพื่อเตรียมความสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก   
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้นักการศึกษาพยายามท่ีจะคิดกลวิธีใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การสอน
การภาษาอังกฤษบรรลุเป้าหมาย แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาได้ กลวิธีหนึ่งท่ี
ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็คือการเอกสารประกอบการสอน ซึ่งเป็นส่ือท่ีใช้
ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนท่ีมีศักยภาพ
ในการเรียนสูง หรือศักยภาพในการเรียนรู้ต่ าก็สามารถเรียนรู้ได้ ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2548) 
กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้สอนมองเห็น
จุดเด่นหรือจุดบกพร่องของผู้เรียนได้ ซึ่งจะช่วยให้ครูด าเนินการ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
นอกจากนี้ยังมีผู้ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการสอนเป็นส่ือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยนักการศึกษาดังกล่าวพบว่า เอกสารประกอบการสอนท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีคะแนนทักษะการคิดขึ้นอยู่ในระดับมาก 
มีการพัฒนาการทางทักษะการคิดสูงขึ้น และมีคะแนนความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย (อัจฉรา  หล่อ
ตระกูล, 2553; อุไรวรรณ  ชินพงษ์, 2557; อัชชุลี  เลาหวิวัฒน์, 2557) ท้ังนี้ สุจริต เพียรชอบ และ 
สายใจ อินทรัมพรรย์ (2523; อ้างถึงใน ชาลิสา  พรหมหรรษ์, 2548) ได้เพิ่มเติมว่า การใช้เอกสาร
ประกอบการสอนหรือส่ือการสอนนั้นได้ใช้กฎของธอร์นไดค์ (Thorndike) และวัตสัน (Watson) นั่น
คือ ส่ิงใดก็ตามท่ีมีการฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ ยิ่งท าให้ผู้ฝึกคล่องแคล่วสามารถท าได้ดี ในทางตรงกัน
ข้ามส่ิงใดก็ตามท่ีไม่ได้รับการฝึกทอดท้ิงไปนานแล้ว ย่อมท าได้ไม่ดีเหมือนเดิม ต่อเมื่อมีการฝึกฝนหรือ
กระท าซ้ า ก็จะช่วยให้เกิดทักษะเพิ่มข้ึน ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูควรค านึงว่านักเรียนทุกคนมี
ความรู้ ความถนัด ความสามารถท่ีแตกต่างกัน ฉะนั้นในการสร้างแบบฝึกจึงควรพิจารณาถึงความ
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เหมาะสม ไม่ยากหรือง่ายเกินไป และควรมีการเสริมแรงหลากหลายแบบเพื่อการจูงใจผู้เรียน สามารถ
ท าได้โดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เป็นการกระตุ้นให้ติดตาม
ต่อไปและท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการท าการฝึก นอกจากนั้นการให้แบบฝึกหัดส้ัน ๆ จะช่วย
ให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย การน าส่ิงท่ีมีความหมายต่อชีวิตและการเรียนรู้มาให้นักเรียนได้ทดลองท า 
ภาษาท่ีใช้พูด เขียนในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนและท ากิจกรรมในส่ิงท่ีใกล้ตัว นอกจากจะ
ท าได้แม่นย าแล้ว นักเรียนยังสามารถน าหลักและความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์อีกด้วย ส่วน ประทีป  
แสงเปี่ยมสุข (2539 : 43) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของส่ือสารการสอนว่า ช่วยลดภาระของครูผู้สอน 
ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองและช่วยเสริมสร้างทักษะทางภาษาให้คงทน นอกจากนั้น วิมลรัตน์  
สุนทรโรจน์ (2545 : 131) ยังได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือการสอนว่าเป็นเทคนิคการสอนท่ีสนุกอีกวิธี
หนึ่งเพราะถ้านักเรียนได้ท าแบบฝึกทักษะมาก ๆ จะท าให้เกิดพัฒนาการการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้ดี
ขึ้น เพราะนักเรียนได้น าความรู้ท่ีเรียนมาแล้วฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 จากความส าคัญและปัญหาในทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว วิทยาลัย
อาชีวสุรินทร์ จัดได้จัดวิชาจัดหมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ V-NET (Vocational National 
Educational Test) ซึ่งเป็นการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ท่ีแสดงให้เห็นว่าในปี 2559 
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียในทักษะการส่ือสารเท่ากับ 37.15 และ 46.50 ในปี 2560 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงวิธีการสอน ส่ือ 
รวมท้ังกิจกรรมในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชี วิตจริง
เหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาท่ีจะพัฒนาเอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  2 รหัสวิชา 2000-1202 ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวจะสามารถน าไปปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อส่งเสริทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้กับ
นักเรียนได้อย่างมึคุณภาพและน าไปใช้ได้ในชีวิตจริงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
  1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 80/80    
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิชาการภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
รหัสวิชา 2000-1202 โดยการใช้เอกสารประกอบการสอน    
 3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 
1 ท่ีได้รับการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 
ท่ีมีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
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 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส
วิชา 2000-1202 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธิ์ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05    
 3. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับ
การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000 -1202 มีอัตรา
ความก้าวหน้า ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000 – 1202 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.1 ประชากร 
  ประชาการท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ช้ันปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 จ านวน 3 ห้องเรียน มี
นักเรียนจ านวน 94 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ัน ปีท่ี 1 ท่ี 
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Sample Random Sampling) ด้วยการจับสลาก จ านวน 1 ห้องเรียน โดยเป็นนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาการตลาด ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มี
จ านวน 33 คน  
 2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202  
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.2.1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
   2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
   2.2.3 ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียน  
   2.2.4 ความพึงพอใจของนักเรียน 
 3. ขอบเขตเนื้อหำ 
 เนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เนื้อหาในกรอบของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  พุทธศักราช 2556 ของวิทยาลัยอาชีวสุรินท ร์  ในหมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาและเนื้อหาของรายวิชาแล้วน าเนื้อหาท่ี
นักเรียนมีปัญหามาสร้างเป็นเอกสารประกอบการสอน จ านวน 8 หน่วยได้แก่ 1) Going Abroad 2) 
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Hotel and Accommodation 3) Direction and Location 4) Telephone Calls 5) Shopping 
6) Following Instructions 7) Sign and Notices และ 8) E-mail and Forms 
 4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ อยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดย อยู่ระหว่าง เดือน 
ตุลาคม 2561 –  เมษายน 2561  
 
 
 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี ท่ี 1 ท่ีเรียนรู้ ด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัส 2000-1202 มีความสามารถด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้นและยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในสังคมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัส 2000 -
1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 1 จะเป็นแนวทางให้กับครูใน
ระดับช้ัน ปวช. 2 3 และ ช้ันอื่น ๆ ในการพัฒนาส่ือและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
 3. ได้แนวทางในน าเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิต รวมท้ัง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนไปปรับใช้กับผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร
และบริบทอื่น ๆ  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. เอกสำรประกอบกำรสอน หมายถึง เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000 – 1202 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หมวดวิชาทักษะชีวิต ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีการจัดล าดับเนื้อหาท่ีเหมาะสมท่ีสอดคล้องกับการ
น าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริงท้ังในการท างานและการด าเนินชีวิตในสังคมโลก มีการอธิบายเนื้อหา
ตามแต่ละหน่วยแตกต่างกันออกไป เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก นักเรียนสามารถเรียนรู้และ
ทบทวนได้ด้วยตนเอง และในตอนท้ายของบทเรียนแต่ละบทเรียนนั้นจะมีแบบฝึกหัดและทดสอบให้
นักเรียนสรุปและทบทวนก่อนจบบทเรียนในแต่ละหน่วย ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้  
   1.1 แผนผังความคิดประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
   1.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
   1.3 แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
   1.4 สาระการเรียนรู้ 
   1.5 สรุปสาระส าคัญ 
   1.6 แบบฝึกหัด/ใบงานประจ าหน่วยการเรียน 
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   1.7 แบบทดสอบหลังเรียน 
   1.8 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
   1.9 เฉลยแบบฝึกหัด 
   1.10 แบบวัดผลและประเมินผล 
   1.11 เอกสารอ้างอิง 
 2. ประสิทธิภำพของเอกสำรประกอบกำรสอน หมายถึง ตัวเลขท่ีแสดงคะแนนท่ีได้จาก
การประเมินในกระบวนการเรียนการสอนกับคะแนนท่ีได้จาการทดสอบหลังจากเรียนจบบทเรียนแล้ว
ตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงษ์ และ คณะ, 2520; อ้างถึงใน  
ลดามาลย์ วงศ์พรม, 2547) 
  2.1 80 ตัวแรก หมายถึง จ านวนร้อยละ 80 ของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคนท่ีได้
จากคะแนนการปฏิบัติกิจกรรม พฤติกรรมการเรียนและแบบทดสอบย่อยในหน่วยการเรียน 
  2.2 80 ตัวหลัง หมายถึง จ านวนร้อยละ 80 ของคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาทุกคนท่ีได้
จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนครบทุกแผน 
 ถึงแม้ประสิทธิภาพจะต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ (75/75, 80/80, 90/90) แต่ว่ายังอยู่ใน
พื้นท่ียอมรับได้ คือ ไม่ต่างกันเกินร้อยละ 5  
 3. ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ค่าของตัวเลขท่ีแสดงอัตราการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าขึ้นจากพื้น
ฐานความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว หลังจากท่ีนักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้โดยถือเกณฑ์ต้ังท่ี .50 ขึ้น
ไป  
 4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 2000-1202 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการประเมินความรู้ของนักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง โดยการให้
นักเรียนท าแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน และทดสอบหลังเรียน   
หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ท้ัง 8 หน่วย  
 6. ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีนักเรียนมีต่อการสอน โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000–1202 ในด้านเนื้อหา ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ วัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีผู้รายงานสร้างขึ้น  เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) คือ ระดับมากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 ในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-
1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารด้าน
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556      
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556  ประเภทวิชาทักษะชีวิต สาขา
ภาษาอังกฤษ 
 3. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอน    
 5. การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน    
 6. แนวคิดเกี่ยวกับดัชนีประสิทธิผล    
 7. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ    
 8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 9. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 1. หลักการของหลักสูตร 
  1.1 เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต นหรือ
เทียบเท่าดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการศึกษาแหงชาติ
และประชาคมอาเซียน เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและ
การประกอบอาชีพอิสระ  
  1.2 เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะ
ด้านดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสให 
ผูเรียนสามารถเทียบโอน ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลง 
วิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ  
  1.3 เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกัน
ระหวางหนวยงาน และองคกรท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
  1.4 เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น 
มีสวนรวมในการ พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของ
ภูมิภาค เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 2. จุดหมายของหลักสูตร 
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  2.1 เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถน าความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เลือกวิถี การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความ
เจริญตอชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ  
  2.2 เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหน้าอยู
เสมอ  
  2.3 เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน 
รักหนวยงาน สามารถท างานเปนหมคูณะไดดีโดยมีความเคารพในสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอื่น 
  2.4 เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ท้ังในการท างาน การอยูรวมกัน การ 
ตอตานความรุนแรง และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่น และ
ประเทศชาติ อุทิศตน เพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มี
จิตส านึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางส่ิงแวด- 
ลอมท่ีดี  
  2.5 เพื่อใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง 
มีสุขภาพอนามัย ท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ  
  2.6 เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศและโลก มีความรักชาติ ส านึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ด ารงรักษาไวซึ่ง 
ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 3. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
  3.1 การเรียนการสอน  
   3.1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธี
เรียนท่ีก าหนด และ น าผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันไดสามารถเทียบโอนผลการเรียน 
และขอเทียบ ความรูและประสบการณได  
   3.1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอน
ไดหลากหลาย รูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในวิธีการและการด าเนินงาน มีทักษะ 
การปฏิบัติงาน ในขอบเขตส าคัญและบริบทตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันซึ่งสวนใหญเปนงานประจ า สามารถ 
ประยุกตใชความรู และทักษะไปสูบริบทใหม สามารถใหค าแนะน า แกปญหาเฉพาะดานและ 
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีสวนรวมในคณะท างานหรือมีการประสานงานกลุม รวมท้ัง มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน  
  3.2 การจัดการศึกษาและเวลาเรียน การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ป
การศึกษา การจัดเวลาเรียนใหด าเนินการ ดังนี้  
   3.2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือ
ระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหนวยกิตตามท่ีก าหนด และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร  
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   3.2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดท า
การสอนไมนอยกวา สัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ช่ัวโมงโดยก าหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 
60 นาที  
  3.3 หนวยกิต ใหมีจ านวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิด
หนวยกิตถือเกณฑ ดังนี้  
   3.3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ช่ัวโมง 
เท่ากับ 1 หนวยกิต  
   3.3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไม
นอยกวา 36 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต  
   3.3.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไม่ 
นอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
   3.3.4 รายวิชาท่ีใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 
หนวยกิต  
   3.3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลง 
วิทยาการ ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง เทากับ 4 หนวยกิต  
   3.3.6 การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1  
หนวยกิต 
 4. โครงสร้าง 
 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา 
และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้  
  4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  
   4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย  
   4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  
   4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร  
   4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร  
   4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา  
   4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
  4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  
   4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  
   4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  
   4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  
   4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
  4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
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  5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 
2 ช่ัวโมงตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
ระเบียบวินัย การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรคการท างาน 
ปลูกฝงจิตส านึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุมในการท า 
ประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น รวมท้ังการทะนุบ ารุง ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการ
วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุง การท างาน ท้ังนี้ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ใหเขารวมกิจกรรมท่ี สถานประกอบการจัดขึ้น  
  5.2 การประ เมินผลกิ จกรรม เสริ มห ลัก สูตร  ให เป นไปตามระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการว าดวย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพ.ศ. 2556 
 6. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร  
  6.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา
เพิ่มเติม ในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจ าแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ  
บูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชา 
ภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา ในสัดสวนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของ กลุมวิชานั้น ๆ เพื่อให
บรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  
  6.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุง
รายละเอียด ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม ในกลุมทักษะ
วิชาชีพเลือกได โดยพิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษา วิชาชีพสาขาวิชา 
ตลอดจนความตองการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของ ภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
  6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา
เพิ่มเติมได ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตรของ
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ ท้ังนี้ 
การก าหนดรหัสวิชาจ านวนหนวยกิตและจ านวนช่ัวโมงเรียนใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาทักษะชีวิต สาขา
ภาษาอังกฤษ 
 ในการวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัส 
2000-1202 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ได้ท าการวิเคราะห์
สาระการเรียนรู้และค าอธิบายรายวิชาดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (อาชีวศึกษาสุรินทร์, 2556) 
 1. หลักสูตรในหมวดทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
  1.1 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1  
  1.2 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2  
  1.3 ภาษาอังกฤษฟง – พดู 1  
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  1.4 ภาษาอังกฤษฟง – พดู 2  
  1.5 การอานส่ือส่ิงพิมพในชีวติประจ าวัน  
  1.6 การเขียนในชีวิตประจ าวัน  
  1.7 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานชาง  
  1.8 ภาษาอังกฤษส าหรับงานพาณิชย  
  1.9 การโตตอบจดหมายธุรกิจ  
  1.10 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร  
  1.11 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1.12 ภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน  
  1.13 ภาษาอังกฤษส าหรับงานประชาสมัพันธ  
  1.14 ภาษาอังกฤษส าหรับการทองเท่ียว  
  1.15 ภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม  
  1.16 ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการดานสุขภาพ 
  1.17 ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา  
  1.18 ภาษาอังกฤษส าหรับการขาย  
  1.19 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบญัชี  
  1.20 ภาษาอังกฤษส าหรับงานคหกรรม  
  1.21 ภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบเส้ือผา  
  1.22 ภาษาอังกฤษส าหรับงานเสรมิสวย  
  1.23 ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะการประกอบอาหาร  
  1.24 ภาษาอังกฤษส าหรับการประกอบอาหารไทย  
  1.25 ภาษาอังกฤษส าหรับงานศิลปะและการออกแบบ  
  1.26 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร  
  1.27 ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง 
 2. ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 
  2.1 จุดประสงครายวิชา   
   2.1.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตาม
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  
   2.1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใช
ภาษาตามมารยาทสังคม  
   2.1.3 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน และการศึกษาตอ  
  2.2 สมรรถนะรายวิชา  
   2.2.1 ฟง – ด  ูบทสนทนา เรื่องราว ค าส่ังตาง ๆ ในชีวติประจ าวันจากส่ือโสต
ทัศน  
   2.2.2 สนทนาโตตอบได้ตรงตามวัตถุประสงคของการส่ือสารตามสถานการณ 
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ตาง ๆ ในชีวติประจ าวัน  
   2.2.3 อานเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน  
   2.2.4 เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวติประจ าวัน  
   2.2.5 ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถาน
การณตาง ๆ   
   2.2.6 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน  
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู ดวยตนเอง  
  2.3 ค าอธบิายรายวิชา  
  ศึกษาเกี่ยวกับ การฟง-ดู  พูด อาน เขียน การฟงค าส่ัง เรื่องราว การสนทนาโตตอบ
ในสถานการณตาง ๆ หรือท่ีก าหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่อง
ในอดีต ปจจุบันและอนาคต เทศกาลทางวัฒนธรรม การอานเรื่องท่ัวไป ขอความส้ัน ๆ ท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวันจากส่ือส่ิงพิมพ และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส การเขียนขอความส้ัน ๆ การใชพจนานุกรม และ 
online dictionary การใชภาษาตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การ
สืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย  
 3. ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
  3.1 จุดประสงค์รายวิชา  
   3.1.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียน ตาม
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  
   3.1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใช
ภาษาตามมารยาทสังคม  
   3.1.3 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน และการศึกษาตอ สมรรถนะรายวิชา  
   3.1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถฟง – ดู เรื่องราว บันเทิงคดี ขาวส้ัน ๆ ในชีวติ
ประจ าวันจากส่ือโสตทัศน     
   3.1 .5 เพื่อ ให้นักศึกษาสามารถสนทนาโตต อบสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันและสถานประกอบการ   
   3.1.6 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอานเรื่องท่ัวไป ก าหนดการ ป้ายตาง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันจากส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส  
   3.1.7 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนใหขอมูล กรอกแบบฟอรมตาง ๆ ในชีวติ
ประจ าวัน   
   3.1.8 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา
ของภาษาในสถานการณตาง ๆ   
   3.1.9 เพื่อให้นักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน
และเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู ดวยตนเอง  
  3.2 ค าอธบิายรายวิชา  
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  ศึกษาเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียน การฟง-ดูเรื่องราวตาง ๆ บันเทิงคดีจากส่ือ
โสตทัศน การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ท่ีก าหนดเกี่ยวกับการเดินทาง ทองเท่ียว การบอก
ทิศทาง การบอก ต าแหนงท่ีต้ัง  ส่ิงบันเทิง การซื้อ ขาย การตอนรับ การสนทนาทางโทรศัพท  
การปฏิบัติตามค าส่ัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติการอานเรื่องท่ัวไป ขอความ ก าหนดการ ปายประกาศตาง ๆ 
ท่ีพบในชีวิตประจ าวันจากส่ือส่ิงพิมพ และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส การกรอกแบบ
ฟอรมตาง ๆ การใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคน 
ขอมูลจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
 4. การวัดและประเมินผล 
  4.1 ส่ิงท่ีวัดและประเมินผล 
   4.1.1 ความรู้ ทักษะ และภาระงาน 
   4.1.2 ประเมินผลปลายภาคเรียน 
   4.1.3 คุณลักษณะท่ีต้องการบูรณาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ได้ก าหนดให้ใช้สัดส่วนของคะแนนในการประเมิน
ตามสภาพจริง ดังนี้ 
   4.2.1 พุทธิพิสัย ใช้วิธีหารเฉล่ียจากคะแนน ดังนี้ 
    4.2.1.1 ทดสอบหลังเรียนทุกหน่วยการเรียน 20 คะแนน 
    4.2.1.2 ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน 
   4.2.2 ทักษะพิสัย ใช้วิธีหารเฉล่ียจากคะแนน ดังนี้ 
    4.2.1 กิจกรรมตามแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 – 8 20 คะแนน 
    4.2.2 กิจกรรมตามใบงาน 10 คะแนน 
   4.2.3 จิตพิสัย (30 คะแนน) ใช้วิธีหารเฉล่ียจากการประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
ด้วยหลักค่านิยม 12 ประการ ทุกหน่วย – การเรียน 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
 การสอนเป็นศิลปะท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนควรเลือกใช้วิธีสอนท่ี
เหมาะสม ซึ่งการเลือกใช้วิธีสอนท่ีเหมาะสมนั้นจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่การจัด
กิจกรรมภายในห้องเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดและบริบทเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษจาก
นักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน ไว้ดังนี้ 
 
 1. แนวคิดในการสอนภาษาอังกฤษ 
 ดวงเดือน แสงชัย (2533 : 3) ได้เสนอแนวคิดในการสอนภาษาอังกฤษไว้หลายประการ
ดังนี้ 
  1) ในการเริ่มสอนช่ัวโมงแรก เมื่อครูเข้าห้องยังไม่เริ่มสอนเนื้อหาทันที แต่ครูควรสร้าง
ความคุ้นเคย สร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรและกันเอง ระหว่างครูกับนักเรียนเสียก่อนให้เด็กมีทัศนคติท่ีดี
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ต่อภาษาอังกฤษ โดยการสนทนาช้ีแจงกับเด็กให้เขาเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ เรียนไม่
ยาก พยายามสร้างแรงจูงใจให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ ให้เด็กเห็นว่าภาษาอังกฤษมี
ประโยชน์ส าหรับชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คน ช่ัวโมงแรกของการเริ่มสอน ผู้เรียนจะต้องมีความ
ประทับใจท่ีดีต่อผู้สอน จึงจะด าเนินการสอนต่อไปอย่างราบรื่น 
  2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีกิจกรรมให้เด็กไ ด้เคล่ือนไหว และ
แสดงออกมาก ๆ เพื่อให้รับกับธรรมชาติของเด็ก เพราะเด็กชอบกระโดดโลดเต้นเคล่ือนไหวร่างกาย 
  3) การจัดแบ่งกลุ่มเด็กแต่ละกลุ่มควรมีเด็กเก่ง อ่อนและปานกลาง กลุ่มละเท่า ๆ กัน 
และควรจัดมีกิจกรรมการแข่งขัน 
  4) กิจกรรมแต่ละกิจกรรมไม่ควรใช้เวลานานเกิน 15 นาที เพราะธรรมชาติของเด็ก
เบ่ือเร็ว มีสมาธิส้ัน เด็กจะไม่ปิดบังความรู้สึกเมื่อเด็กเบื่อ ดังนั้นถ้าสอน 1 ช่ัวโมง ควรเตรียมกิจกรรม
ไว้ประมาณ 4 – 5 กิจกรรม 
  5) ครูควรพยายามรู้จักกับนักเรียนให้เร็วท่ีสุด พยามจ าช่ือนักเรียนให้ได้ทุกคน เรียนรู้
ความสามารถพิเศษของแต่ละคน พยายามส่งเสริมให้เขาได้แสดงออก มีการชมเชยและการเสริม
ก าลังใจทางบวกเสมอ ๆ พยายามไม่ลงโทษหากไม่จ าเป็นจริง ๆ พยายามให้เด็กเกิดความภูมิใจใน
ตนเอง 
  6) การเสนอเนื้อหาใหม่ ครูควรเลือกให้เด็กเก่งตอบก่อนเพื่อให้โอกาสเด็กอ่อน 
ทบทวนซ้ าให้เกิดความมั่นใจและอยากจะตอบบ้างและครูไม่ควรท้ิงเด็กอ่อน 
  7) การถามค าถามครูควรจะถามก่อน แล้วจึงเรียกช่ือนักเรียนท่ีจะให้ตอบเพื่อให้เด็ก
ทุกคนต้ังใจฟังค าถามและเตรียมตัวคิดค าตอบไว้ หากมีนักเรียนอ่อนมาก ๆ ในห้อง ครูไม่ควรเสียเวลา
เค้นเอาค าตอบกับนักเรียนผู้นั้นจนท าให้เสียเวลาของเด็กอื่น ๆ ครูต้องเข้าใจธรรมชาติของความ
แตกต่างของเด็ก ถ้าครูไม่มีเวลาช่วยเหลือเด็กอ่อนครูอาจใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน คือ ให้เด็กเก่ง
ช่วยเหลือเด็กอ่อน 
 ส่วนอมร  เสือค า (2543 : 77) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของครู ไว้ดังนี้  
  1) ผู้เรียนจะต้องรู้จุดมุ่งหมายของการเรียนว่าเรียนเพื่ออะไร มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษจะต้องฝึกฝนปฏิบัติจนมีทักษะและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  2) ผู้สอน การท่ีจะให้ผู้เรียนรู้จุดมุ่งหมายของการเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญมาก ดังนั้นองค์ประกอบของครูผู้สอนท่ีท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ จะประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
   (1) มีความเช่ือมั่นในการสอน โดยจะต้องเป็น ผู้ ท่ีมีวุฒิวิชาเอกหรือโท
ภาษาอังกฤษ หรือได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีแล้ว โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องดูแลเป็นพิเศษ 
   (2) ควรเป็นต้นแบบในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน เช่น เป็นผู้ตอบรับหรือ
ล่ามเม่ือมีชาวต่างชาติเข้ามาในโรงเรียน สนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้นักเรียนเห็น 
   (3) ควรแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้น าทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น การเป็นวิทยากรใน
การอบรม สัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้ประกอบอาชีพเสริมด้านการ
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แปลเอกสารภาษาต่างประเทศ เป็นผู้สอนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับสถาบันอื่น หรือของตนเอง เป็น
ผู้เขียนบทความหรือเอกสารภาษาอังกฤษ 
   (4) ควรหาโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ โดยอาจเชิญชาวต่างชาติมาพบกับนักเรียน 
   (5) ควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนได้ปฏิบัติครบถ้วนท้ังฟัง พูด อ่าน 
เขียนในทุกช่ัวโมงของการสอน 
   (6) ควรประเมินผลการเรียนของเด็ก เน้นพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลเป็น
ส าคัญ ช้ีให้เห็นความก้าวหน้าของการเรียนรู้แต่ละคน ท าให้เด็กมีก าลังใจดีขึ้นกว่าการเปรียบเทียบกับ
บุคคลอื่น 
   (7) ควรเน้นการเสริมแรงเด็กบ่อย ๆ เพื่อให้เด็กมีก าลังใจในการท ากิจกรรม 
   (8) ควรมีช่วยการเหลือเด็กเมื่อท ากิจกรรมไม่ได้ โดยอาจใบ้ค าตอบให้บ้างเพื่อ
น าทาง 
   (9) การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ เพื่อให้โอกาสให้เด็กได้ใช้
ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น  
   (10) ควรใช้ภาษาอังกฤษกับนักเรียนตลอดเวลา เพื่อสร้างความคุ้นเคยด้าน
ภาษา 
   (11) ควรบูรณาการเข้ากับวิชาอื่น ๆ เพื่อให้การสอนเป็นไปตามสภาพจริงของ
การเรียนรู้ 
  3) ส่ือการสอน ปัจจุบันได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตมาก มีท้ังส่ือท่ีใช้รายบุคคล
กลุ่มเล็ก – ใหญ่ สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกของครูผู้สอนว่าจะเหมาะ
กับผู้เรียนมากน้อยเพียงไร 
 นอกจากนั้นจรีธร  แหวนทอง (2542 : 54 – 55) ยังได้กล่าวถึงการสอนภาษาอังกฤษท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการสอนภาษาด้วยกิจกรรมท่ีมีความหมายและหลากหลาย ตลอดจน
การจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการส่ือสารด้วยทักษะการฟัง พูด การอ่านและการเขียนท่ีเหมาะสมกับวัย 
ดังนี้ 
  1) บทเรียนควรเริ่มจากง่ายไปหายาก คือ ค านึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการ
เรียนรู้ของเด็กแต่ละวัย เนื้อหาวิชาท่ีมีความต่อเนื่องและขยายไปสู่ความรู้แขนงอื่น ๆ  
  2) วิธีการเรียนสนุก คือ ไม่น่าเบื่อหน่ายและตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของนักเรียน 
การน าเสนอเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ยัดเยียดหรือกดดัน 
  3) ส่งเสริมการคิด ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้มุ่งพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการคิด 
  4) การเรียนรู้สัมพันธ์และสอดคล้องกับธรรมชาติ บทเรียนไม่ควรจ ากัดเวลาหรือ
สถานท่ี ทุกคนควรมีโอกาสได้สัมผัสความงามของสรรพส่ิงรอบ ๆ ตัว 
  5) มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย สนุก ชวนให้เด็กเกิดความสนใจ คือ การเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ใช้ภาษาท่ีจูงใจ ให้ก าลังใจและเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ 
  6) ส่ือใช้ประกอบการเรียน ต้องเร้าใจให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง 
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  7) การประเมินผล ต้องเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนประเมินตนเองร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 
 อรพิน เทียนแก้ว (2543 : 52 – 56) ได้กล่าวถึงลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 
  1) An information gap activity เป็นกิจกรรมคู่ (Pair Work) ท่ีท าให้ผู้เรียนแต่ละ
คนมีข้อมูลบางส่วนและผู้เรียนจะสามารถหาข้อมูลท้ังหมดได้โดยการส่ือสารกับข้อมูลกับคู่ของตน 
กิจกรรมลักษณะนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะครบท้ัง 4 ทักษะ แต่จะเน้นทักษะใดมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่
กับการออกแบบหรือเลือกใช้แบบฝึกหัดของครูผู้สอน 
  2) A class survey เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้ผู้เรียนรู้จักรวบรวมและน าเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปประโยคท่ีเรียนไปแล้ว กิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะฟัง – พูด ในการหาข้อมูลจากเพื่อน ๆ และ
ฝึกทักษะการอ่าน – เขียน จากการบันทึกและน าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการ
ออกมารายงานหน้าช้ันด้วย การส ารวจอาจท าได้หลายหัวข้อ (Topic) เช่น การเดินทางมาโรงเรียน
ของผู้เรียน งานอดิเรก อาชีพที่ผู้เรียนอยากเป็น ความชอบ – ไม่ชอบในส่ิงต่าง ๆ ท้ังนี้ควรจะเป็นเรื่อง
ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องท่ีผู้เรียนก าลังเรียน 
  3) Following instructions เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสนุกสนาน นักเรียนจะได้
ฝึกเกี่ยวกับรูปประโยคค าส่ังในการท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอน โดยจะพูดบอกขั้นตอนฟังแล้ว
ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามขั้นตอนจากการอ่านหรือเขียนอธิบายขั้นตอนในการท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ส าหรับ
เนื้อหาท่ีจะน ามาใช้สอน ผู้สอนสามารถหาได้จากต าราท่ีเกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนต้อง
เลือกเนื้อหาท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาอื่น 
ๆ ด้วย เช่น ศิลปะ คหกรรม และวิทยาศาสตร์ ท้ังนี้ผู้สอนจะต้องสอนค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องก่อน  
  4) Logical puzzles กิจกรรมลักษณะนี้ผู้เรียนจะต้องแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ผู้เรียน
ท ากิจกรรมนี้ได้ไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจข้อความท่ีกล่าวไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ยังจะต้องเข้าใจข้อความ
ท่ีไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย 
  5) A Role playing activity เป็นการแสดงบทบาทสมมติโดยท่ีผู้เรียนจะเลือกใช้รูป
ประโยคท่ีได้เรียนไปแล้วอย่างอิสระในการพูดและแสดงตามบทบาทท่ีได้รับ เช่น การทักทาย การ
กล่าวลา การขอโทษ การแนะน าตนเองและผู้อื่น การแสดงความเสียใจ ฯลฯ ในการท ากิจกรรมนี้
ผู้สอนต้องมั่นใจ ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงรสร้างประโยคในหัวข้อนั้น ๆ มากพอท่ีจะสามารถคิดค าพูดเอง
ได้ 
  6) An interviewing activity เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนผลัดกันสัมภาษณ์คู่ของตนเอง 
โดยผู้เรียนแต่ละคนจะต้องเตรียมค าถามเองและน าไปถามเพื่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวใน
ประเด็นท่ีต้องการ ท้ังนี้ค าถามของแต่ละคนอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจ
ของผู้สัมภาษณ์ว่าต้องการทราบข้อมูลอะไร จากนั้นผู้เรียนแต่ละคนจะต้องน าเสนอชีวประวัติของ
เพื่อนโดยการรายงานหรือเขียนลงในกระดาษตกแต่งให้น่าสนใจแล้วจัดแสดงให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จัก
กันในแง่มุมต่าง ๆ มากขึ้น 
 2. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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 พรสวรรค์  สีป้อ (2550 : 22 – 28) ได้สรุปถึงแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารว่า
มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 องค์ประกอบของการส่ือสาร 
  องค์ประกอบท่ีส าคัญในการส่ือสารประกอบไปด้วย  
   2.1.1 ความสามารถทางภาษาศาสตร์ (Linguistic Competence) หมายถึง
ความรู้เกี่ยวกับตัวภาษา รูป และ ความหมาย ดังนั้นความสามารถในการใช้ภาษาจึงรวมไปถึงการ
สะกดค า การออกเสียง ค าศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคและความหมาย 
   2.1.2 ความสามารถทางสังคมภาษาศาสตร์ (Sociolinguistic Competence) 
หมายถึง การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของสังคม สามารถเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับ
บุคคลและสถานการณ์  
   2.1.3 ความสามารถในการใช้ถ้อยความเกี่ยวเนื่อง (Discourse Competence) 
ในการส่ือสารผู้เรียนต้องสามารถใช้กลไกในการเช่ือมโยงข้อความ (Cohesive Devices) ต่าง ๆ เพื่อ
สัมพันธ์ความให้ต่อเนื่องกัน ในการสนทนาผู้พูดต้องสามารถใช้ส านวนในการเริ่มสนทนา การ
ขัดจังหวะ การเปล่ียนเรื่องพูด การตรวจสอบข้อมูล การจบการสนทนาได้อย่างเหมาะสม 
   2.1.4 ความสามารถในการใช้กลวิธีในการส่ือสาร (Strategic Competence) 
คือ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการส่ือสารในสภาพจริงอย่างเหมาะสม ในการส่ือสารผู้พูด
จะต้องพยายามหาวิธีการท าให้การสนทนาสามารถด าเนินการไปได้ พยายามท าให้คู่สนทนาเข้าใจ โดย
ใช้การส่ือสารแบบท้ังใช้ค าพูด (Verbal) และไม่ใช้ค าพูด (Non-verbal)  
  2.2 ลักษณะส าคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
   ลักษณะส าคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมีดังต่อไปนี้ 
   2.2.1 การสอนส่ิงใดก็ตามต้องค านึงถึงความหมายและอยู่ในบริบท 
    2.2.2 กระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามส่ือสาร การเรียนภาษาใหม่จะได้ผลดีท่ีสุด เมื่อ
ผู้เรียนพยายามส่ือความหมาย โดยการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน (Negotiation) 
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
   2.2.3 ล าดับก่อนหลังของส่ิงท่ีจะน ามาสอน ขึ้นอยู่กับเนื้อหา หน้าท่ีของภาษา 
หรือเรื่องท่ีผู้เรียนสนใจ 
   2.2.4 สามารถใช้ภาษาแม่ และการแปลได้ เมื่อผู้สอนเห็นว่าเหมาะสม 
   2.2.5 กิจกรรมและกลยุทธ์การเรียนรู้เปล่ียนแปลงไปตามความชอบและความ
ต้องการของผู้เรียน 
   2.2.6 เป้าหมายของการสอนก็คือ ความสามารถในการส่ือสาร ซึ่งหมายถึงการ
ใช้ภาษาสอย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง ซึ่ง “ความถูกต้อง” หมายถึงความถูกต้องของการใช้ภาษาใน
บริบท 
  2.3 ข้ันตอนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  ขั้นตอนในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือนั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้น
น าเสนอ ข้ึนฝึกและขั้นน าไปใช้ 
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   2.3.1 ขั้นน าเสนอ (Presentation) ผู้สอนจะน าเสนอเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียน ให้
ผู้เรียนรับรู้และเข้าใจ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ ผู้เรียนจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
รูปแบบภาษา การใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้กฎเกณฑ์ในการน าเสนอเนื้อหาใหม่ ผู้สอนควรน าเสนอในบริบท ซึ่งอาจจะน าเสนอเนื้อหาใหม่
ในรูปของบทสนทนา บทอ่าน ใช้รูปภาพประกอบใช้ของจริงหรือสถานการณ์ 
   2.3.2 ขั้นฝึก (Practice) ในขั้นนี้เป็นการให้ผู้เรียนได้น าความรู้ ความเข้าใจท่ีได้
จากการเรียนรู้ใหม่มาฝึกปฏิบัติโดยใช้ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การฝึกปฏิบัติจะเริ่มจากการฝึก
แบบควบคุมหรือช้ีน้ า (Controlled Practice) ต่อจากนั้นก็ให้เป็นการฝึกแบบกึ่งควบคุม (Semi-
controlled) การฝึกในขั้นนี้มุ่งหมายให้ผู้เรียนจ ารูปแบบภาษาให้ได้ จึงเน้นความถูกต้องของภาษา
เป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ให้ผู้เรียนท าความเข้าใจความหมาย และวิธีการใช้รูปแบบภาษานั้นด้วย ใน
การฝึกจะเริ่มจากการฝึกปากเปล่าก่อน จากนั้นจึงเป็นการอ่านหรือเขียน ในขณะท่ีผู้เรียนฝึก ผู้สอน
ต้องให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย เพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าตนใช้ภาษาถูกต้องหรือไม่ 
   2.3.3 ขั้นน าไปใช้ (Production) ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียนถ่ายทอดส่ือสารส่ิงท่ีได้
เรียนและฝึก เป็นการน าภาษาไปใช้จริงผ่านทักษะทางภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจ เป็นการน าภาษาท่ีเรียนมา
นั้นไปส่ือสาร ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์จ าลอง หรือ
สถานการณ์จริง โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้แนวทางเท่านั้น 
 3. วิธีการสอนทักษะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ 
 ได้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงวิธีการสอนท้ัง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) ไว้โดยน ามา
สรุป ดังนี้ 
 บัญชา อึ๋งสกุล (2545 : 63 – 69) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนทักษะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษไว้
ดังนี้ 
  1) ทักษะการฟัง เป็นทักษะการส่ือสารท่ีส าคัญ เพราะเป็นทักษะพื้นฐาน ในการส่ือ
ความหมายและเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ทักษะอื่น ๆ พฤติกรรมการฟังแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 
ใหญ่ ๆ คือ 
   (1) ระดับการรู้ (Recognition Level) เป็นระดับท่ีผู้ฟังสามารถแยกแยะหรือ
จ าแนกเสียงได้ เช่น เสียงเน้นหนักในค า ระดับเสียงสูง – ต่ า ในประโยค ระดับนี้เป็นระดับพื้นฐานของ
การฟัง 
   (2) ระดับความเข้าใจ (Comprehension Level) เป็นระดับท่ีผู้ฟังสามารถ
เข้าใจความหมายโดยท่ัวไปของข้อความท่ีฟังและเข้าใจจุดประสงค์ของการส่ือสารความหมายนั้น ซึ่ง
เป็นทักษะท่ีใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
  2) ทักษะการพูด การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ต้องสอนคู่กับทักษะการฟัง ซึ่ง
มีข้ันตอนดังนี้ 
   (1) ครูอธิบายสถานการณ์ท่ีต้องการฝึกพูดให้นักเรียนฟัง จนนักเรียนเข้าใจว่า
จะต้องแสดงท่าทางอย่างไร 
   (2) ครูพูดบทสนทนาให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่าง 
   (3) นักเรียนฝึกพูดบทสนทนาพร้อมกันท้ังช้ัน 
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   (4) นักเรียนฝึกพูดสนทนาภายในกลุ่ม 
   (5) ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาพร้อมกันเป็นกลุ่มและรายบุคคลในการสอน
ทักษะพูด ครูจะต้องไม่ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาขณะท่ีเรียนการพูดเลยจนกว่านักเรียนจะได้ฝึกพูดใน
กลุ่มย่อยเสียก่อน 
  3) ทักษะการอ่าน ย่อมข้ึนอยู่กับทักษะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
   (1) การเข้าใจความหมายของค า (Word Meaning) 
   (2) การเข้าใจความหมายของกลุ่มค า (Thought Units) 
   (3) การเข้าใจประโยค (Sentence Comprehension) 
   (4) การเข้าใจอนุเฉท (Paragraph Comprehension) 
   (5) การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอนุเฉท (Comprehension of larger 
Units) 
  4) ทักษะการเขียน ครูควรมีแนวการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระยะเริ่มแรก
ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
   (1) เขียนตัวอักษร มีข้ันตอนในการสอน คือ ครูเขียนให้นักเรียนดู เป็นตัวอย่าง
บนกระดาน ผู้เรียนใช้นิ้วเขียนบนอากาศ นักเรียนเขียนลงสมุดตามแบบ สุดท้ายนักเรียนท ากิจกรรม
เสริมทักษะการเขียน เช่น การจัดคู่รูปภาพกับตัวอักษร 
   (2) การคัดลายมือ เป็นการเขียนตามแบบตามเส้นของแต่ละบทเรียน เพื่อให้
เขียนได้ถูกทิศทาง ครั้งแรกครูอาจต้องเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างบนกระดานเพื่อให้นักเรียนเห็นลีลาการ
เขียนท่ีถูกต้อง 
   (3) การเขียนค าและประโยค ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนจากบัตรค าเป็นการคัด
ค าศัพท์ลงสมุด การเขียนประโยคจะเป็นการอธิบายภาพ การเติมค าในช่องว่าง 
   (4) การเขียนตามค าบอก เป็นการถ่ายทอดภาษาจากการฟังและการสะกดค า 
มาเป็นตัวอักษร การเขียนตามค าบอกจะเป็นการเขียนค าเด่ียว ๆ หรือเป็นเนื้อความต่อเนื่องกันก็ได้ 
ค าท่ีควรน ามาเขียนตามค าบอกได้แก่ ค าศัพท์ใหม่ ค าท่ีมีตัวสะกดสับสน ค าประสมหรือค ายาก ครูจะ
อ่านให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง  
 สรุปได้ว่าในการสอนทักษะต่าง ๆ ส าหรับภาษาอังกฤษนั้น ครูผู้สอนต้องเข้าใจกลวิธีท่ีใช้
กับทักษะนั้น ๆ เป็นอย่างยิ่งดี เพราะทักษะแต่ละทักษะจะมีลักษณะเฉพาะ และไม่ควรท่ีจะสอน
ทักษะใดทักษะหนึ่งแยกออกจากกัน ควรจะสอนทุกทักษะควบคู่กันไป แต่จะเน้นทักษะใดเป็นพิเศษก็
ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการสอนในช่วงเวลานั้น ๆ 
 
 
 
แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอน 
 1. ความหมายของเอกสารประกอบการสอน     
 จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้มีผู้ให้ความหมาย ของเอกสารประกอบการสอนไว้ดังนี้    
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2542 (2556) ให้ความหมายของ เอกสาร
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ประกอบการสอนไว้ว่า หมายถึง วัสดุ หรือเครื่องมือท่ีจัดท าขึ้น ซึ่งมีข้อมูล เนื้อหาสาระ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนของครู  และ
นักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด    
     สมาน  จันทะดี (2552) กล่าวว่า เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารท่ีสามารถใช้
ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการเรียนการสอน  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพ
การเรียนการสอนให้สูงขึ้น     
 สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย์ (2550) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการสอน  หมายถึง  
เอกสารที่ผู้สอนจัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นลักษณะเอกสารที่จัดท า เป็นรูปเล่ม  
มีเนื้อหาสาระท่ีครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้  มีค าอธิบายถึงรายละเอียดของเนื้อหาท่ีถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และมีรูปภาพประกอบตามค าบรรยายอย่างเหมาะสม เนื้อหามีการแยกย่อย และ
เรียงตามล าดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกัน สาระถูกต้อง รูปแบบการพิมพ์ท่ีดี มีความชัดเจน และเป็น
สาระท่ีเขียนขึ้นโดยความรู้ของผู้สอนเองไม่ได้ลอกของผู้อื่นมา     
 สุวิทย์  มูลค า (2550) กล่าวว่า เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารท่ีจัดท าขึ้นเพื่อ
ใช้ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  
 ประภาพรรณ  เส็งวงศ์ (2550) กล่าวว่า เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารท่ี
บอกวิธีการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูหรือผู้เรียนใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตร ซึ่ง
จะต้องมีหัวข้อและเนื้อหาครอบคลุม และครบถ้วนตามรายละเอียดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีก าหนด
ไว้ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียนต่อรายวิชา  
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า เอกสารประกอบการสอนท่ีครูจัดท าขึ้นเอง ท่ี
เป็นส่ิงพิมพ์ จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนตามหลักสูตร โดยมีเนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ มีค าอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาท่ีถูกต้องตามหลักวิชา มีรูปภาพประกอบค าอธิบายหรือ
บรรยายเนื้อหา มีการแยกย่อยและเรียงล าดับข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการเรียนมีประสิทธิภาพ
ตามท่ีก าหนดไว้ 
    2. ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการสอน     
 จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้มีผู้ก าหนดองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน ไว้
ดังนี้  
 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550) กล่าวว่า ในการอบรมปฏิบั ติกา รผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เพื่อความเหมาะสมและเป็นรูปแบบในแนวเดียวกันไว้ดังนี้ 
  1) ส่วนน า ควรมีส่วนประกอบดังนี้  ปกนอก ปกใน ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง หรือ ค า 
แนะน าในการใช้ จุดประสงค์หลัก     
  2) ส่วนเนื้อหาอาจแบ่งเป็นเรื่องย่อยหรือเป็นตอนตามลักษณะของเนื้อหา  ควรมี 
ส่วนประกอบ ดังนี้ ช่ือบท หรือช่ือหน่วย หรือช่ือเรื่อง หัวข้อเรื่องย่อย จุดประสงค์การเรียนรู้    
กิจกรรมหลัก เนื้อหาโดยละเอียดหรือใบความรู้ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ หรือแบบฝึก หรือใบงาน บทสรุป  
(ถ้ามี) อาจมีข้อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อใช้วัดและประเมินผลการเรียนด้วย   
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  3) ส่วนอ้างอิง อาจอยู่ส่วนท้ายของเนื้อหาในแต่ละตอน หรืออยู่ท้ายของเอกสาร ควร
มีส่วนประกอบ ดังนี้ เอกสารอ้างอิงประจ าบท ภาคผนวก เช่น ข้อทดสอบ เฉลย หรือแนวตอบ    
 สุวิทย์  มูลค า (2550) ได้เสนอแนะส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ไว้ดังนี้       
  1) ส่วนน า ประกอบไปด้วย ปกนอก ปกใน  ค าน า สารบัญ ค าแนะน าในการใช้ และ
จุดประสงค์รายวิชา       
  2) ส่วนเนื้อหา ประกอบไปด้วย ช่ือบทหรือช่ือหน่วย หัวข้อเรื่องย่อย จุดประสงค์การ
เรียนรู้ กิจกรรมหลัก เนื้อหาโดยละเอียดหรือใบความรู้ กิจกรรมฝึกปฏิบัติหรือใบงาน บทสรุป       
  3) ส่วนอ้างอิง    
  ประภาพรรณ  เส็งวงศ์ (2550) กล่าวไว้ว่า ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน  
ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้   
  1) ความส าคัญและการเกิดปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
  2) จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา     
  3) เนื้อหา     
  4) วิธีด าเนินการ กิจกรรมและวิธีสอน     
  5) การวัดผลและประเมินผล     
 ประคองศรี  สายทอง (2545) ได้เสนอส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน  ไว้ดังนี้       
  1) ส่วนน าเรื่อง ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน ค าน า สารบัญ  
  2) ส่วนเนื้อเรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน แบบฝึกหัด       
  3) ส่วนท้ายเรื่อง บรรณานุกรม ภาคผนวก 
 วิเชียร  ประยูรชาติ (2549) กล่าวถึงเอกสารประกอบการเรียนว่ามีส่วนประกอบ ดังนี้      
  1) ปก ใบรองปก หน้าปกใน 
  2) ค าน า สารบัญ  
  3) เนื้อหา       
  4) บรรณานุกรม       
  5) ภาคผนวก  
    ศักรินทร์  สุวรรณโรจน์  และคณะ  (2539 : 102  อ้างถึงใน  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ.  
2550 : 16) ได้ก าหนดองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอนว่าประกอบไปด้วย  สาระส า คัญ  
จุดประสงค์ ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในรูปแบบจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือ อาจ
ก าหนดเป็นจุดประสงค์ปลายทาง และจุดประสงค์น าทาง เนื้อหาซึ่งหากเป็นแผนการสอน ใน
ระดับประถมหรือระดับมัธยมศึกษา โดยปกติจะใช้เนื้อหาจากต าราหรือแบบเรียน หรือครูจัดไว้ 
ต่างหาก เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวเพียงหัวข้อเท่านั้น ส่วนในระดับอุดมศึกษาหรือระดับสูงอาจจะมี 
เนื้อหาละเอียด  ในลักษณะเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมการเรียนการสอน  ในระดับประถม
ศึกษา จะเน้นกิจกรรม  ส่วนในระดับสูงจะเน้นเนื้อหาพร้อม ๆ กันไปด้วย แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
วิชา ส่ือ หรืออุปกรณ์ จะระบุว่าในแผนการสอนนั้นใช้ส่ือหรืออุปกรณ์อะไร ในกรณีท่ีเป็นส่ือหรือ
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อุปกรณ์ ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใช้ เช่น เอกสารประกอบการเรียนหรือใบความรู้ แบบฝึกหัด  
ใบส่ังงาน หรือใบกิจกรรม การวัดผลและประเมินผล จะระบุว่าวัดผลและประเมินผลอย่างไร  และ
ควรแนบท้าย แบบวัดผลประเมินไว้ท้ายเอกสารประกอบการสอนนี้ ด้วย สรุปได้ว่า เอกสาร
ประกอบการเรียนไม่มีรูปแบบท่ีจ าเพาะเจาะจง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้สร้างและลักษณะการ
น าไปใช้ ซึ่งอาจประกอบด้วย ส่วนปก ส่วนเนื้อหา ส่วนอ้างอิง หรืออาจแบ่งเป็นหน่วยหรือบท  
ประกอบด้วยสาระส าคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล   
  
 3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน 
 จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้มีผู้ก าหนดขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน ไว้
ดังนี้     
 สุวิทย์  มูลค า (2550) ได้เสนอแนะขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอน ไว้ดังนี้     
  1) ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน     
  2) ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์เนื้อหา
สาระ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือจุดประสงค์และกิจกรรมท่ีเป็นปัญหา     
  3) ขั้นตอนท่ี 3 เลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสม แบ่งเป็นบทเป็นตอนหรือเป็นเรื่อง เพื่อ
แก้ปัญหาท่ีพบ     
  4) ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอน  และ 
ก าหนดส่วนประกอบภายในของเอกสารประกอบการสอน     
  5) ขั้นตอนท่ี 5 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล  เพื่อน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค์  
เนื้อหา วิธีการ และส่ือประกอบเอกสารในแต่ละบทหรือแต่ละตอน  
      6) ขั้นตอนท่ี 6 เขียนเนื้อหาในแต่ละตอน รวมท้ังภาพประกอบ แผนภูมิ และข้อ
ทดสอบ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้     
  7) ขั้นตอนท่ี 7 ส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจ     
  8) ขั้นตอนท่ี 8 น าไปทดลองใช้ในห้องเรียนและเก็บบันทึกผลการใช้     
  9) ขั้นตอนท่ี 9 น าผลท่ีได้มาใช้พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง (อาจ
ทดลองใช้มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนนั้นให้สมบูรณ์และมีคุณค่ามากท่ีสุด)     
  10) ขั้นตอนท่ี 10 น าไปใช้จริงเพื่อแก้ปัญหาท่ีพบจากขั้นตอนท่ี 1  
 ถวัลย์  มาศจรัส และ พรพรต  เจนสุวรรณ์ (2547) ได้กล่าวถึงการจัดท า เอกสาร
ประกอบการสอนไว้ 5 ขั้น ดังนี้     
  1) ขัน้ท่ี 1 ศึกษาหลักสูตรโดยละเอียด     
  2) ขั้นที่ 2 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เนื้อหาสาระจากต ารา เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ     
  3) ขั้นที่ 3 น าข้อมูลจากขั้นท่ี 2 มาศึกษาเนื้อหาสาระ จัดแบ่งบทในแต่ละบท แต่ละ
ตอน ให้เหมาะสม ว่าต้องการน าเสนออะไรมากน้อยแค่ไหน     
  4) ขั้นที่ 4 ก าหนดเนื้อหาสาระในการจัดท าในแต่ละบท แต่ละตอน โดยละเอียด ซึ่ง
อาจแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยเป็นเรื่อง ๆ     
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  5) ขั้นท่ี 5 เขียนอธิบายเนื้อหาสาระของหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย ให้เหมาะสมกับ
เวลา ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ และจ านวนคาบเวลาเรียนท่ีหลักสูตรก าหนด เอกสาร
ประกอบการสอน นอกจากจะมีเนื้อหาสาระแล้ว ส่ิงท่ีต้องจัดท าก็คือ แบบทดสอบก่อนเรียน – หลัง
เรียน แบบฝึกหัด ตัวอย่างหรืออื่น ๆ ท่ีผู้สอนเห็นว่ามีความจ าเป็นในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 4.  ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน    
 สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย์ (2550) กล่าวไว้ว่า เป็นส่ือให้นักศึกษาน าไปใช้ในการศึกษา ทบทวน  
ท้ังในระหว่างเรียนและหลังเรียน ใช้เพื่อแสดงความสามารถหรือความเช่ียวชาญทางวิชาการ ของ
ผู้สอน (จึงต้องเป็นผลงานของตนเองไม่ได้ลอกใครมา)     
 กิดานันท์  มลิทอง (2543) กล่าวว่า ข้อดีของเอกสารประกอบการเรียน  มีดังนี้     
  1) ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามอัตราความสามารถของแต่ละบุคคล     
  2) เหมาะส าหรับการอ้างอิงหรือทบทวน     
  3) สะดวกในการแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาใหม่     
  4) เหมาะส าหรับการเรียนรู้ที่ดีวิธีหนึ่ง     
  5) ช่วยลดบทบาทของครูในการสอน มุ่งการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส า คัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตรในปัจจุบัน  
   6) ช่วยพัฒนาความคงท่ีของเนื้อหา     
  7) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ เป็นเครื่องก าหนดบทบาท     
  8) เป็นส่ือการเรียนการสอน     
  9) เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน     
  10) เป็นตัวเช่ือมระหว่างครูกับนักเรียน  ท่ีจะท าให้ความเข้าใจในเนื้อหาตรงกัน  
และ ถ่ายทอดเข้าสู่ตัวนักเรียน  
 สมศักด์ิ ประชุมชนะ (2542) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน  ดังนี้    
  1) ท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตร 
รายวิชา ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาวิชา การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การค้นคว้าเนื้อหา อย่าง
ละเอียด การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนการจัดท าหนังสือ และ
ต าราอ่านประกอบ     
  2) ท าให้มีคู่มือสอนท่ีสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อครูอาจารย์ท่ีสอนแทน สามารถ 
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ หรือประโยชน์ต่อครูอาจารย์หรือผู้ท่ีสนใจน าไปเป็นแนวทางหรือ 
ปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสม     
 ประคองศรี  สายทอง (2545) ได้กล่าวถึงประโยชน์ว่าเป็นผลงานทางวิชาการ ท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้สอนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในการเรียนการสอน เป็น
แนวทางให้ผู้สอนจัดกิจกรรมและประสบการณ์ส าหรับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ ช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนต าราของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีเอกสารส าหรับศึกษาท าความเข้าใจ บทเรียน  
และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียน  ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจใคร่รู้และศึกษาค้นคว้า 
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เพิ่มเติม ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ท้ังภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ     
 กล่าวโดยสรุป เอกสารประกอบการสอนมีประโยชน์ในการใช้เป็นคู่มือนักเรียนและครู  
ส าหรับใช้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  รวมท้ังพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 
แนวคิดเกี่ยวกับดัชนีประสิทธิผล 
 ชัยยงค์  พรหมวงศ์ และ คณะ (2520) กล่าวไว้ว่า การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน/
แบบฝึก หรือ เทคนิคการสอน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Developmental Testing” (การตรวจสอบ
พัฒนาการเพื่อให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ) หมายถึงการน านวัตกรรมไปทดลองใช้ (Try 
Out) เพื่อปรับปรุงแล้วก็น าไปทดลองสอนจริง (Trail Run) น าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข เสร็จแล้วจึง
ผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 
 การทดลองใช้หมายถึงการน าชุดการสอนท่ีผลิตขึ้นเป็นต้นแบบ (Prototype) แล้วไป
ทดลองใช้ตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระบบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบฝึกให้เท่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ 
 การทดลองสอนจริง หมายถึงการน าชุดการสอนท่ีได้ทดลองใช้และปรับปรุงแล้ว ทุกหน่วย
ในแต่ละวิชาไปสอนจริง ในช้ันเรียนหรือในสถานการณ์เรียนท่ีแท้จริง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาเป็น
อย่างน้อย 
 1. ความจ าเป็นที่จะต้องหาประสิทธิภาพ 
 ในการผลิตการด าเนินงานทุกประเภทจ าต้องมีการตรวจสอบระบบนั้น เพื่อเป็นการ
ประกันว่าจะมีประสิทธิภาพจริงตามความมุ่งหวัง การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะนั้นมีความ
จ าเป็นด้วยเหตุผลหลายประการ คือ 
  1.1 ส าหรับหน่วยการผลิต เป็นการประกันคุณภาพของนวัตกรรมดังกล่าวว่าอยู่ในขั้น
สูง เหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก หากไม่มีการหาประสิทธิภาพเสียก่อนแล้ว หาก
ผลิตออกมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ดีก็จะต้องท าใหม่เป็นการส้ินเปลืองท้ังเวลา แรงงานและเงินทอง 
  1.2 ส าหรับผู้ใช้ แบบฝึกจะท าหน้าท่ีช่วยสร้างภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเปล่ียน
พฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวัง บางครั้งต้องช่วยครูสอน บางครั้งต้องสอนแทนครู ดังนั้น ก่อนน านวัตกรรมไป
ใช้ครูจึงควรมั่นใจว่า ชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง การหา
ประสิทธิภาพตามล าดับข้ันจะช่วยให้เราได้ส่ือการสอนท่ีมีคุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ 
  1.3 ส าหรับผู้ผลิตส่ือ การทดสอบประสิทธิภาพจะท าให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่า เนื้อหาสาระ       
ท่ีบรรจุลงในชุดการสอนเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าใจ อันจะช่วยให้ผู้ผลิตมีความช านาญสูงขึ้น เป็น           
การประหยัดแรงสมอง แรงงาน เวลาและเงินทองในการเตรียมต้นแบบ 
 2. การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
 เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของส่ือท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
เป็นระดับท่ีผู้ผลิตส่ือจะพึงพอใจว่า หากส่ือมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว ส่ือการสอนนั้นก็มีคุณค่าท่ี
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จะน าไปสอนนักเรียน และคุ้มแก่การลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก การก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพกระท าได้ โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง 
(กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพ
กระบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) 
  2.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional Behavior) คือ ประเมินผลต่อเนื่องซึ่ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ หลาย ๆ พฤติกรรม เรียกว่า “กระบวนการ” (Process) ของผู้เรียนท่ี
สังเกต  จากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานกลุ่ม) และรายงานบุคคล ได้แก่งานท่ีมอบหมายและ
กิจกรรมอื่นใดท่ีผู้สอนก าหนดไว้ 
  2.2 พฤติกรรมขั้นสุดท้าย (Terminal Behavior) คือประเมินผลลัพธ์ (Product) ของ
ผู้เรียน โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบปลายภาค 
 ประสิทธิภาพของส่ือจะก าหนดเป็นเกณฑ์ ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปล่ียนพฤติกรรม
เป็นท่ีพึงพอใจโดยก าหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ ของผลเฉล่ียของคะแนนการท างานและการประกอบ
กิจกรรมของผู้เรียนท้ังหมด ต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการสอนหลังเรียนของผู้เรียนท้ังหมด นั่นคือ E1/E2 
คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
 ตัวอย่าง 80/80 หมายความว่าเมื่อเรียนจากชุดการสอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถท า
แบบฝึกหัดหรืองานได้ผลเฉล่ีย ร้อยละ 80 และท าการสอบหลังเรียนได้ผลเฉล่ีย ร้อยละ 80 การท่ีจะ
ก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ให้ผู้เรียนเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจ โดยปกติเนื้อหาท่ีเป็น
ความรู้ความจ ามักจะตั้งไว้ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนื้อหาท่ีเป็นทักษะหรือเจตคติอาจต้ังไว้
ต่ ากว่านี้ เช่น 75/75 เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ควรต้ังเกณฑ์ไว้ต่ าเพราะต้ังเกณฑ์ไว้เท่าใด ก็มักได้ผล
เท่านั้น 
 3. วิธีค านวณหาประสิทธิภาพ 
  3.1 สูตรที่ 1 

       
∑ 

 

 
       หรือ 

 ̅

 
     

 
  เมื่อ      = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
     ∑   = คะแนนรวมของแบบฝึกหัดในกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้รับ 
    A  = คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด 
    n  = จ านวนนักเรียน 
 
  3.2 สูตรที่ 2 
 

       
∑ 

 

 
       หรือ 

 ̅

 
     

 
  เมื่อ      = ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
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     ∑   = คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละแบบฝึก 
    B  = คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
    n  = จ านวนนักเรียน 
   
  การค านวณหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตรดังกล่าวข้างต้นก็จะมีการน าคะแนน
แบบฝึกหัดหรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมกลุ่มหรือเด่ียวและคะแนนสอบหลังเรียนมาเข้าตาราง
แล้วจึงค านวณหาค่า E1/E2 
  3.2 โดยวิธีการค านวณธรรมดา 
  หากไม่อยากใช้สูตรก็สามารถใช้วิธีค านวณธรรมดา หาค่า E1 และ E2 ได้ ส าหรับค่า 
E2 ของแต่ละชุดการสอนไม่มีปัญหาในการค านวณมากนักเพราะอาจท าได้โดยการเอาคะแนนของ
นักเรียนท้ังหมดรวมกัน หาค่าเฉล่ียแล้วเทียบส่วนร้อย เพื่อหาค่าร้อยละ  ส าหรับคะแนน E1 คือค่า
ประสิทธิภาพของงานและแบบฝึกหัดนั้น กระท าได้โดยเอาคะแนนงานทุกช้ินของนักเรียนแต่ละคนมา
รวมกันแล้วหาค่าเฉล่ียและเทียบส่วนโดยเป็นร้อยละ 
  หลังจากค านวณหาค่า E1 และ E2 แล้วผลลัพธ์ท่ีได้มักจะใกล้เคียงกันและห่างกันไม่
เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีท่ีจะยืนยันได้ว่า นักเรียนได้มีการเปล่ียนพฤติกรรมต่อเนื่องตามล าดับขั้น
หรือไม่ ก่อนจะมีการเปล่ียนพฤติกรรมขั้นสุดท้าย หรืออีกนัยหนึ่งการท่ีนักเรียนจะสอบไล่ได้เท่าใด 
เช่น ร้อยละ 90 นั้น นักเรียนมีความรู้จริงหรือท าได้เพราะการเดาสุ่ม เมื่อมีการรายงานคะแนนเป็น
เลข 2 ตัว เช่น 78/83 นั้นจะท าให้เราทราบว่านักเรียนท างานและแบบฝึกหัดท้ังปีได้ ร้อยละ 78 และ
สอบไล่ได้ร้อยละ 83 เป็นการยืนยันพฤติกรรมของนักเรียนค่อนข้างจะแน่นอน 
 4. ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพ 
 เมื่อผลิตส่ือการสอนขั้นเป็นต้นฉบับแล้ว ต้องน าชุดการสอนไปหาประสิทธิภาพตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
  4.1 1 : 1 (แบบเด่ียว) คือ ทดลองกับผู้เรียน 1 คน โดยใช้เด็กอ่อนปานกลางและเด็ก
เก่ง ค านวณหาประสิทธิภาพ เสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยปกติคะแนนท่ีได้จากการทดลองแบบเด่ียว
นี้         จะได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาก แต่ไม่ต้องวิตกเมื่อปรับปรุงแล้วจะดีขึ้นมาก ก่อนน าไปทดลอง
แบบกลุ่มในขั้นนี้ E1/E2 ท่ีได้จะมีส่วนประมาณ 60/60 
  4.2 1 : 10 (แบบกลุ่ม) คือทดลองกับผู้เรียน 6 – 10 คน (คละผู้ท่ีเรียนเก่ง กับอ่อน) 
ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง ในคราวนี้คะแนนของผู้เรียนจะเพิ่มข้ึนอีกเกือบเท่าเกณฑ์จะหาก
จากเกณฑ์ประมาณร้อยละ 10 นั่นคือ E1/E2 ท่ีได้จะมีค่าประมาณ 70/70 
  4.3 1 : 100 (ภาคสนาม) ทดลองกับผู้เรียนท้ังช้ันค านวณหาประสิทธิภาพแล้วท าการ
ปรับปรุงผลลัพธ์ท่ีได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ หากต่ าจากเกณฑ์ไม่เกิน 2.5 ก็ให้ยอมรับ หาก
แตกต่างกันมากผู้สอนต้องก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนใหม่ โดยยึดสภาพความเป็นจริง
เป็นเกณฑ์ 
 5. การเลือกนักเรียนมาทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน 
 นักเรียนท่ีจะมาทดลองส่ือการสอนควรเป็นตัวแทนของนักเรียนท่ีเราจะน าชุดการสอนนั้น
ไปใช้ โดยมีข้อควรพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
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  5.1 ส าหรับการทดลองแบบเด่ียว เป็นการทดลองครู 1 คน ต่อเด็ก 1 คน ให้ทดลอง
กับ      เด็กอ่อนก่อนท าการปรับปรุงแล้วน าไปทดลองกับเด็กปานกลาง และน าไปทดลองกับเด็กเก่ง 
อย่างไรก็ตามหากไม่เหมาะสมก็น าไปทดลองกับเด็กอ่อนหรือเด็กปานกลาง 
  5.2 ส าหรับการทดลองแบบกลุ่ม เป็นการทดลองครู 1 คน ต่อเด็ก 6 – 12 คน โดยให้
คละกันท้ังเด็กเก่ง ปานกลางและเด็กอ่อน ห้ามทดลองกับเด็กอ่อนล้วน หรือ เก่งล้วน เวลาทดลอง
จะต้องจับเวลาด้วยว่ากิจกรรมแต่ละกลุ่มใช้เวลาเท่าใด ท้ังนี้เพื่อให้ทุกกลุ่มกิจกรรมส าหรับห้องเรียน
แบบศูนย์การเรียนใช้เวลาเท่ากัน คือ 10 – 15 นาที ส าหรับประถมศึกษา และ 15 – 20 นาที ส าหรับ
มัธยมศึกษา 
  5.3 ส าหรับการทดลองภาคสนามหรือกลุ่มใหญ่ เป็นการทดลองครู 1 คน กับนักเรียน
ท้ังช้ัน 30 – 40 คน (หรือ 10 คน ส าหรับส่ือรายบุคคล) ช้ันท่ีเลือกมาทดลองจะต้องมีนักเรียนคละกัน
ท้ังเก่งและอ่อน ไม่ควรเลือกห้องเรียนท่ีมีเด็กเก่งหรือเด็กอ่อนล้วน 
 สถานท่ีและเวลาส าหรับการทดลองแบบเด่ียวและแบบกลุ่มควรใช้เวลานอกห้องเรียนหรือ
แยกนักเรียนมาเรียนต่างหากจากห้องเรียน อาจเป็นห้องประชุมของโรงเรียน โรงอาหาร หรือ สนาม
ใต้ร่มไม้ก็ย่อมได้ 
 6. ข้อค านึงในการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน 
 เพื่อให้การหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนได้ผลคุ้มค่า ผู้ทดลองส่ือควรค านึงส่ิงต่อไปนี้ 
  6.1 ควรเลือกนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนของนักเรียนท่ีใช้ชุดการสอน 
  6.2 ควรหาสถานท่ีและเวลาท่ีปราศจากเสียงรบกวน ไม่ร้อนอบอ้าวและใช้เวลาท่ี
นักเรียนไม่หิว ไม่รีบร้อนกลับบ้าน หรือไม่ต้องเป็นกังวลไปเข้าเรียนช้ันอื่น 
  6.3 ต้องช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการทดลองชุดการสอนและการจัด
ห้องเรียนหากนักเรียนไม่คุ้นเคย 
  6.4 ส าหรับการทดลองภาคสนามในช้ันเรียนจริง  ต้องใช้ครู เพียงคนเดียวผู้
สังเกตการณ์ ต้องอยู่ห่าง ๆ ไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็ก ต้องปล่อยให้ครูทดลองสอนแก้ปัญหาเอง หาก
จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือก็ให้ครูผู้สอนบอกให้เข้าไปช่วย 
  6.5 ไม่ว่าจะเป็นการทดลองแบบเด่ียว แบบกลุ่มและแบบภาคสนาม หลังจากช้ีแจงให้
นักเรียนทราบเกี่ยวกับการสอนแบบศูนย์การเรียนแล้ว ครูจะต้องด าเนินการ 5 ขั้น คือ 1) สอบก่อน
เรียน 2) น าเข้าสู่บทเรียน 3) ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม 4) สรุปบทเรียน (ครูสรุปเองหรือให้นักเรียน
ช่วยกันสรุปก็ได้ ท้ังนี้ต้องดูตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 5) สอบหลังเรียน 
 7. การยอมรับไม่ยอมรับประสิทธิภาพ 
 เมื่อทดลองส่ือการสอนภาคสนามแล้ว ให้เทียบค่า E1/E2 ท่ีหาได้จากชุดการสอน กับ 
E1/E2 เกณฑ์ เพื่อดูว่า เราจะยอมรับประสิทธิภาพได้หรือไม่ การยอมรับประสิทธิภาพให้ถือว่า
แปรปรวน ร้อยละ 2.5 – 5 นั่นคือประสิทธิภาพของส่ือการสอนนั้นไม่ควรต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 5 แต่
โดยปกติจะก าหนดไว้ร้อยละ 2.5 เช่น เราต้ังเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 90/90 เมื่อทดลองแบบ 1 : 100 
แล้ว ชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 87.5/87.5 เราก็สามารถยอมรับได้ว่าส่ือการสอนนั้นมี
ประสิทธิภาพ 
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 การยอมรับประสิทธิภาพของส่ือการสอนมี 3 ระดับ คือ 1) สูงกว่าเกณฑ์ 2) เท่าเกณฑ์ 
และ 3) ต่ ากว่าเกณฑ์ แต่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ 
 
ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index)  
 ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) หรือ E. I. ของส่ือการเรียนรู้ หมายถึง 
ค่าตัวเลขท่ีแสดงอัตราการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าขึ้นจากพื้นฐานความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว หลังจากท่ีผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้โดยถือเกณฑ์ต้ังท่ี .50 ขึ้นไป ซึ่งค านวณโดยใช้สูตรของ Goodma, 
Fiethcer และ Schneider (1980) ดังต่อไปนี้ 
 

สูตรการหาค่า       
คะแนนทดสอบหลังเรียน  คะแนนทดสอบก่อนเรียน

คะแนนเต็ม  คะแนนทดสอบก่อนเรียน
 

 
 เกณฑ์การยอมรับค่าดัชนีประสิทธิผลของส่ือการสอน มักจะก าหนดไว้ว่าจะต้องได้ไม่ต่ า
กว่า .50 ขึ้นไป ในท่ีนี้หมายถึง ประสิทธิภาพของส่ือการสอนนั้น เมื่อผู้เรียนเรียนจบแล้วจะท าให้
ผู้เรียนสามารถ ท าคะแนนได้เกินกว่าร้อยละ 50 ของส่วนท่ีเหลือจากคะแนนเต็ม เมื่อหักคะแนนก่อน
การเรียนออกแล้ว (วรกิต วัดเข้าหลาม.  2540 : ไม่มีเลขหน้า) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ    
 1. ความหมายของความพึงพอใจ    
 ความพึงพอใจ หรือ ความพอใจ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction”  
การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม จะเกิดความพึงพอใจต่อการท างานนั้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับส่ิงจูงใจ งาน
ท่ีมีอยู่ การสร้างแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงาน 
นั้น ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ มีนักการศึกษาในสาขาต่าง  ๆ ท าการค้นคว้าและต้ังทฤษฎี 
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานไว้ ดังนี้  
 แน่งน้อย  พงษ์สามารถ (2549) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ท่าทีต่อ
ส่ิงต่าง ๆ 3 อย่าง คือ ปัจจัยเกี่ยวกับงานโดยตรง ลักษณะเฉพาะเจาะจงของแต่ละคน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในส่ิงท่ีอยู่นอกหน้าท่ีการงาน    
 พรรณี  ชูทัยเจนจิต (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวก ความรู้สึกท่ี
ดีท่ีประทับใจต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด  
    ทิฆัมพร  ยุทธเสรี (อ้างอิงจาก ศศิธร  สินลา, 2554) กล่าวว่า ความพึงพอใจ  หมายถึง  
ความรู้สึกหรือเจคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบัติ ความรู้สึกพอใจ ชอบใจในการร่วมปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน จึงจะท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่บุคคลจะเรียนรู้หรือมีพัฒนาการและความเจริญ
งอกงามนั้น บุคคลจะต้องอยู่ในภาวะพึงพอใจ สุขใจ เป็นเบื้องต้น นั่นคือ บุคคลต้องได้รับการจูงใจท้ัง
ในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม     
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 สมสนิท  ไพศาล (อ้างอิงจาก จิตรา  ดวงปรีชา, 2554) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นระดับ
ความพอใจท่ีเป็นผลมาจากทัศนคติ และความสนใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  หรือกิจกรรมใด 
กิจกรรมหนึ่ง ทัศนคติและความสนใจดังกล่าวนี้จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงาน  หรือกิจกรรม 
ต่าง ๆ  ได้  
 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือ ทัศนคติท่ีดี
ซึ่งมีต่อส่ิงท่ีท าอยู่  หรือระดับความพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน ต่อการปฏิบัติกิจกรรมในเชิง
บวก ดังนั้นความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกชอบ
หรือทัศนคติท่ีดีท่ีมีต่อส่ิงท่ีท าอยู่ หรือระดับความพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียน – การสอน  โดยใช้
เอกสารประกอบการสอนท่ีปรากฏออกมาทางพฤติกรรม  และเป็นส่วนส าคัญในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ของบุคคล   
 2. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ    
 การปฏิบัติงานใด ๆ  ก็ตาม การท่ีผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจต่อการท างานนั้น มาก
หรือน้อย ข้ึนอยู่กับส่ิงจูงใจในงานท่ีมีอยู่ การสร้างส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับผู้ปฏิบัติ จึงเป็นส่ิง
ท่ีจ าเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้น ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ดังนี้    
 สุรางค์  โค้วตระกูล (2552) กล่าวว่า Maslow ได้เสนอทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ  
(Needs – Hierarchy Theory) โดยต้ังอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม ของมนุษย์  ดังนี้    
  1) ลักษณะความต้องการมนุษย์ ได้แก่     
   1.1) ความต้องการของมนุษย์เป็นไปตามล าดับขั้น  โดยเริ่มจากระดับความ
ต้องการ ข้ันต่ าไปสู่ความต้องการขั้นสูง     
   1.2) มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ เมื่อความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ก็จะมีความต้องการส่ิงใหม่เข้ามาทดแทน     
   1.3) เมื่อความต้องการระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่จูงใจให้เกิด
พฤติกรรม ต่อส่ิงนั้น แต่จะมีความต้องการในระดับสูงเข้ามาแทน เป็นแรงจูงใจให้เดพฤติกรรมนั้น  
      1.4) ความต้องการท่ีเกิดขึ้นอาศัยซึ่งกันละกัน มีลักษณะควบคู่กัน เมื่อความ
ต้องการ อย่างหนึ่งยังไม่หมดส้ินไปก็จะมีความต้องการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมา      
  2) ล าดับความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Need) มี 5 ระดับ ดังนี้     
   2.1) ความต้องการทางกาย (The Physiological Needs) เป็นความต้องการ
เบ้ืองต้น เพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคท่ี
อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ       
   2.2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความรู้สึกท่ีต้องการ 
ความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความเจริญก้าวหน้า และความอบอุ่นใจ     
   2.3) ความต้องการทางสังคม (Social or Belonging Needs) ได้แก่ ความ
ต้องการจะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร และความรักจากเพื่อน     
   2.4) ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องหรือมีช่ือเสียง (The Esteem Needs)  
เป็นความต้องการระดับสูง ได้แก่ ความต้องการอยากเด่นในสังคม รวมถึงความส า เร็จ ความรู้  
ความสามารถ  ความเป็นอิสระและเสรีภาพ  และการเป็นท่ียอมรับนับถือของคนท้ังหลาย     
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   2.5) ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จ  (Self-actualization) เป็นความ
ต้องการระดับสูงสุดของมนุษย์ ส่วนมากเป็นเรื่องการอยากจะเป็น อยากจะได้ตามความคิดของตนเอง  
แต่ไม่สามารถเสาะแสวงหาได้  
  จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น  เมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ผลตอบแทน 
หรือรางวัลเป็นผลทางด้านความรู้สึกของผู้เรียน หรือผลตอบแทนภายในท่ีเกิดขึ้น อันส่งผลให้เกิด
ความภาคภูมิใจ ความมั่นใจในตนเอง  ตลอดจนการได้รับการยกย่องชมเชยจากครูผู้ สอน  พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  หรือแม้แต่การได้รับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับท่ีน่าพอใจ  ซึ่งเป็นการตอบ
แทน จากภายนอก  
  ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานท่ีได้รับมอบหมาย หรือ
ต้องการปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอน ซึ่งในสภาพปัจจุบันเป็นเพียงผู้อ านวยความ
สะดวก หรือให้ค าแนะน าปรึกษา  จึงต้องค านึงถึงความพึงพอใจ ในการเรียนรู้  การท าให้ผู้เรียนเกิด
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานมีแนวคิดพื้นฐาน ท่ีต่างกัน  2  ลักษณะ  คือ    
   1) ความพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน สมยศ นาวีการ (อ้างอิงจาก อุไรวรรณ   
ใจค าปัน, 2554) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า การตอบสนองความต้องการ
ผู้ปฏิบัติงาน จนเกิดความพึงพอใจจะท าให้เกิดแรงในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงกว่าผู้ไม่ได้
รับการตอบสนอง ซึ่งครูผู้สอนท่ีต้องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางบรรลุผล
ส าเร็จ จึงต้องค านึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์ รวมถึงส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
เอื้ออ านวยต่อการเรียน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้เรียนให้มีแรงจูงใจในการท ากิจกรรมจน
บรรลุวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร    
   2) ผลของการปฏิบัติงานไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ 
และผลการปฏิบัติงาน จะถูกเช่ือมโยงด้วยปัจจัยอื่น ๆ  ผลการปฏิบัติงานดีจะน าไปสู่ผลการตอบแทน  
ท่ีเหมาะสม  ซึ่งในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 
ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่าน
การรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีปริมาณของผลตอบแทน ท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับ นั่นคือความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานจะถูกก าหนดโดยความแตกต่างระหว่าง ผลตอบแทนท่ี
เกิดขึ้นจริง  และการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนท่ีรับรู้แล้ว  ความพึงพอใจ
ย่อมเกิดขึ้น    
  สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนและผลของการเรียนจะมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกนี้ ขึ้นอยู่กับว่า กิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัตินั้นท าให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการ
ด้านร่างกายและจิตใจ  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตมากน้อยเพียงใด นั่นคือ  
ส่ิงท่ี ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับ 
ผู้เรียน จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว เมื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลตอบแทน
ภายในหรือรางวัลภายใน เป็นผลด้านความรู้สึกของผู้เรียนท่ีเกิดแก่ตัวผู้เรียนเอง เช่น ความรู้สึกต่อ
ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้น เมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ และสามารถด า เนินงาน ภายใต้ความ
ยุ่งยากท้ังหลายได้ส าเร็จ  ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนได้รับการยกย่อง จากบุคคล
อื่น ส่วนผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวัลท่ีผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าท่ีตนเองให้ตนเอง เช่น การได้รับ 
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ค ายกย่องชมเชยจากครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ – ทางการเรียน
ในระดับท่ีน่าพอใจ   
 
 3. ผลของการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจ    
 สมยศ  นาวีการ (อ้างอิงจาก อุไรวรรณ ใจค าปัน, 2554) ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเช่ือมโยงด้วยปัจจัยอื่น ๆ ผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะ
น าไปสู่ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  ซึ่งในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงาน  
ย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน  ซึ่งแบ่งออกเป็น ผลตอบแทนภายใน  
(Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับ 
ความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีปริมาณของผลตอบแทน ท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับ นั่นคือ  
ความพึงพอใจงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกก าหนดโดยผลตอบแทนท่ีรับรู้แล้ว  ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น    
 4. วิธีการวัดความพึงพอใจ    
 เนื่องจากความพึงพอใจ  เป็นทัศนคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง การจะวัด 
ว่าบุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างเครื่องมือท่ีช่วยในการวัด 
ทัศนคตินั้น ซึ่งนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้ สรุปได้ดังนี้    
 ถวิล  ธาราโภชน์ และ คณะ (2545) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้ว่า ในการวัด
ความรู้สึกหรือความพึงพอใจนั้น จะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง (Direction) ซึ่งมี 2 ทิศทาง คือ  
ทางบวกและทางลบ ทางบวก หมายถึง การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางท่ีดี ชอบหรือพอใจ ด้าน
ทางลบ หมายถึง การประมาณค่าความรู้สึกไปในทางท่ีไม่ดี ไม่ชอบหรือไม่พอใจ และในการวัดปริมาณ 
ซึ่งเป็นความเข้มข้น ความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์
นั่นเอง เช่น วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ วิธีการใช้แบบสอบถาม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
      1) วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอื่น  โดยการเฝ้ามองและจดบันทึก 
อย่างมีแบบแผน  วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาท่ีเก่าแก่  และยังเป็นท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน  
แต่ก็เหมาะสมกับการศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น     
  2) วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีผู้รายงานจะต้องออกไปสอบถาม  โดยการพูดคุย 
กับบุคคลนั้น ๆ  โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหน้า  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด    
  3) วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการนี้จะเป็นการใช้แบบสอบถามท่ีมีข้อค าอธิบายไว้ 
อย่างเรียบร้อย  เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกัน  มักใช้ในกรณีท่ีต้องการข้อมูล  จาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก ๆ  วิธีนี้นับว่าเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของ 
แบบสอบถามจะใช้มาตราวัดทัศนคติ ซึ่งท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท  
(Likert’s Scale) ประกอบด้วยข้อความท่ีแสดงถึงทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง  
โดยมีค าตอบท่ีแสดงถึงระดับความรู้สึก 5 ค าตอบ  เช่น  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และ น้อย
ท่ีสุด    
 การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน  เป็นแบบ มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  โดยก าหนดระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ดังนี้    
  ระดับ  5  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด      
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  ระดับ  4  หมายถึง  พึงพอใจมาก    
  ระดับ  3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง    
  ระดับ  2  หมายถึง  พึงพอใจน้อย    
  ระดับ  1  หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด   หาค่าเฉล่ียเป็นรายข้อ  เพื่อแปล
ความหมายของข้อมูล  เทียบกับเกณฑ์  ดังนี้      
  4.5 0  –  5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด    
  3.5 0  –  4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก    
  2.5 0  –  3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง    
  1.5 0  –  2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย    
  1.00  –  1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด      
 บุญเรี ยง  ขจรศิลป์  (อ้างอิงจาก วาณี ทองเสวต, 2548)  ได้ให้ทรรศนะ เกี่ยวกับเรื่องนี้
ว่า ทัศนคติหรือเจตคติเป็นนามธรรมเป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยาก ท่ีจะวัด
ทัศนคติได้โดยตรง  แต่เราสามารถท่ีจะวัดทัศนคติได้โดยอ้อม  โดยวัดความคิดเห็นของบุคคล เหล่านั้น
แทน  ฉะนั้นการวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจ ากัดด้วย อาจมีความคลาดเคล่ือนขึ้น ถ้าบุคคล
เหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง ซึ่งความคลาดเคล่ือนเหล่านี้ ย่อมเกิดขึ้นได้
เป็นธรรมดาของการวัดโดยท่ัว ๆ ไป  
 ชวลิต  ชูก าแพง (2551) ได้กล่าวถึงการสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจไว้ว่า มีครูหรือนัก
วัดผลได้สร้างเครื่องมือวัดทัศนคติ วัดความสนใจ วัดคุณธรรมจริยธรรมไว้มากพอสมควร ซึ่งครูคนอื่น
สามารถน าไปใช้ได้  ถ้าเป็นแบบวัดทัศนคติ หรือวัดความสนใจจะมีรูปแบบการวัด  3  รูปแบบ  คือ  
แบบลิเคิร์ท แบบเธอร์สโตน แบบออสกูด เนื่องจากแบบสอบถามเพื่อวัดจิตพิสัย  เช่น  ทัศนคติ  สนใจ  
ความพึงพอใจ มีลักษณะอย่างเดียวกัน เพียงแต่เปล่ียนเป้าหมายเท่านั้น การวัดความพึงพอใจเป็น 
การวัดความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง  เทคนิคของลิเคิร์ท  เป็น
แบบหนึ่งท่ีสามารถใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่  สร้างประโยคหรือข้อความ
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  ท่ีต้องการวัด  โดยวัดเจตคติในประเด็นต่าง ๆ  ครบทุกประเด็น  แล้วน าคะแนน
ท่ีได้ในแต่ละประเด็นมาหาค่าเฉล่ียเป็นค่าเจตคติ  ซึ่งวิธีการวัดของลิเคิร์ท สามารถวัดได้อย่าง
กว้างขวางกว่าแบบอื่น ๆ  และสามารถวัดเจตคติได้เกือบทุกเรื่อง และให้ ค่าความเท่ียงตรงสูง  ใน 
การวัดความพึงพอใจนั้น จากการศึกษาเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจสรุปได้ว่าการวัดความพึงพอใจ 
เป็นการตรวจสอบทัศนคติหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือวัดได้ 
หลายแบบ  เช่น  แบบสังเกต  การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  เป็นต้น   
 5. แนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ    
 แบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีผู้รายงานได้สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) และศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากต าราวัดผลการศึกษาของ สมนึก ภัททิยธนี  
(2552)  มีล าดับการสร้าง ดังนี้      
  5.1 ศึกษาข้อความแสดงถึงความพึงพอใจและสร้างแบบสอบถาม  เป็นแบบมาตรา
ส่วน – ประมาณค่า  (Rating  Scale) โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย  ดังต่อไปนี้     
   ระดับ   5  4.50 – 5.00  หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด     
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   ระดับ 4  3.50 – 4.49  หมายถึง พึงพอใจมาก        
   ระดับ 3  2.50 – 3.49  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง     
   ระดับ 2  1.50 – 2.49  หมายถึง พึงพอใจน้อย     
   ระดับ 1  1.00 – 1.49  หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด      
  5.2 การก าหนดข้อความในแบบสอบถามควรค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้        
   5.2.1 ข้อความแสดงถึงความรู้สึก ความเช่ือ หรือความต้ังใจในการกระท า ส่ิง
หนึ่งส่ิงใดลงไปไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริง        
   5.2.2 ข้อความต้องส้ัน เข้าใจง่าย และชัดเจน ข้อความมีคุณภาพ    
  5.3 น าเสนอแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นไปหาค่าอ านาจจ าแนก  หาค่าความ
เช่ือมั่น  พิมพ์เป็นฉบับจริง  น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 จากการท างนของ Morrow and Schocker (1987) ในการศึกษาการใช้เอกสารในการ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Approach) ได้เสนอแนะว่า ในการใช้เอกสาร
ประกอบการสอนในแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารในห้องเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language) นั้นจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจใน
บทอ่านหรือเอกสารประกอบของผู้เรียนท่ีจะเช่ือมโยงกับภาษาแม่ของตนเอง ดังนั้นเอกสารประกอบ
หรือบทอ่านจะต้องมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อเกี่ยววิถีชีวิตและการส่ือสารในชีวิตจริงของผู้เรียน  นอกจากนั้น
ยังได้เสนอแนะว่าการใช้เอกสารประกอบดังกล่าวจะต้องสร้างบรรยากาศการสอนภาษาภายใน
ห้องเรียน และกิจกรรมท่ีสอดร้อยไปด้วยกันท่ี 
 ขจรศรี  ศรีเจริญบุตร (2553) ได้ท าการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า เอกสาร
ประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 83.83/84.47 และมีคุณภาพจากการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวม 4.63 และนักเรียนท่ีใช้เอกสารประกอบการเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งแสดงว่าเอกสาร
ประกอบการเรียนดังกล่าวสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการท างานเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 ชเนตตรี  กาญจนศิริ (2556)  ได้ท าการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชา อ 23206 
ภาษาอังกฤษรอบรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พบว่า
เอกสารประกอบการเรียนวิชา อ 23206 มี คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยมีค่าเฉล่ีย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.82) ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ีก าหนดคือ x =3.5 และมี
ประสิทธิภาพ E1/E2=89.28/88.68 ซึ่งผ่านเกณฑ์ก าหนดไว้คือ E1/E2=80/80 ผลการเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนวิชา อ23206 ภาษาอังกฤษรอบรู้
หลังการใช้สูงกว่าก่อนใช้ นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ( p<0.05) 
 ทวี  เทศมาศ (2557) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชานวัตกรรม
และ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 3 สรุปผลการศึกษา 1) เอกสาร
ประกอบการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 3 ท่ี
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.48/86.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 2) นิสิตมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 3 แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 3) นิสิตท่ีเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน 
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 3 โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 สมใจ  เพชรชิต ราตรี นันทสุคนธ์ และ นวลอนงค์ บุญญฤทธิพงศ์ (2558) ได้ท าการ
พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชา ง 30267 เรื่อง อาหารไทยเพื่อสุขภาพจากผักสีเขียวในท้องถิ่น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า เอกสารประกอบการอนมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด โดยมี
ประสิทธิภาพจาการทดลองกับกลุ่ม 1 : 1 : 1 กลุ่ม 3 : 3 : 3 และ กลุ่มใหญ่จ านวน 30 คน เท่ากับ 
72.50/71.11 81.67/80.37 และ 83.29/80.56 ตามล าดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้เอกสารปะ
รกอบการเรียนสูงกว่าก่อนใช้เอกสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังภาพรวมและรายด้าน 
 กิตติยา  ฤทธิภักดี (2560) ท าการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อชีวิต รหัส ศท 0404 ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ผลการวิจัยพบว่า 1) 
เอกสารประกอบการ สอน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต รหัส ศท 0404 ส าหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.08/85.40 2) นักศึกษาระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนสตูล ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา  วิทยาศาสตร์
เพื่อชีวิต รหัส ศท 0404 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และ 3) นักศึกษาอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต รหัส ศท 0404 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54) 
 จากงานวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่าการใช้เอกสารประกอบการสอนนั้นสามารถน ามาใช้ได้กับ
หลากหลายสาขาวิชา และหลากหลายระดับช้ัน โดยเอกสารประกอบการสอนนั้นจะช่วยให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ และท าให้นักเรียนหรือนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง 2 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบ
แนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ดังแผนภาพต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม พัฒนานวัตกรรมหาทางแก้ไข 

 

ศึกษาสภาพปัญหา/ 
แนวคิดทฤษฎี 

- สภาพปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 
- หลักสูตรรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิจริง 
- แนวคิดในการสอนภาษเพื่อ
การส่ือสาร 
- แนวคิดเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการสอน 
- แนวคิดเกี่ยวกับการหา
ประสิทธิภาพ 
- แนวคิดเกี่ยวกับดัชนี
ประสิทธิผล 
- แนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจ 
- งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสารประกอบการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

การพัฒนาและหาคุณภาพ
เครื่องมือ 

การน าเครื่องมือไปใช้ใน 

การวิจัย 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปและรายงานผลการวิจัย 

ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักศึกษา
ท่ีใช้เอกสารประกอบการสอน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เอกสารประกอบการสอน 
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ภาพประกอบ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 



 
 

บทที ่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000 -1202 
ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแนวทางของ
การวิจัยการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research)  ซึ่งมีขั้นตอนใน
การด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชากร 
 ประชาการท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 
ท่ีลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000 -1202 จ านวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน
จ านวน 94 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ี ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random 
Sampling) ด้วยการจับสลาก จ านวน 1 ห้องเรียน โดยเป็นนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) 
ช้ันปีท่ี 1 สาขาการตลาด ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 33 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ลักษณะของเคร่ืองมือ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี 4  ชนิด  ดังนี้ 
 1. เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ส าหรับ
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ประกอบด้วย คู่มือและเนื้อหาจ านวน 8 
หน่วย ดังนี้ 
  1.1 Going Abroad  
  1.2 Hotel and Accommodation  
  1.3 Direction and Location  
  1.4 Telephone Calls  
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  1.5 Shopping  
  1.6 Following Instructions  
  1.7 Sign and Notices และ  
  1.8 E-mail and Forms 
 แต่ละหน่วยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เช่น การเดินทางไป
ต่างประเทศ การจองท่ีพัก ทิศทางและต าแหน่ง เป็นต้น โดยมีท้ังเนื้อหาและค าศัพท์ การท าใบกิจกรรม/
ใบงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท าความเข้าใจทบทวนและประเมินผลด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม  โดยมี
ส่วนประกอบคือ 1) แผนผังความคิดประจ าหน่วยการเรียนรู้  2) แบบทดสอบก่อนเรียน 3) แนวคิด/
ความคิดรวบยอด 4) สาระการเรียนรู้ 5) สรุปสาระส าคัญ 6) แบบฝึกหัด 7) ใบงานประจ าหน่วยการ
เรียน 8) แบบทดสอบหลังเรียน 9) แบบทดสอบหลังเรียน 10) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
11) เฉลยแบบฝึกหัด 12) แบบวัดผลและประเมินผล 13) เอกสารอ้างอิง 
   2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิต 2 รหัสวิชา 2000-1202 จ านวน 8 แผน ใช้เวลาในการสอน แผนละ 4 ช่ัวโมง รวม 
32 ช่ัวโมง 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 60 
ข้อ  
  4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) มี 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน จ านวน 20 ข้อ   
 
กำรพัฒนำและหำคุณภำพเครื่องมือ 
 1. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 
ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเอกสาร
ประกอบการสอน ดังกล่าว ตามล าดับดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ หลักการของหลักสูตร โครงสร้างรายวิชา สาระหลักสูตร ค าอธิบาย
รายวิชา การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 2000-1201 และ 2000-1202) 
  1.2 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารหลักสูตร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 
เอกสารประกอบการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิต 2 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 
   1.3 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ โดยค านึงถึงเวลา ความน่าสนใจ 
จุดประสงค์ เนื้อหาท่ีจะพัฒนาและกิจกรรมโดยให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
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  1.5 วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดกิจกรรมรายช่ัวโมงในแผนการจัดการเรียนรู้ 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่ืออุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรมการวัดผลประเมินผล โดยแบ่งเนื้อหาให้
เหมาะสมกับเวลาท่ีใช้สอนแต่ละครั้งใหม้ีความสอดคล้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.6 สร้างเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 
ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยเรียงล าดับเรื่องราวก่อนหลังและสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งเนื้อหา ออกเป็นหน่วยย่อยจ านวน 8 หน่วย 
ประกอบด้วย 1) Going Abroad 2) Hotel and Accommodation 3) Direction and Location  
4) Telephone Calls 5) Shopping 6) Following Instructions 7) Sign and Notices และ  
8) E-mail and Forms 
  1.7 น าเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ส าหรับนักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจัดท าเป็นรูปเล่มเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 
5 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพในด้านท่ีเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านส่ือ และด้านการวัดและประเมินผล โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดับ ดังนี้   

คะแนน  5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
คะแนน  4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
คะแนน  3  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 
คะแนน  1  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

  โดยผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย  
   1.7.1 นายธีระวัฒน์  อาจปรุ ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาชขาภาษาอังกฤษ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เป็น
ผู้เช่ียวชาญด้าน หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา และการวิจัย 
   1.7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าตาล  เทพพิพัฒน์ ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าวิชาสาขา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ผู้เช่ียวชาญด้าน 
เนื้อหาและการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการวิจัย 
   1.7.3 นางสมรมิตร  เทพพิพัฒน์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ (สาขา
ภาษาอังกฤษ) หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผู้เช่ียวชาญด้าน แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
   1.7.4 นางสาวสุภาภรณ์  สิงหเสนา ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ วิทยฐานะ รอง
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ผู้เช่ียวชาญด้าน หลักสูตรและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
   1.7.5 นางสาวอัมพร  จงดี ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการ หัวหน้างานวัดและ
ประเมินผล สังกัดวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ผู้เช่ียวชาญด้าน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
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  1.8 น าคะแนนจากการประเมินเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
รหัสวิชา 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ขั้นปีท่ี 1 ของ
ผู้เช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ีย แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

โดยก าหนดเกณฑ์การผ่านจะต้องมีคะแนนเฉล่ีย  3.50  ขึ้นไป  (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2545) ผลการประเมิน พบว่า มีค่าเฉล่ียในภาพรวม เท่ากับ 4.76 แสดงว่า เอกสารประกอบการสอน 
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด   
    1.9 น าเอกสารประกอบการสอน ชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 
ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ 
(Try out) เพื่อหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 32 แผน โดยด าเนินการดังนี้ 
   1.9.1 แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยทดลองกับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) 
ช้ันปีท่ี 1 สาขาอาหารและโภชนาการ โดยทดลองกับนักศึกษา 3 คน คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน ใน
อัตราส่วน 1 : 1 : 1 ให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส
วิชา 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 เพื่อหาข้อบกพร่อง
และปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม รวมท้ังความเหมาะสมในด้านเนื้อหา เวลา พบว่า ในด้านเนื้อหา
พบข้อบกพร่อง คือ มีกิจกรรมมากเกินไปในบางกิจกรรมและนักเรียนยังไม่เข้าใจวิธีการเรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ในหน่วยแรก ๆ ท า
ใหน้ักเรียนใช้เวลาในการท าความเข้าใจและปฏิบัติกิจกรรมมาก เมื่อถูกจ ากัดด้วยเวลาจึงเร่งรีบจึงท าให้
ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ จึงได้น าไปแก้ไขปรับปรุงโดยการลดกิจกรรมในแต่ละหน่วย 
เพื่อน าไปใช้ในกลุ่มย่อยต่อไป ซึ่งผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพในการทดลองครั้งนี้ ได้ค่า E1 / E2  
เท่ากับ  73.73/68.89 
   19.2 แบบกลุ่มเล็ก โดยน าเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง 2 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มย่อย โดยทดลองกับนักเรียน จ านวน 9  คน คือ กลุ่มเก่ง 3  คน กลุ่มปาน
กลาง  3  คน และกลุ่มอ่อน 3  คน (3 : 3 : 3) โดยผู้ศึกษาได้เน้นอธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการเรียนรู้
อย่างละเอียด แล้วทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบพื้นฐานประสบการณ์เดิม แล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ในเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส
วิชา 2000-1202 ตามขั้นตอน ถ้าผู้เรียนพบข้อบกพร่องให้แจ้งครูประจ าวิชา เมื่อผู้เรียนปฏิบัติจนครบ
ทุกกิจกรรมแล้ว ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้ผู้เรียนทดสอบหลัง
เรียน พบข้อบกพร่อง คือ นักเรียนใช้เวลาในการท าใบกิจกรรมมากเกินไปท าให้การจัดกิจกรรมใช้เวลา
เกินท่ีก าหนดไว้ และการน าเสนอในหน่วยแรก ๆ นักศึกษายังไม่สามารถสรุปข้อมูล เนื้อหามากเกินไป
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ท าให้ใช้เวลามากในการน าเสนอและการตรวจใบกิจกรรม ส่งผลให้การจัดกิจกรรมล่าช้า จึงได้แก้ไข 
เสนอแนะวิธีการและให้ดูตัวอย่างการสรุปข้อมูลแบบส้ัน ๆ ได้ใจความ ในใบกิจกรรม/ใบงานในหน่วย
แรก ๆ นักเรียนบางคนยังขาดทักษะเกี่ยวกับค าศัพท์ต้องอธิบายค าศัพท์ ต่อมานักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้คล่องและรวดเร็วขึ้น ซึ่งในการหาประสิทธิภาพดังกล่าวได้ค่าประสิทธิภาพ  E1 / E2   เท่ากับ  
77.59/77.78  แล้วน าไปทดลองใช้ในภาคสนามต่อไป   
    1.9.3 แบบภาคสนาม โดยน าเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีผ่านการ
ทดลองจากนักเรียนกลุ่มย่อยมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มใหญ่เพื่อหา
ประสิทธิภาพ โดยใช้นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาอาหารและ
โภชนาการ จ านวน 20 คน โดยไม่ซ้ ากับนักเรียนในกลุ่มย่อย เพื่อหาจุดบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง ผลท่ีพบ 
คือ นักเรียนไม่ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรม ส่งผลท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เสร็จตามก าหนดเวลาท่ีต้ัง
ไว้ โดยเฉพาะในเนื้อหาหน่วยแรก ๆ เพราะเรียนยังไม่เข้าใจรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ใน
การปฏิบัติกิจรรมจึงได้ช่วยยืดหยุ่นในเรื่องเวลา ส่วนในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนต่อไป ครู
ต้องช่วยกระตุ้นให้ปฏิบัติกิจกรรมให้ทันเวลา และช้ีแนะการน าความรู้มาเช่ือมโยงกัน  นักเรียนมีการ
ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี สนุกกับการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทันเวลา ส่งผลให้ได้ค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 80.73/80.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   
  1.10 น าเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-
1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีปรับปรุงและทดลองใช้แล้ว
น าไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 33 คน ต่อไป 
 2.  กำรสร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพตามข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ หลักการของหลักสูตร โครงสร้างรายวิชา สาระหลักสูตร ค าอธิบาย
รายวิชา การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 2000-1201 และ 2000-1202) 
  2.2 น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาตามข้อ 2.1 มาก าหนดหลักการในการจัดท าแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดตามแนวทางของ Van Blerkom (1994) Mohammed Abdullah 
Zaid (1995) สุวิทย์และอรทัย มูลค า (2546) มาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 32 แผน โดยมี
ขั้นตอนการสอนแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm up) 2) ขั้นจัดการเรียน
การสอน (Teaching and learning) และ 3) ขั้นสรุป (Conclusion) และ 4) กิจกรรมมอบหมายและ
งานท่ีมอบหมาย (Assignment) โดยให้สอดคล้องกับเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 1 มี
รายละเอียดดังนี้ คือ ช่ือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวนช่ัวโมง ช่ือหน่วย แนวคิด สาระการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการสอน การวัดและประเมินผล และบันทึกหลัง
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แผน โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง 2 รหัส 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 

 2.3 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5    
ท่าน (ชุดเดิม) ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ 
การประเมินของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ   
 

คะแนน  5   หมายถึง    มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
คะแนน  4   หมายถึง   มีความเหมาะสมมาก 
คะแนน  3   หมายถึง    มีความเหมาะสมปานกลาง 
คะแนน  2   หมายถึง    มีความเหมาะสมน้อย 
คะแนน  1   หมายถึง    มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

น าคะแนนจากการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญ จ านวน  5 คน  
มาหาค่าเฉล่ีย  แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

คะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00   หมายถึง   มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.51 - 4.50   หมายถึง   มีความเหมาะสมในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.50   หมายถึง   มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.51 - 2.50   หมายถึง   มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.50   หมายถึง   มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

โดยก าหนดเกณฑ์การผ่านจะต้องมีคะแนนเฉล่ีย  3.50  ขึ้นไป  (บุญชม  ศรีสะอาด,  
2545) ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีค่าเฉล่ียในภาพรวม เท่ากับ 4.70   
แสดงว่า  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด   
  2.4 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ดีแล้ว ไปทดลองใช้ 
(Try  Out) ร่วมกับเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 กับ
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาอาหารและโภชนาการ 
  2.5 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้วน าไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อ
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาการตลาด ท่ี
ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 33 คน 
 3.  กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ตามข้ันตอนดังนี้ 
  3 .1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนัง สือการวัดผลประเมินกลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ และภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  3.2 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 กลุ่มวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ  
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ หลักการของหลักสูตร โครงสร้างรายวิชา สาระหลักสูตร ค าอธิบาย
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รายวิชา การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 2000-1201 และ 2000-1202) 
  3.3 วิเคราะห์สาระ เนื้อหา ก าหนดลักษณะข้อสอบท่ีจะสร้างให้สอดคล้องกับเนื้อหา  
  3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 
2000-1202 ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อ 
  3.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน (ชุดเดิม)
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.6 น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
ข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยวิเคราะห์คะแนนความสอดคล้องใช้สูตร IOC (Index of Item 
Objective Congruence) ท้ังนี้ข้อสอบท่ีมีเกณฑ์ ต้ังแต่ 0.50 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์ความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาหรือตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (สมนึก  ภัททิยธนี, 2551) ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ 
ทุกข้อโดยมีค่า IOC อยู่ในระดับใช้ได้ทุกข้อ ถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความเหมาะสม 
  3.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาอาหารและโภชนา จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาท่ีเคย
เรียนในเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว 
  3.9 น ากระดาษค าตอบท่ีได้มาตรวจให้คะแนนโดยให้ข้อถูกได้ 1 คะแนน ข้อผิดหรือไม่
ตอบหรือตอบเกิน 1 ข้อ ได้ 0 คะแนน หลังจากการตรวจกระดาษค าตอบและรวบรวมคะแนนแล้วน ามา
วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเยน ดังนี้ 
      3.9.1 วิเคราะห์หาค่าความยากรายข้อและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ คัดเลือกข้อสอบ
ท่ีมีค่าความยากรายข้อ (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) รายข้อ ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555) ผลปรากฏว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทุกข้อโดยมีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.20-0.63 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 
0.20 – 0.73   
   3.9.2 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง
ฉบับตามวิธีของ Lovett โดยใช้เกณฑ์จุดตัดร้อยละ 60 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.93      
  3.10 เลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีจะน าไปใช้เพียง 60 ข้อ แล้ว 
จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อใช้ในการศึกษากับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561  
 4. กำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 
2000-1202 ผู้วิจัยได้สร้างตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
  4.1 วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลท่ีต้องการ โดยวิเคราะห์จากจุดประสงค์ในการศึกษา
ก าหนดโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ  
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  4.2 ก าหนดรูปแบบของค าถาม ท าการศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินความพึงพอใจจาก
เอกสารต่าง ๆ แล้วก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม 
  4.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง จ านวน 30 ข้อ ตามโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถาม
ใน ข้อท่ี 4.1 และเขียนตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4.2 เป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า  5  ระดับ ดังนี้   
   คะแนน  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คะแนน  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   คะแนน  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   คะแนน  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจ น าเสนอผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน (ชุดเดิม) เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมสอดคล้องของข้อค าถามและความเท่ียงตรงของเนื้อหา โดยใช้แบบประเมินมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5  ระดับ  ดังนี้   
   คะแนน  5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   คะแนน  4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
   คะแนน  3  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
   คะแนน  2  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 
   คะแนน  1  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 น าคะแนนจากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เช่ียวชาญ จ านวน  5 คน  
มาหาค่าเฉล่ีย แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)   
   คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
   คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50    หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 โดยก าหนดเกณฑ์การผ่านจะต้องมีคะแนนเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ผล
ปรากฏว่า แบบสอบถามความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ทุกข้อ  และมีค่าเฉล่ียในภาพรวม เท่ากับ  4.80  ซึ่งมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
  5.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปพิมพ์เป็นฉบับท่ีสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
รหัสวิชา 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ผู้ศึกษาได้ใช้
แบบแผนการทดลองแบบ One  Group  Pre-test  Post-test  Design  ท าการทดสอบก่อนเรียนเสร็จ
แล้วทดสอบหลังเรียน  
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 1.  แบบแผนกำรทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design 
ดังแสดงในภาพประกอบ 1  
 

 Group   Pre-test Treatment Post-test 

กลุ่มทดลอง 
 

T1 X T2 

 
ภำพประกอบ 1 : แสดงรูปแบบการทดลองแบบ  One Group Pre-test Post-test Design 
 
  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
   T1     แทน      การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test ) 
   X     แทน      การเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ 
           ในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 

   T2    แทน      การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 

 2. กำรด ำเนินกำรทดลอง 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1 ปฐมนิเทศ ก่อนด าเนินการทดลอง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน 
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000 -1202 ให้นักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ได้ทราบถึงวิธีการเรียน การวัดผลประเมินผล 
   2.2 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรผู้วิจัยสร้างขึ้น  
   2.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีก าหนดในการด าเนินการทดลอง  
   2.4 เมื่อท าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมดทุกแผนแล้วผู้วิจัยด าเนินการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ 
   2.5 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000 -1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ   
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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 1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ ของแบบฝึกทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1  ตามเกณฑ์ 80/80 โดยการหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ซึ่งได้คะแนนจากการท าแบบฝึก กิจกรรม และคะแนนทดสอบย่อย
หลังเรียนจากทุกแบบฝึกทักษะ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เป็นคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหลังการเรียน มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ E1/ E2   
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t – 
test (Dependent Samples) ก าหนดค่าสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
 3. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
รหัสวิชา 2000-1202 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 โดยวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีต่อ
การจัดกิจการการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 
2000-1202 วิเคราะห์ โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉล่ียมาแปล
ความหมายโดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ (สิน  พันธุ์พินิจ, 2549) 
   4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐำน  
   1.1 ร้อยละ (Percentage)  
    1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) มีสูตร ดังนี้  (ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ์, 2542) 

 

                                                 N
X

X


  

 
    เมื่อ  X   แทน    ค่าเฉล่ีย 
      X   แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
       N  แทน    จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

  1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) มีสูตรดังนี้  (ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ์, 
2542) 
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                1)N(N
)X(XN

S.D.
22




  

 
   เมือ่  S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X  แทน  คะแนนแต่ละตัว 
     N  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
        แทน  ผลรวม 
 
 2.  สถิติที่ใช้ทดสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
  2.1 หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (กาญจนา วัฒายุ, 2545) 

      IOC     = 
N

R  

  เมื่อ IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ 
       จุดประสงค์ 

    R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทุกคน  
      N  แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 
  2.2 การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบรายข้อ (p) มีสูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2545) 
 

      P   =       
f

RIRu

2

     

เมื่อ P  แทน     ระดับความยาก 
     f  แทน     จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
     Ru  แทน     จ านวนคนกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 
     Rl  แทน     จ านวนคนกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก 
 
  2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบรายข้อ (r) จากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2545) 
 

       r = 
f

RlRu        
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      r  แทน    อ านาจจ าแนก 
     f  แทน     จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
     Ru  แทน     จ านวนคนกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 
     Rl  แทน     จ านวนคนกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก 
 
  2.4  การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใช้สูตรของโลเวทท์ (Lovett) 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

 

      








2

2

)()1(
1

CXk

XXk
r

i

ii

cc  

    
   เมื่อ  rcc        หมายถึง    ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
     k          หมายถึง    จ านวนข้อสอบ 
     xI   หมายถึง    คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
      iX  หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทุกคน 
               2

iX   หมายถึง    ผลรวมท้ังหมดของคะแนน แต่ละคนยก 
         ก าลังสอง 
     C        หมายถึง    คะแนนของจุดตัดของแบบทดสอบ โดยใช้ 
        เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
 
 3. สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน   
  3.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ตาม
เกณฑ์ 80/80 การค านวณหาประสิทธิภาพใช้สูตร E1/E2 (กรมวิชาการ, 2545) 
   3.1.1 การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

   สูตร   E1 = 100



A

N

x

        

   เมื่อ  E1  แทน     ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
          x  แทน        คะแนนรวมของนักศึกษาจากใบกิจกรรมและ 
          แบบทดสอบย่อยหลังเรียนในแต่ละหน่วย 
     A  แทน     คะแนนเต็มของคะแนนทุกใบกิจกรรมรวมกัน 
     N  แทน     จ านวนนักศึกษา 
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   3.1.2 การค านวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

        สูตร E2 = 100



B

N

F

  

 
    เมื่อ E2  แทน     ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
     F  แทน     คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
            ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหลังเรียน 
     B  แทน     คะแนนเต็มของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ 
            เพื่อการส่ือสารหลังเรียน 
     N  แทน     จ านวนนักศึกษา 
 
  3.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระแก่กันเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษเพื่อสารส่ือสารก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตร Dependent  
Samples t – test วิเคราะห์ข้อมูล  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)  ดังนี้ 

     t   =  

)1(

)( 22



 



n

DDn

D
 

 
เมื่อ       t แทน    ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติเพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 

    D แทน    ค่าผลต่างระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 
          และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
    n แทน    จ านวนนักศึกษา 
 
  3.3  การหาดัชนีประสิทธิผล  
  ในการท าวิจัยครั้งหนึ่งได้หาค่าดัชนีประสิทธิพล เพื่อแสดงอัตราความก้าวหน้าขึ้นจาก 
พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน ซึ่งค านวณโดยใช้สูตร ดังต่อไปนี้ (ลดามาลย์  วงศ์พรหม, 2547)  
 
       คะแนนทดสอบหลังเรียน  -  คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
  สูตรหาค่า E. I. = 
                    คะแนนเต็ม  -   คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
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  โดยท่ัวไปมักจะก าหนดไว้จะต้องได้ไม่ต่ ากว่า .50 ขึ้นไป ในท่ีนี้หมายถึง ประสิทธิภาพ
ของส่ือการสอนนั้น เมื่อผู้เรียนเรียนแล้วจะท าให้ผู้เรียนสามารถท าคะแนนได้เกินกว่ าร้อยละ 50 ของ
ส่วนท่ีเหลือจากคะแนนเต็ม เมื่อหักคะแนนก่อนการเรียนออกแล้ว  
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจิรง 2 รหัส 2000-1202 
ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจะ
น าเสนอตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจิรง 2 รหัส 2000-1202 
ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ผู้ศึกษาก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ใน
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  n  แทน กลุ่มตัวอย่าง 
  X  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
  ..DS  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  1T  แทน การสอบก่อนท่ีท าการทดลอง (Pretest) 
  2T  แทน การสอบหลังการทดลองเสร็จส้ิน (Posttest) 
   t  แทน ค่าสถิติท่ีค านวณจากค่า t-test 
  1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
  2E  แทน ประสิทธิภาพผลลัพธ์ 
  E. I. แทน ดัชนีประสิทธิผล 
  * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจิรง 2 รหัส 2000-1202 
ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ผู้ศึกษาก าหนดล าดับขั้นตอน 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ของข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตจิรง 2 รหัส 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 
 2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 2000-
1202  
 3. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับ
การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 2000-1202 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีต่อ
การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000 – 1202  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 2000-1202 ส าหรับ
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษากับนักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้
จ านวน 8 แผน โดยใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับกิจวัตรท้ังส าหรับการเดินทาง ชีวิตส่วนตัว และ 
การท างาน แล้วน ามาวิเคราะห์เช่ือมโยงกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมวดทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ รวมท้ังหมด 8 หน่วย 
โดยผลการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งของเป็น 4 ตอน คือ 1) ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจิรง 2 รหัส 2000-1202 ส าหรับนักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 2) ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 2000-1202 3) ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตจริง 2 รหสั 2000-1202 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000 
– 1202 โดยมีผลการพัฒนาและการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตจิรง 2 รหัส 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 
 จากผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 2000-1202 
ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีต้ังไว้ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 
ตาราง 1  แสดงประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ   
             ในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา  2000-1202 ตามเกณฑ์  80/80  
 

คะแนน คะแนนระหว่างการใช้เอกสารประกอบการสอน รวม คะแนนสอบ 
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เลขที ่
หน่วย 

ที่ 1 
หน่วย 

ที่ 2 
หน่วย 

ที่ 3 
หน่วย 

ที่ 4 
หน่วย 

ที่ 5 
หน่วย 

ที่ 6 
หน่วย 

ที่ 7 
หน่วย 
ที่ 8 (490) 

หลังเรียน
(60) 78 55 56 60 70 46 57 68 

1 62 39 39 47 64 35 50 49 385 42 

2 71 46 41 49 64 34 50 56 411 48 

3 63 46 47 52 65 33 51 59 416 44 

4 64 39 49 48 64 37 49 59 409 43 

5 69 50 50 59 69 39 55 62 453 53 

6 72 51 48 57 69 38 53 65 453 56 

7 62 42 42 47 63 34 48 49 387 44 

8 69 50 51 55 64 41 52 61 443 45 

9 69 48 50 53 66 39 51 60 436 52 

10 71 42 42 55 62 32 52 58 414 43 

11 72 49 50 59 69 40 55 61 455 54 

12 67 48 47 54 67 37 50 62 432 54 

13 71 51 45 50 66 38 50 60 431 53 

14 59 35 35 40 59 29 42 45 344 40 

15 70 45 44 54 67 41 53 60 434 51 

16 69 48 49 55 67 39 55 60 442 48 

17 67 47 46 55 67 38 53 58 431 50 
ตาราง (ต่อ)  แสดงประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา  
                ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา  2000-1202 ตามเกณฑ์  80/80  
 

คะแนน คะแนนระหว่างการใช้เอกสารประกอบการสอน รวม คะแนนสอบ 

เลขที ่
หน่วย 

ที่ 1 
หน่วย 

ที่ 2 
หน่วย 

ที่ 3 
หน่วย 

ที่ 4 
หน่วย 

ที่ 5 
หน่วย 

ที่ 6 
หน่วย 

ที่ 7 
หน่วย 
ที่ 8 (490) 

หลังเรียน
(60) 78 55 56 60 70 46 57 68 

18 71 45 45 54 68 42 57 60 442 52 

19 69 46 52 53 68 42 50 63 443 56 

20 72 47 51 58 68 41 52 64 453 56 
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21 71 45 46 56 68 40 50 62 438 55 

22 72 46 46 54 65 39 53 60 435 55 

23 64 39 40 43 59 35 46 48 374 44 

24 54 40 40 45 61 35 46 49 370 43 

25 72 48 51 57 68 40 54 63 453 56 

26 60 50 49 57 67 40 54 63 440 56 

27 72 43 51 44 66 40 51 57 424 56 

28 64 46 48 47 64 40 55 59 423 53 

29 58 44 41 42 60 35 46 49 375 45 

30 66 48 43 58 63 41 54 63 436 55 

31 68 47 50 55 67 39 50 61 437 50 

32 69 47 47 51 68 39 51 60 432 52 

33 65 48 46 55 67 41 50 58 430 56 

   2214 1505 1521 1718 2159 1253 1688 1923 13981 1660 

 ̅ 67.09 45.61 46.09 52.06 65.42 37.97 51.15 58.27 423.67 50.30 
S.D. 4.76 3.88 4.25 5.23 2.86 3.16 3.17 5.26 27.81 5.22 

ร้อยละ 86.01 82.92 82.31 86.77 93.46 82.54 89.74 85.70 86.46 83.84 

E1  = 86.46 E2 = 83.84 

E1/ E2  = 86.46 / 83.84 

 จากตาราง 1 พบว่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง 2 รหัส 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท้ัง 8 
หน่วยมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 423.67 คิดเป็นร้อยละ 86.46 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 50.30 คิดเป็นร้อยละ 83.84 ดังนั้นจะพบว่าประสิทธิภาพเอกสารประกอบการ
สอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 2000-1202 ( 1E / 2E ) มีประสิทธิเท่ากับ 86.46/8 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ 80/80 
 2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 
2000-1202 
  ผู้ศึกษาได้ท าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วน าข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
 
ตาราง 2 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิต 
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 จริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
 

นักเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนผลต่าง 
เลขท่ี Pre-test Post-test D 

1 12 42 30 
2 18 48 30 
3 15 44 29 
4 14 43 29 
5 31 53 22 
6 25 56 31 
7 20 44 24 
8 22 45 23 
9 35 52 17 
10 19 43 24 
11 30 54 24 
12 25 54 29 
13 23 53 30 
14 14 40 26 

ตาราง  2  (ต่อ) แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา ภาษาอังกฤษ   
             ในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา  2000-1202 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
 

นักเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนผลต่าง 
เลขท่ี Pre-test Post-test D 
15 25 51 26 
16 21 48 27 
17 27 50 23 
18 34 52 18 
19 35 56 21 
20 25 56 31 
21 22 55 33 
22 27 55 28 
23 17 44 27 
24 12 43 31 
25 22 56 34 
26 23 56 33 
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27 26 56 30 
28 22 53 31 
29 15 45 30 
30 24 55 31 
31 22 50 28 
32 28 52 24 
33 30 56 26 
 ̅ 23.03 50.30 27.27 

S.D. 6.33 5.22 4.22 
 
 จากตาราง 2 ได้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงก่อนเรียน
และหลังเรียน พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริงก่อนเรียนเฉล่ีย 
23.03 คะแนน (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.33) โดยมีนักเรียนท่ีคะแนนสูงสุดคือ 35 คะแนน จ านวน 2 
คน นักเรียนท่ีได้คะแนนต่ าสุดคือ 12 คะแนน จ านวน 2 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  (30 
คะแนน) จ านวน 2 คน  
 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริงหลังเรียนเฉล่ีย 50.30 
คะแนน (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.22) โดยมีนักเรียนท่ีคะแนนสูงสุดคือ 56 คะแนน จ านวน 7 คน 
นักเรียนท่ีได้คะแนนต่ าสุดคือ 42 คะแนน จ านวน 1 คน นักเรียนท้ังหมดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 50  (30 คะแนน) (คิดเป็นร้อยละ 100)  
 เมื่อพิจารณาผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริงก่อนเรียน
และหลังเรียนพบกว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริงต่างกันเฉล่ีย 
27.27 คะแนน โดยมีนักเรียนท่ีมีผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนสูงสุดท่ี  34 คะแนน  
 หลังจากท่ีผู้ศึกษาได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริงก่อนเรียน
และหลังเรียนไปเปรียบเทียบโดยใช้สถิติที (t-test Dependent) โดยได้ผลการเปรียบเทียบดังท่ีแสดง
ในตาราง 3 ดังนี้ 
 
ตาราง 3  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบก่อนเรียน 
 และหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัส 2000- 
 1202 
  

 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

การทดสอบ N x  S.D. ` ̅ S.D.d t Sig.(2-tailed) 
ก่อนเรียน 33     23.03 6.33 

27.27 4.22 37.10* 0.0000 
หลังเรียน 33 50.30 5.22 



63 
 

 จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 
2000-1202 ส าหรับนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน โดยใช้ t-test 
(Dependence Samples) ผลปรากฏว่า มีค่า t  เท่ากับ 37.10 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนเฉล่ีย 50.30 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.22) 
สูงกว่าก่อนเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 23.03 คะแนน (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.33)  
 
 3. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 ท่ี
ได้รับการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 2000-1202 
 เพื่อท่ีจะยืนยันประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
รหัส 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ผู้ศึกษาได้ท าการ
หาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที 1 โดยมีรายละเอียด 
ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4  ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีใช้เอกสาร 
 ประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 2000-1202 
 
นักเรียน ก่อนเรียน คะแนนแบบฝึก หลังเรียน ค่าดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.)  S.D.  S.D.  S.D. 
 

33 
 

23.03 6.33 423.67 27.81 50.30 5.22 
 

0.7356 

 
 จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) พบว่า นักเรียนมีอัตราความก้าวหน้าทางการ
เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 มีค่า
เท่ากับ 0.7376 แสดงว่านักเรียนมีอัตราการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-
1202เพิ่มขึ้น ร้อยละ 73.76 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 ที่มี
ต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000 – 1202 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 
1 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 2000-
1202 ใน 3 ด้าน มีผลวิเคราะห์ ดังรายละเอียดในตาราง 5 
 
 
 
 

X X X
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ตาราง 5 แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร 
 ประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202   
 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลความหมาย 
ด้านเนื้อหา    

1 เนื้อหามีการจัดเรียงล าดับตามความยากง่ายเหมาะสม 4.33 0.69 มาก 
2 เนื้อหามีการใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย 4.52 0.51 มากท่ีสุด 
3 การจัดท าภาพประกอบตามล าดับข้ันตอน สามารถปฏิบัติ

ตามได้ง่าย 4.24 0.71 
 
มาก 

4 เนื้อหาเป็นไปตามล าดับข้ันตอนการเรียนรู้และพัฒนาการ
ของผู้เรียน 4.48 0.57 

 
มาก 

5 เนื้อหาการเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาท่ีใช้สอน 4.36 0.74 มาก 
6 เนื้อหาและรูปเล่มมีความถูกต้อง สวยงาม น่าอ่าน 4.58 0.56 มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.42 0.63 มาก 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7 การเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน  ช่วยท าให้มีโอกาส

เตรียมความพร้อมในการเรียนมากขึ้น 4.76 0.44 
 
มากท่ีสุด 

8 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.70 0.59 มากท่ีสุด 
9 เอกสารประกอบการสอนช่วยฝึกทักษะกระบวนการคิด 4.42 0.61 มาก 
10 นักเรียนชอบการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน 4.45 0.56 มาก 
11 เอกสารประกอบการสอนท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน 4.48 0.67 มาก 
12 เอกสารประกอบการสอนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว  และ

เข้าใจมากกว่าการเรียนจากต ารา 4.55 0.56 
 
มากท่ีสุด 

13 นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  จากการเรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอน 4.85 0.36 

 
มากท่ีสุด 

14 เอกสารประกอบการสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้  ท้ังใน
และนอกเวลาเรียน 4.82 0.39 

 
มากท่ีสุด 

15 นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากเอกสารประกอบการสอน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.67 0.48 

 
มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.63 0.52 มากท่ีสุด 
ตาราง 5 (ต่อ) แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร 
 ประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202   
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ข้อท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
x  S.D. แปลความหมาย 

ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 
16 มีการแจ้งเกณฑ์การประเมินผลให้รับทราบอย่างชัดเจน 4.79 0.42 มากท่ีสุด 
17 จ านวนแบบฝึกหัดมีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.36 0.60 มาก 
18 ใบงานท่ีฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.55 0.56 มากท่ีสุด 
19 การจัดท าแบบทดสอบมีความเหมาะสม 4.39 0.56 มาก 
20 การประเมินผลตรงตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 4.61 0.50 มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 4.54 0.53 มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.55 0.55 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 5 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรยีนท่ีมีต่อการเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.55, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป โดยด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด เรียงล าดับมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.63, S.D. = 0.52) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ( = 4.54, S.D. = 
0.53) และ ด้านเนื้อหา ( = 4.42, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาแยกแต่ละรายการพบว่า รายการท่ีมี
คะแนนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อยได้แค่ นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จาก
การเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน ( = 4.85, S.D. = 0.36) เอกสารประกอบการสอนมี
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน ( = 4.82, S.D. = 0.39) และ มีการแจ้งเกณฑ์การ
ประเมินผลให้รับทราบอย่างชัดเจน ( = 4.79, S.D. = 0.42) 
 

X

X X

X

X

X

X
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
 การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 ผูศ้ึกษาได้น าเสนอตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2. สรุปผลการวิจัย 
  3. อภิปรายผล 
  4. ข้อเสนอแนะ 
   4.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้
   4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยคร้ังต่อไป     
 

วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80    
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที ่1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิชาการ
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 2000-1202 โดยการใช้เอกสารประกอบการสอน    
 3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-
1202 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปี
ที่ 1 ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร 
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  ประชาการที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ช้ันปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 จ านวน 3 
ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 94 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 ที่ 

ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยการจับสลาก จ านวน 1 ห้องเรียน โดยเป็นนักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 สาขาการตลาด ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 มีจ านวน 33 คน  

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202  
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.2.1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
   2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
   2.2.3 ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียน  
   2.2.4 ความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 3. ขอบเขตเนือ้หา 
 เนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เนื้อหาในกรอบของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  พุทธศักราช 2556 ของวิทยาลัยอาชีวสุรินทร์  ในหมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาและเนื้อหาของรายวิชาแล้วน าเนื้อหาท่ี
นักเรียนมีปัญหามาสร้างเป็นเอกสารประกอบการสอน จ านวน 8 หน่วยได้แก่ 1) Going Abroad 2) 
Hotel and Accommodation 3) Direction and Location 4) Telephone Calls 5) Shopping 
6) Following Instructions 7) Sign and Notices และ 8) E-mail and Forms 
 4. เคร่ืองมือในการวิจัย 
  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี 4  ชนิด  ดังนี้ 
 1. เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 
ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 ประกอบด้วย คู่มือและเนื้อหา
จ านวน 8 หน่วย ดังนี้ 
  1.1 Going Abroad  
  1.2 Hotel and Accommodation  
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  1.3 Direction and Location  
  1.4 Telephone Calls  
  1.5 Shopping  
  1.6 Following Instructions  
  1.7 Sign and Notices และ  
  1.8 E-mail and Forms 
 แต่ละหน่วยมีเนื้อหาเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เช่น การเดินทางไป
ต่างประเทศ การจองที่พัก ทิศทางและต าแหน่ง เป็นต้น โดยมีทั้งเนื้อหาและค าศัพท์ การท าใบ
กิจกรรม/ใบงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท าความเข้าใจทบทวนและประเมินผลด้วยตนเองและ
เป็นกลุ่ม  โดยมีส่วนประกอบคือ 1) แผนผังความคิดประจ าหน่วยการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบก่อน
เรียน 3) แนวคิด/ความคิดรวบยอด 4) สาระการเรียนรู้ 5) สรุปสาระส าคัญ 6) แบบฝึกหัด 7) ใบ
งานประจ าหน่วยการเรียน 8) แบบทดสอบหลังเรียน 9) แบบทดสอบหลังเรียน 10) เฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 11) เฉลยแบบฝึกหัด 12) แบบวัดผลและประเมินผล 13) 
เอกสารอ้างอิง 
   2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน วิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิต 2 รหัสวิชา 2000-1202 จ านวน 8 แผน ใช้เวลาในการสอน แผนละ 4 
ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 60 ข้อ  
  4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับ แบ่งออกเปน็ 3 ด้าน จ านวน 20 ข้อ   
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในคร้ังนี้ เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
2 รหัสวิชา 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 ผูศ้ึกษา
ได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One  Group  Pre-test  Post-test  Design  ท าการทดสอบก่อน
เรียนเสร็จแล้วทดสอบหลังเรียน  
  5.1 แบบแผนการทดลอง การศึกษาคร้ังนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ One 
Group Pre-test Post-test Design  
  5.2 การด าเนินการทดลอง การศึกษาในคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการทดลอง เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
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   5.2.1 ปฐมนิเทศ ก่อนด าเนนิการทดลอง เพื่อสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน 
โดยใชเ้อกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ให้นักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที ่1 ได้ทราบถึงวิธีการเรียน การวัดผลประเมินผล 
   5.2.2 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น  
   5.2.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในการด าเนินการทดลอง  
   5.2.4 เม่ือท าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมดทุกแผนแล้วผู้วิจัยด าเนินการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ 
   5.2.5 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ   
  

สรุปผลการวิจัย 
 การการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-
1202 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 สรุปผลการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปี
ท่ี 1  พบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 
2000-1202 ทั้ง 8 หน่วยเท่ากับ 423.67 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 86.46 และมีประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.30 คิดเป็นร้อยละ 83.84 หมายความว่าประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที ่1 ( 1E / 2E ) มีประสิทธิเท่ากับ 86.46/83.84 ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 80/80 
 2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
(Pretest/Posttest) พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริงก่อน
เรียนเฉลี่ย 23.03 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.33) โดยมีนักเรียนที่คะแนนสูงสุดคือ 35 
คะแนน จ านวน 2 คน นักเรียนที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 12 คะแนน จ านวน 2 คน มีนักเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 50  (30 คะแนน) จ านวน 2 คน ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
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ในชีวิตจริงหลังเรียนเฉลี่ย 50.30 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.22) โดยมีนักเรียนที่คะแนน
สูงสุดคือ 56 คะแนน จ านวน 7 คน นักเรียนที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 42 คะแนน จ านวน 1 คน 
นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 (30 คะแนน) (คิดเปน็ร้อยละ 100)  
 เม่ือพิจารณาผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริงก่อน
เรียนและหลังเรียนพบกว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริงต่างกัน
เฉลี่ย 27.27 คะแนน โดยมีนักเรียนที่มีผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนสูงสุดที่  
34 คะแนน  
 หลังจากที่ผู้ศึกษาได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริงก่อนเรียน
และหลังเรียนไปเปรียบเทียบโดยใช้สถิติที (t-test Dependent) พบว่า มีค่า t  เท่ากับ 37.10 
แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) พบว่า นักเรียนมีอัตราความก้าวหน้า
ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-
1202 มีค่าเท่ากับ 0.7376 แสดงว่านักเรียนมีอัตราการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
รหัสวิชา 2000-1202เพิ่มขึ้น ร้อยละ 73.76 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปี
ท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 
พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมมรีะดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.55, 
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ความพึงพอใจมากท่ีสุด เรียงล าดับมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.63, 
S.D. = 0.52) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ( = 4.54, S.D. = 0.53) และ ด้านเนื้อหา ( = 
4.42, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาแยกแต่ละรายการพบว่า รายการท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
เรียงจากมากไปหาน้อยได้แค่ นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน ( = 4.85, S.D. = 0.36) เอกสารประกอบการสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกเวลาเรียน ( = 4.82, S.D. = 0.39) และ มีการแจ้งเกณฑ์การประเมินผลให้รับทราบอย่าง
ชัดเจน ( = 4.79, S.D. = 0.42) 
 
อภิปรายผล 
 ในการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-
1202 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 ในคร้ังนี้ มีผลการศึกษา
ค้นคว้าอภิปรายได้ดังนี้ 
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 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส
วิชา 2000-1202 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.46/83.84 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 80/80 
ทั้งนี้เนื่องจาก 
  1.1 เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-
1202 ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจบทอ่านภาษาอังกฤษได้มากข้ึน โดยเอกสารประกอบการสอน
มีการจัดล าดับเนื้อหา ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน (Supporting Idea) รวมทั้งช่วยใน
การสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในทบทวนเป็นต้น ท าให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้และ
ยังเป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนเกิดความท้าท้ายในการท าใบกิจกรรมหรือภาระงานอีกด้วย อีกทั้งเนื้อหา
และการแยกเนื้อหาออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ ตามการน าไปใช้จริง ยังท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายมากข้ึน และเกิดความสนใจเนื่องจากเป็นเร่ืองที่น่าอยูใ่นชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังน า
เนื้อหามาเรียบเรียงใหม่ ท าให้อ่านง่ายและสามารถท าให้นักเรียนเพลิดเพลินในการฝึก และ
กลับมาทบทวนสิ่งที่ได้ท าการฝึกบ่อยคร้ังเท่าใดก็ได้ที่มีโอกาส ส่งผลให้นักเรียนเกิดการทบทวน
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ในทางที่ดีขึ้น เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริงยังช่วยเสริมแรงให้นักเรียนมีความมุ่งม่ัน กระตือรือร้นในการเรียนในเนื้อหาในหน่วยต่อ ๆ ไป 
ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาที่มีหลากหลายแตกต่างไปตามสถานการณ์ จึงกระตุ้นให้นักเรียนต้องการจะ
เรียนรู้เพื่อที่จะน าไปใชใ้นชีวิตจริงและการประกอบอาชพี สอดคล้องกับ สุชาติ ศิริสุขไพบูล 
(2550) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอนไว้ว่า เป็นชื่อทีส่ามารถช่วยให้นักเรียน
สามารถน าไปใช้ทั้งในระหว่าง หลังเรียนและการทบทวน และยังใช้เพื่อแสงดความสามารถหรือ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของครูผู้สอน  
  1.2 เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-
1202ท าให้นักเรียนสามารถจดจ าเร่ืองราวหรือการเรียนรู้ที่ผ่านมาได้ดีขึ้นและแบบฝึกดังกล่าว
สามารถน ามาใช้ทบทวนเนื้อหาในสาระหรือความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างไม่จ ากัดทั้งเวลา สถานที่และ
โอกาส ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ (Formal Learning) หรือนอกรูปแบบ (Non-
formal Learning) นอกจากนั้นยังช่วยให้นักเรียนสามารถตรวจสอบตนเองได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ชาลิสา พรหมหรรษ์ (2548) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสื่อที่เปน็เอกสารประกอบการสอน หรือ ใบ
งาน หรือ ใบกิจกรรมไว้ว่า ช่วยให้การฝึกหรือเสริมทักษะทางภาษา การใช้ภาษาของนักเรียน 
สามารถน ามาฝึกซ้ า ทบทวนบทเรียนและนักเรียนสามารถน าไปทบทวนด้วยตนเอง จดจ าเนื้อหา
ได้คงทนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา นักเรียนรู้ค าศัพท์ได้กว้างขึ้น น าแบบฝึกไปแก้ปัญหา
การอ่านและการเขียนเป็นรายบุคคลและกลุ่มได้ดี  
  1.3 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
รหัสวิชา 2000-1202 ที่มีประสิทธิภาพทั้งประสิทธิภาพกระบวนการและประสิทธิภาพผลลพัธ์สงู



73 
 

กว่าเกณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการวิจัยการพัฒนาสื่อตามแนวทางของ ชัยยงค์  
พรหมวงศ์ และ คณะ (2520) ซ่ึงเป็นการพัฒนาที่มีระบบ โดยมีการทดลองหรือมีการสะท้อนแล้ว
น ามาปรับปรุงหลายคร้ัง จนได้ท าให้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
รหัสวิชา 2000-1202 นั้นมีประสิทธิภาพที่ดีและยังส่งผลในด้านต่าง ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทักษะ
การอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและทัศนคติของนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้
น ามาศึกษา ไม่ว่าจะเป็น Morrow and Schocker (1987) และ ชเนตตรี  กาญจนศิริ (2556) ท่ี
ได้น าไปใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยได้พัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ พบว่า การพัฒนาสื่อเอกสารประกอบสอนมี
ประสิทธิภาพตามเกณ์ 80/80 และสามารถน ามาพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-
1202 (Pretest/Posttest) พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
2 รหัสวิชา 2000-1202 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เม่ือน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ไปเปรียบเทียบทางสถิติ (t-test Dependent) พบว่า มีค่า 
t  เท่ากับ 37.10 สอดคล้องกับงานของ ชเนตรตรี  กาญจนศิริ (2556) ที่ได้เอกสารประกอบการ
เรียนวิชา อ 23206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงเม่ือได้ใช้เอกสาร
ประกอบการสอนในการจัดการเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมี
คะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 รวมทั้งการน าไปใช้กับรายวิชาหรือระดับ
อื่น ๆ เช่นงานวิจัยของ ขจรศรี  ศรีเจริญบุตร (2553) ทวี  เทศมาศ (2557) สมใจ  เพชรชิต 
ราตรี นันทสุคนธ์ และ นวลอนงค์ บุญญฤทธิ์พงศ์ (2558) และ กิตติยา  ฤทธิภักดี (2560) ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนในเนือ้หาดังกล่าวสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้สอดคล้องกับประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอนที่ ประคองศรี สายทอง (2545) 
กล่าวว่าเอกสารประกอบการสอนช่วยเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการการเรียนรู้แบบใหเ้ด็กเป็นส าคัญ (Child 
Centered) มีเอกสารที่ช่วยให้นักเรียนท าความเข้าใจบทเรียนและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการ
สอน สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรีนมีความสนใจใคร่รู้และศึกษาค้นว้าเพิ่มเติม และผลสัมฤทธิ์ทางการเยน
สูงขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
 นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 
2000-1202 โดยใช้เอกสารประกอบการสอนยังมีกระบวนการที่ท าให้นักเรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้
ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นผู้เรียนรู้ (Active Learner) ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนได้ร่วมมือกันใน
การศึกษา มีการแลกเปลี่ยน การสนทนาต่าง ๆ เก่ียวกับสถานการณ์หรือเนื้อหาที่ก าหนด ท าให้
เกิดการกระตือรือร้นและเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา (Active Learning) 
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ซ่ึงท าให้บรรยากาศในห้องเรียนนั้นมีบรรยากาศทางวิชาการหรือสังคมของการเรียนรู้ตลอดเวลา 
อีกทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสนทนาเก่ียวกับเนื้อหาหรือความรู้ที่เรียนนั้น ท าให้นักเรียน
นั้นสามารถสรุป จดจ าและประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากเนื้อหาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันอีก
ด้วย 
 3. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 ท่ี
ได้รับการใช้เอกสารประกอบการสอน พบว่า นักเรียนมีอัตราความก้าวหน้าทางการเรียนโดยการ
ใชเ้อกสารประกอบการสอน มีอัตราการเรียนรู้ในการเรียนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 73.76 ซ่ึงเป็นผล
จากทั้งการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่มีระบบการพัฒนาที่เป็นระบบ มีการให้ข้อเสนอแนะ 
มีปรับปรุงในระดับต่าง ๆ หลายระดับด้วยกันทั้งกลุ่มเล็ก กลุ่มกลางและกลุ่มใหญ่ อีกทั้งการใช้
กิจกรรมผังโยงความสัมพันธ์ความหมายกับกระบวนการกลุ่มท าให้การนักเรียนเรียนรู้ได้รวดเร็ว
มากข้ึน เพราะมีกลุ่มหรือเพื่อนในห้องช่วย ท าให้นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาหรือเนือ้เร่ืองที่อ่านได้
เร็วและนอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติต่าง ๆ กับเนื้อหา ซ่ึงท าให้เกิดการแตกยอด
ความคิด มีมุมมองที่หลากหลาย และบรรยากาศในชั้นเรียนก็เป็นลักษณะกัลยาณมิตร ท าให้
นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เร็วมากข้ึน 
 4. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 พบว่า ระดับความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัส
วิชา 2000-1202 โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่สามารถน ามาใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอก
เวลาเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี  เทศมาศ (2557) สมจ  เพชรชิต  ราตรี นันทสุคนธ์ 
และ นวลอนงค์ บุญญฤทธิพงศ์ (2558) กิตติยา  ฤทธิภักดี (2560) ที่ใช้เอกสารประกอบการสอน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และท าให้นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่นระดับมากสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ผู้สอนควรใช้ช่ัวโมงในการปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนเก่ียวกับ
ขัน้ตอนการใชเ้อกสารประกอบการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่
ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงก่อนเร่ิมท าการสอน  
  1.2 ผู้สอนควรเลือกเนื้อหาที่มีเร่ืองราวน่าสนใจแต่ไม่ควรท่ีจะเป็นเนื้อหาที่ยาก
และไกลตัวผู้เรียน เนื้อหาควรเหมาะสมกับวัย อยู่ในวิถีชีวิตประจ าวันหรือช่วยในการท างานที่
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สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) ของผู้เรียน ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงกับการไปใช้ในชีวิตจริง  
  1.3 ในการเรียนการสอน ผู้สอนควรกระตุ้นนักเรียนที่มีความสามรถทางการเรียน
ที่ดีกว่าให้ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนน้อยกว่า โดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การเรียนเพื่อฝึกใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน และนอกจากนั้นคนเก่งก็จะได้ทบทวนส่วนคน
ที่อ่อนกว่าก็จะได้รู้เทคนิคในการเรียนรู้ดี ๆ จากคนในกลุ่มเก่งด้วย อีกทั้งไม่ควรที่จะให้นักเรียนนั้น
อยู่กับกลุ่มเดิม ควรมีการสลับกลุ่มตามความเหมาะสม  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน เช่น เทคนิคการสอนแบบร่วมมือกับเอกสารการสอน หรือ การใช้
เอกสารการสอนกับการใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น 
  2.2 ควรมีน าเนื้อหาทีอ่าจจะเกี่ยวข้องกับความรู้หรือเนื้อหาในด้านอื่น ๆ ที่
เก่ียวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของประเทศเพื่อนบ้านในแถบ ASEAN ทั้งนี้เพื่อนักเรียนจะได้
สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ ASEAN อีกทั้งยังสร้างความคุ้นเคยกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต เพื่อ
สร้างความเข้าใจและด าเนินวิถีชีวิตร่วมกับกลุ่ม ASEAN ในอนาคต  
  2.3 ควรที่จะบูรณาการทักษะในการเขียนสื่อความเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะสื่อ
ความรู้ความเข้าใจของตนเองเป็นข้อความของตนเองได้ ทั้งนี้จะรองรับกับสภาพแวดล้อมในความ
เป็นจริงที่นักเรียนหรือสมาชิกในสังคมนั้นต้องสงัเคราะห์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการอ่านนั้นมา
ประยุกต์ใช้ หรือมาสังเคราะห์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 


