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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
แนวคิดความต�องการเรียนรู�ภาษาอังกฤษ 
 ความต�องการในทางจิตวิทยา หมายถึง สภาพอินทรีย�ขาดความสมดุลย�ส�งผลให�เกิดแรงผลักดัน
ให�บุคคลแสดงพฤติกรรมอย�างใดอย�างหนึ่ง เพ่ือกลับเข�าสู�สภาพเดิม (ปราณี รามสูตร, 2528 หน�า 45) 
ความต�องการทางกายทําให�เกิด แรงขับ และแรงขับนี้จะเป4นตัวกระตุ�นให�เกิดกิจกรรมหรือการกระทํา
ต�างๆ เพ่ือไปสู�จุดหมายปลายทาง เม่ือถึงจุดหมายปลายทางแล�ว แรงขับดังกล�าวจะลดลง ความต�องการ
นี้อาจแบ�งเป4น 2 ประเภทคือ ความต�องการทางด�านร�างกายซ่ึงเป4นมูลฐานต�อการดํารงชีวิต เช�น ความ
ต�องการอาหาร น้ําด่ืม ท่ีอยู�อาศัย ยารักษาโรค การพักผ�อน เป4นต�น ความต�องการทางด�านจิตใจ 
อารมณ�และสังคมเป4นความต�องการท่ีเกิดข้ึนได� เม่ือบุคคลได�รับการตอบสนองทางด�านร�างกายอย�าง
เพียงพอแล�ว เช�น ความต�องการด�านความรัก การยอมรับจากสังคม ความเป4นอิสระ เป4นต�น  
 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ความต�องการท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนภาษาหมายถึง แรงขับ
ท่ีบุคคลมีหรือต�องการ เพ่ือให�สามารถเรียนรู�ภาษาจนสามารถสื่อสารกับผู�อ่ืนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
(Richard 1985, p. 185) โดยอาจแบ�งความต�องการได�เป4นสองประเภทคือ  
 1. เพ่ือเป4นเครื่องมือ (instrumental motivation) เป4นความต�องการด�านการเรียนภาษา เพ่ือ
ใช�เป4นเครื่องมือสู�ความสําเร็จเฉพาะอย�าง เช�น เพ่ือสมัครงาน เพ่ือใช�อ�านหนังสือท่ีตนชอบ เพ่ือใช�สอบ
เข�าเรียนต�อ  
 2. เพ่ือใช�สื่อสาร (intergarative motivation) เป4นความต�องการด�านการเรียนภาษาเพ่ือใช�
สื่อสารกับบุคคลต�างวัฒนธรรมและภาษา  
 มันบี (Munby, 1978, p. 32-40) ได�อธิบายเก่ียวกับ กระบวนการความต�องการในการสื่อสาร 
(communication needs processor) ว�าเป4นกระบวนการท่ีตัวแปรในการสื่อภาษาเก่ียวข�องสัมพันธ�
กัน แล�วส�งผลต�อการเรียนรู�ภาษา สามารถจําแนกได�เป4นสองประเภทคือ  (1)ตัวแปรก�อนสื่อสาร 
(periori parameters) ได�แก�ตัวแปรท่ีเริ่มจากตัวผู�เรียน เช�น ข�อมูลของตัวผู�เรียน (participant) ความ
ประสงค�ในการใช�ภาษา (purposive domain) ผู�เรียนประสงค�ใช�ภาษาในสถานการณ�ใดหรือ แบบไหน 
(setting) ความประสงค�ท่ีจะใช�ภาษากับใคร หรือกลุ�มคนประเภทใด มีบทบาทต�อลักษณะและรูปแบบ
ของการสื่อสาร (interaction) ผู�เรียนจะใช�ภาษาสื่อเป4นภาษาพูดหรือเขียน และภาษาสื่อออกทางใด 
เช�น โดยการพูดสนทนาโดยตรง โดยทางโทรศัพท� การเขียนจดหมาย การเขียนหนังสือ (instrument) 
(2)ตัวแปรในการสื่อ (postperiori) เป4นตัวแปรท่ีเข�ามาเก่ียวข�องระหว�างการสื่อสาร เช�น ภาษาท่ีใช�สื่อ
เป4นภาษาถ่ินใด (dialect) ภาษาท่ีใช�สื่อตอนนั้นต�องการให�อยู�ในระดับความถูกต�อง ความคล�องมากน�อย
เพียงใด (target level) หน�าท่ีของภาษาในการสื่อสารในแต�ละสถานการณ� (communicative event) 
น้ําเสียงของภาษาในการสื่อสารแสดงออกในอารมณ�อย�างไร (communicative key)  
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แนวคิดการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 การวิเคราะห&ความจําเป)นในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 ริชาร�ด  (Richards, 1985, p.189) ได�นิยามความหมายของ การวิเคราะห�ความต�องการ 
(needs analysis) ไว�ว�า เป4นกระบวนการประมวลความต�องการต�างๆ ของผู�เรียนในการเรียนรู�ภาษา 
แล�วเรียบเรียงตามลําดับความต�องการ โดยข�อมูลท่ีนํามาวิเคราะห�อาจเป4นข�อมูลท่ีได�โดยตรงหรือโดย
อ�อมก็ได� ท้ังนี้เพ่ือให�ได�รายละเอียดเก่ียวกับ (1) ภาษาท่ีต�องการ ใช�ในสถานการณ�ไหนและกับใคร (2) 
วัตถุประสงค�และเป_าหมายของการนําภาษาไปใช� (3)ทักษะใดท่ี ผู�เรียนต�องการ เช�น การฟaง-พูด การ
อ�าน-เขียน  (4)ผู�เรียนต�องการสามารถใช�ภาษาในระดับใด  
 ดูบินและโอลชเทน (Dubin and Olshtain, 1986, p.2, 2552) ได�เสนอกระบวนการออกแบบ
หลักสูตร 7 ข้ันตอน อันได�แก� (1) การสํารวจความต�องการ (2) การกําหนดวัตถุประสงค� (3) การเลือก
เนื้อหา (4) การจัดลําดับเนื้อหา (5) การเลือกสรรประสบการณ�การเรียนรู� (6) การจัดลําดับ
ประสบการณ�การเรียนรู� (7) การประเมินโดยมีการระบุวิธีการท่ีชัดเจน  
 ยาลเดน (Yalden, 1983, pp. 101-110 อ�างใน วิชัย ดีพร�อม, 2538 หน�า 39) ได�เสนอแนะ
ข้ันตอนการออกแบบการสอนเพ่ือการสื่อสารไว�โดยมี 5 ข้ันดังนี้  
 (1) สํารวจความต�องการ ซ่ึงเป4นการรวบรวมข�อมูลท่ีจําเป4นในการสื่อสาร ความต�องการ 
แรงจูงใจของบุคคลและคุณสมบัติท่ีพึงปรารถนาของผู�เรียน (2) ระบุจุดมุ�งหมายของการออกแบบการ
สอบถาม (3) เลือกรูปแบบประมวลการสอน (syllabus type) โดยมีรูปแบบของการจัดหลักสูตรเพ่ือ
การสื่อสาร 6 รูปแบบ คือ (3.1) หลักสูตรยึดโครงสร�างทางภาษา (Structural Type) (3.2) หลักสูตรยึด
โครงสร�างและหน�าท่ีของภาษา (Structures and Functions Type) (3.3) หลักสูตรยึดจุดเน�น
หลากหลาย (Various Focus Type) (3.4) หลักสูตรยึดหน�าท่ีของภาษา (Functional Type) (3.5) 
หลักสูตรยึดหน�าท่ีของภาษาเต็มรูป (Fully Functional Type)   
  

การวิเคราะห&ความจําเป)นในการเรียนภาษาอังกฤษ 
การวิเคราะห�ความจําเป4นในการเรียนภาษาอังกฤษคือกระบวนการสํารวจและรวบรวมข�อมูล

เก่ียวกับความจําเป4นและความต�องการในการเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือนํามาวิเคราะห� และจัดลําดับ
ความสําคัญของเนื้อหาให�เหมาะสมกับผู�เรียน ท้ังในส�วนของคําศัพท� สถานการณ�ท่ีต�องใช�ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารในสภาวะแวดล�อมท่ีต�องเข�าไปมีปฏิสัมพันธ�โดยมีการใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร บท
สนทนา การอ�าน การเขียน (ฐมณฑ�ปวีร�, 2555) ได�แก�  

1. Target Situation Analysis การวิเคราะห�สถานการณ�เป_าหมาย การศึกษาสถานการณ�ท่ี
ภาษาถูกใช� เป4นแนวทางว�าจะสอนอะไร  

2. Present Situation Analysis การวิเคราะห�สถานการณ�ปaจจุบัน ผู�เรียนเป4นอย�างไรตอน
เริ่มต�นเรียน พ้ืนความรู�เป4นอย�างไร สําหรับผู�ท่ีอยู�ในสถานบันในส�วนนี้สามารถทราบได� และ
คล�ายกันมาก หรืออาจจะมีความหลากหลายมาก  

3. Lacks Analysis (deficiency analysis) ผู�เรียนจะถูกวิเคราะห�ในทักษะท่ีขาด โดยใช�การ
สอบวัดความรู�  

4. Learning Needs Analysis (strategy analysis) ในเรื่องของภาษา ทักษะการเรียน เช�น
การดูแลรับผิดชอบการเรียนของตนเอง  
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5. Constraint Analysis (means analysis) มีการระบุข�อจํากัดของบริบทการสอนจริง  
6. 6. Pedagogical needs analysis การวิเคราะห�รวมท้ัง 3 ด�านเข�าด�วยกันคือ ทักษะท่ี

ผู�เรียนยังบกพร�อง การวิเคราะห�ความต�องการด�านการเรียน และข�อจํากัดในบริบทของการ
สอน  

7. Wants analysis (Subjective needs analysis) ครูต�องรู�ว�าผู�เรียนคิดว�าอยากจะเรียน
อะไร   (Lowe I, 2009) 

 
ข้ันตอนการวิเคราะห&ความจําเป)นในการเรียนภาษาอังกฤษ 
1. ระบุวัตถุประสงค�ของการวิเคราะห� จะถามใคร และจะถามอะไรบ�าง  
2. กําหนดประชากรผู�เรียน  
3. กําหนดแนวการวิเคราะห� 
4. กําหนดและลงมือทําในบริบทท่ีมีข�อจํากัดต�างๆ  
5. เลือกวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล 
6. เก็บรวบรวมข�อมูล  
7. วิเคราะห�และตีความผลท่ีได�  
8. กําหนดวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  
9. การวิเคราะห�แบบสํารวจจะทําให�สามารถกําหนด วัตถุประสงค�ของหลักสูตร หลักการ 

เนื้อหาของหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน วิธีดําเนินการ และดําเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซ่ึง
อาจได�รับการปฏิเสธทําให�ต�องหาสื่อใหม�  

10. ประเมินผล โดย (1) ผลท่ีได�จะเป4นการประเมินตนเองของวิธีดําเนินการ และ (2) ผลท่ีได�
กลายเป4นหลักสูตร  

11. อาจมีการดําเนินการซํ้าวิธีการข�างต�นอีกครั้งหรือมากกว�านั้น 
  - อาจมีวัตถุประสงค�ใหม�ท่ีต�องวิเคราะห�  
  - อาจจําเป4นต�องใช�เครื่องมือใหม�ในการวิเคราะห�ความจําเป4นในการเรียน 
  - อาจต�องมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  
  - อาจมีการปรับเนื้อหาหลักสูตร สื่อการสอน  
 วิธีดําเนินการ (Lowe I, 2009) สิ่งท่ีต�องคํานึงถึงในการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงค�เฉพาะซ่ึง Hutchinson และ Waters (1994) (อ�างถึงใน อังค�วรา, 2550) ได�ใช�คําถาม 6 
ข�อ ต�อไปนี้เป4นแนวทาง คือ  
 1. ทําไมผู�เรียนจึงต�องการท่ีจะเรียนภาษา (Why does the student need to learn?)  
 2. มีใครบ�างท่ีเก่ียวข�องในกระบวนการการเรียนนี้  
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แนวคิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 กฤษฎา บุญวัฒน� (2541) กล�าวว�า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความสําเร็จ ความ
คล�องแคล�วชํานาญในการใช�ทักษะหรือการประยุกต�ใช�ความรู�ต�างๆ ท่ีได�เรียนมาแล�ว ซ่ึงได�จากผลการ
ทดสอบของครูผู�สอนหรือผู�รับผิดชอบในการสอนวิชานั้นๆ  
 สนันท� อนุตรปaญญา (2533) ได�กล�าวไว�ว�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป4นตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งใน
การทดสอบกระบวนการเรียนรู�และการประเมินผลการเรียน ซ่ึงการประเมินผลการศึกษานั้นจะต�อง
ประเมินผู�เรียนใน 4 ประเด็นหลักๆ คือ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพิจารณาความถนัดของ
ผู�เรียน การค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติมจากการสนใจของผู�เรียน และการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเกิดข้ึนของ
ผู�เรียน  
 ปaจจา ชูช�วย (2551) ได�ให�ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว�ว�า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คือ ทักษะ ความรู�ความสามารถและสมรรถภาพของสมองด�านต�างๆ ของผู�เรียนในวิชาหนึ่งๆ ซ่ึง
สามารถวัดได�จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 Jonet T. Spence (1983) ให�ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว�า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง ความสําเร็จจากพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ�ท่ีวางไว� 
หรือความฉลาดของบุคคล  
 เกษตรชัย และทีม (2542) กล�าวไว�ว�า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู� ความเข�าใจ
ความสามารถ หรือความสําเร็จท่ีผู�เรียนได�รับหลังจากท่ีเกิดจากการเรียนการสอนวิชานั้นๆ แล�วพิจารณา
จากคะแนนสอบหรือการทํางานกลุ�มท่ีครูกําหนดให� หรือท้ังสองอย�างรวมกัน หรือได�จากการสังเกต
พฤติกรรมและความสําเร็จด�านอ่ืนๆ ประกอบด�วย ซ่ึงสอดคล�องกับการให�ความหมายของ Eysenck, 
Arnold and Meili (1972) ว�าหมายถึง ขนาดของความสําเร็จท่ีได�จากการทํางานท่ีต�องอาศัยความ
พยายามอย�างมาก ซ่ึงเป4นผลมาจากการกระทําท่ีอาศัยท้ังความสามารถท้ังทางร�างกายและทาง
สติปaญญา ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป4นตัววัดความสําเร็จของบุคคลท่ีได�จากการเรียนโดยอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจได�จากกระบวนการท่ีไม�ต�องอาศัย
การทดสอบ เช�นการสังเกต การทํางานท่ีได�รับมอบหมายหรือการตรวจการบ�าน หรืออาจได�ในรูปของ
เกรดจากโรงเรียน ซ่ึงต�องอาศัยกระบวนการท่ีซับซ�อน และระยะเวลานานพอสมควร หรืออาจได�จาก
การวัดแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ัวไป  
 Anastasi (1968) กล�าวไว�พอสรุปได�ว�า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ�กับองค�ประกอบ
ด�านสติปaญญา และองค�ประกอบด�านท่ีไม�ใช�สติปaญญา ได�แก� องค�ประกอบด�านเศรษฐกิจ สังคม 
แรงจูงใจ และองค�ประกอบท่ีไม�ใช�สติปaญญาด�านอ่ืนๆ  
 สิริสุดา ทองเฉลิม และคณะ (2550) ได�สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว�ว�า 
ความรู� ความเข�าใจ ความสามารถ หรือความสําเร็จของผู�เรียนท่ีได�จากการเรียนการสอนซ่ึงสามารถ
วัดผลความสําเร็จหรือระดับความรู�ความสามารถของผู�เรียนว�ามีความรู�มากน�อยแค�ไหนจากผลคะแนน
ในแต�ละวิชา และประมินออกมาในรูปเกรดเฉลี่ยสะสม 
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 สมรรถนะการเรียนรู� (Learning competency)  
 คําว�า Competency มีคําในภาษาไทยหลายคําท่ีใช�แทน เช�น สมรรถนะ ความสามารถและ
สมรรถภาพ คําว�า สมรรถนะ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลว�า
ความสามารถ คําว�า ความสามารถ ตามแนวคิดทางจิตวิทยา ใช�คําว�า Ability หมายถึง ความสามารถใน
การเรียนรู�ท่ีจะปฏิบัติงาน หรือความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน แนวคิดด�านการวัด
และประเมินผลบุคคล ใช�คําว�า Potential มีจุดเน�นท่ีขีดความสามรถในการทํางาน ของบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ แนวคิดทางวิธีวิทยาการจัดการใช�คําว�า Core Competency ซ่ึงหมายถึง ความสามารถ
หลักขององค�การธุรกิจ ท่ีทําให�ธุรกิจประสบความสําเร็จ ส�วนคําว�าสมรรถภาพ (Capability) หมายถึง
คุณลักษณะของบุคคล ท่ีต�องการทักษะทางวิชาชีพ ศักยภาพในการเรียนรู�และความสามารถท่ีจําเป4นต�อ
ความสําเร็จ ซ่ึงประกอบด�วย ความรู� พฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของบุคคล เพียงแต�คําว�า 
Competency จะช�วยจัดระบบขององค�ประกอบดังกล�าวให�เห็นภาพรวมท่ีชัดเจนข้ึน  
 สมรรถภาพหมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซ่ึงหมายถึงประกอบไปด�วย คุณลักษณะ
ของบุคคล ท่ีต�องการทักษะทางวิชาชีพ ความสามารถในการเรียนรู�และความสามารถท่ีจําเป4นต�อ
ความสําเร็จ ซ่ึงคือ ความรู�  พฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของบุคคล ซ่ึงมีผลต�อ
ความสามารถและความเหมะสมในการปฏิบัติงาน (พัชรินทร� ฆังฆะ และคณะ, 2554) 
 สมรรถนะในการเรียนรู� Learning Competency หมายถึง ความรู� ทักษะ และพฤตินิสัยท่ี
จําเป4นต�อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ให�ประสบผลสําเร็จสูงกว�ามาตรฐานท่ัวไป ซ่ึง
ประกอบด�วย องค�ประกอบหลัก 3 ประการดังนี้ 1) ความรู� (Knowledge) คือสิ่งท่ีองค�กรต�องการให�รู� 
เช�นความรู�ความเข�าใจในศาสตร�ใดศาสตร�หนึ่ง 2) ทักษะ (Skill) คือสิ่งท่ีองค�กรต�องการให� “ทํา” เช�น
ทักษะด�าน ICT ทักษะด�านเทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม� เป4นสิ่งท่ีต�องผ�านการเรียนรู� และฝ�กฝนเป4น
ประจําจนเกิดเป4นความชํานาญในการใช�งาน 3) พฤตินิสัยท่ีพึงปรารถนา (Attributes) คือสิ่งท่ีองค�กร
ต�องการให� “เป4น” เช�นความใฝ�รู� ความซ่ือสัตย� ความรักในองค�กร และความมุ�งม่ันในความสําเร็จ สิ่ง
เหล�านี้จะอยู�ลึกลงไปในจิตใจ ต�องปลูกฝaงสร�างยากกว�าความรู�และทักษะ แต�ถ�าหากมีอยู�แล�ว จะเป4น
พลังผลักดันให�คนมีพฤติกรรมท่ีองค�กรต�องการ   
 Harvighurst & Neugarten (1969) ได�สรุปองค�ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว�ว�า 
ประกอบด�วย ความสามารถท่ีติดตัวผู�เรียนมาต้ังแต�กําเนิด การใช�ชีวิตและการอบรมจากครอบครัว 
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา และความเข�าใจเก่ียวกับตัวเองและจุดมุ�งหมายในอนาคต ซ่ึงสอดคล�องกับ
ผลการศึกษาของ Anastasi (1961) กล�าวว�า การท่ีผู�เรียนจะประสบความสําเร็จในการศึกษา นอกจาก
จะเก่ียวข�องกับสติปaญญาของผู�เรียนแล�ว ยังมีปaจจัยอ่ืนๆ เช�น ปaจจัยทางด�านเศรษฐกิจและสังคม 
แรงจูงใจ และองค�ประกอบอ่ืนๆ ท่ีไม�เก่ียวข�องกับสติปaญญาอีกด�วย  
 
 แนวคิดของ Bloom (1976) ได�ศึกษาถึงสภาพการเรียนรู�ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับองค�ประกอบหรือ
ตัวแปรท่ีมีต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว�า มีตัวแปรอยู� 3 ประการท่ีเก่ียวข�อง คือ  
 1. พ้ืนฐานด�านความรู�และความคิดหมายถึง ความรู� ความเข�าใจ ความสามารถ ทักษะ ความ
ถนัด และพ้ืนฐานของผู�เรียนท่ีสั่งสมมาก�อน มีผลร�อยละ 50 ซ่ึงจะต�องนํามาพิจารณาในการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาหลักสูตรให�มีประสิทธิภาพ  
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 2. คุณลักษณะด�านจิตใจ หมายถึงสภาพการณ�หรือแรงจูงใจท่ีทําให�ผู�เรียนเกิดความอยากรู� 
อยากเรียนสิ่งใหม�ๆ ได�แก� ความสนใจในวิชาเรียน ทัศนคติต�อกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา 
และสถาบัน การยอมรับความรู�ความสามารถของตัวเอง เป4นต�นซ่ึงมีผลร�อยละ 25  
 3. คุณภาพการเรียนการสอน หมายถึง การเรียนการสอน หรือประสิทธิผลท่ีผู�เรียนจะได�รับจาก
การเรียนรู� ผลสําเร็จในการเรียน ซ่ึงได�แก� การได�รับคําแนะนําการปฏิบัติ แรงเสริมของผู�สอนท่ีมีต�อ
ผู�เรียน การแก�ไขข�อผิดพลาด และการรู�ผลสะท�อนกลับของการกระทําว�าถูกต�องหรือไม�มีผลร�อยละ 25 
 
 Perscott (1961) ได�สรุปปaจจัยท่ีมีต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว�ดังนี้  
 1. ปaจจัยทางด�านร�างกาย ได�แก� การเจริญเติบโตของร�างกาย สุขภาพร�างกาย ข�อบกพร�องของ
ร�างกาย และลักษณะท�าทางของร�างกาย 
 2. ปaจจัยทางด�านความรัก ได�แก� ความสัมพันธ�ระหว�างบิดามารดา ความสัมพันธ�ระหว�างบิดา
มารดา และบุตร ความสัมพันธ�ระหว�างบุตร และความสัมพันธ�ระหว�างสมาชิกในครอบครัว  
 3. ปaจจัยทางด�านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม ได�แก� ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป4นอยู�ของ
ครอบครัว สภาพแวดล�อมทางบ�าน การอบรมสั่งสอนจากทางบ�าน และพ้ืนฐานของทางบ�าน 
 4. ปaจจัยทางด�านความสัมพันธ�ในหมู�เพ่ือนวัยเดียวกัน ได�แก� ความสัมพันธ�ของเพ่ือนวัยเดียวกัน
ท้ังท่ีบ�านและโรงเรียน  
 5. ปaจจัยด�านการพัฒนาการแห�งตน ได�แก� สติปaญญา ความสนใจ ทัศนคติ แรงจูงใจ ของ
นักเรียนท่ีมีผลต�อการเรียนการสอน  
 6. ปaจจัยทางด�านการปรับตัว ได�แก� ปaญหาการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ�ของผู�เรียน 
เป4นต�น  
 
 ปaจจัยท่ีเก่ียวข�องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปaจจัยด�านผู�เรียน  
 ปaจจัยด�านผู�เรียน ได�แก� (1) เจตคติท่ีมีต�อการเรียน คําว�า เจตคติ เป4นคําท่ีมีความหมาย
เหมือนกับคําว�า ทัศนคติ ซ่ึงหมายถึง ความรู�สึก ความคิดหรือความเชื่อ และแนวโน�มท่ีจะแสดง
พฤติกรรมของบุคคลออกมา โดยการประมาณค�าว�าชอบหรือไม�ชอบ ซ่ึงจะส�งผลกระทบต�อการ
ตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบต�อบุคคล สิ่งของ และสถานการณ� ในสภาวะแวดล�อมของ
บุคคลนั้นๆ โดยทัศนคตินี้ สามารถเรียนรู� หรือจัดการได�โดยใช�ประสบการณ�และทัศนคตินั้นสามารถท่ี
จะรู� หรือถูกตีความได�จากสิ่งท่ีคนพูดอกมาอย�างไม�เป4นทางการ หรือจากการสํารวจท่ีเป4นทางการ หรือ
จากพฤติกรรมของบุคคลเหล�านั้น ท้ังนี้เจตคติท่ีมีต�อการเรียนภาษาอังกฤษ Klein (1990) ได�อธิบายว�า
เจตคติเป4นสิ่งสําคัญในการเรียนรู�ภาษาท่ีสอง หากผู�เรียนมีเจตคติท่ีดีต�อการเรียนภาษาท่ีสองนั้น ๆ จะ
ทําให�ผู�เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนมากกว�าผู�เรียนท่ีมีเจตคติท่ีไม�ดี  (2) ความรู�พ้ืนฐานทางด�าน
ภาษาอังกฤษ หมายถึงสภาวะท่ีนักศึกษาได�รับการเรียนรู�ภาษาอังกฤษหรือมีประสบการณ�การเรียนรู�
ภาษาอังกฤษ หรือหมายถึงสภาพแวดล�อมในการเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันเดิม (ยุพเยาว� เมืองหมุด 
และคณะ 2548) ซ่ึงผู�เรียนท่ีมาจากต�างสถาบัน ต�างสภาพแวดล�อม จะมีการเรียนรู�ภาษาอังกฤษท่ี
แตกต�างกันไป ทําให�แต�ละคนมีพ้ืนฐานการเรียนภาษาอังกฤษท่ีแตกต�างกันออกไป  (3) นิสัยในการเรียน 
เกษตรชัย และทีม (2550) กล�าวไว�ว�า นิสัยในการเรียนเป4นเทคนิคหรือวิธีการท่ีจะนํามาใช�ให�เกิด
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ประโยชน�ในการเรียน ทําให�การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนนิสัยในการเรียนเกิดจากการท่ีผู�เรียนเรียนรู�
และฝ�กฝน เป4นสิ่งท่ีผู�เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแก�ให�ได� หากพฤติกรรมการเรียนนี้ประสบ
ผลสําเร็จ หรือผู�เรียนพอใจผลท่ีออกมา ก็จะทําให�ผู�เรียนกระทําซํ้าๆ จนเกิดกลายเป4นนิสัยติดตัวผู�เรียน
ไป  
 นิสัยทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคือ การแสดงออกเป4นประจําของผู�เรียนในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ได�แก� การเข�าเรียนตรงตามเวลา การทําการบ�านส�งตรงตามกําหนด การท�องคําศัพท�และ
ทบทวนบทเรียน การซักถามผู�สอนเม่ือมีข�อสงสัยเก่ียวกับการเรียนท้ังในห�องเรียนและนอกห�องเรียน 
(สโรชา อนันตพฤกษา, 2552)  
 กลวิธีการเรียนรู�ภาษาอังกฤษ หมายถึง ความคิดหรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามของ
ผู�เรียนท่ีจะพัฒนาทักษะทางภาษาท้ังด�านการฟaง การพูด การอ�าน การเขียน และความสามารถในการ
ใช�ภาษาในสังคม (อัจฉรา วงศ�โสธร, 2544)  
 ธีราภรณ� พลายเล็ก (2555) กล�าวว�าปaจจัยด�านตัวผู�เรียนได�แก� ความสามารถท่ีจะเข�าใจในการ
สอน ความถนัด แรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์ ทัศนคติท่ีดีต�อครู ผู�สอน และกลยุทธ�ทางการเรียนภาษาอังกฤษ    
 
 2. แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีด�านการเรียนการสอนด�านครูผู�สอน  
     การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปaจจุบัน ได�เปลี่ยนจากการเน�นเรื่องของไวยากรณ�เป4นการ
สอนแบบเน�นการสื่อสาร หรือเรียกว�า Communicative approach ซ่ึงเป4นการเรียนการสอนแบบเน�น
ผู�เรียนเป4นศูนย�กลาง ผู�เรียนจะต�องมีความสามารถในการใช�ภาษาในการสื่อสารได�อย�างถูกต�องแต�
ครูผู�สอนก็ยังมีบทบาทสําคัญ เพราะผู�สอนจะเป4นผู�ดําเนินการเรียนการสอนให�เป4นไปด�วยความราบรื่น
และประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ผู�สอนจะต�องมีความพร�อมในด�านต�างๆ มีความรู�ความสามารถในการเรียน
การสอน  
 Miller (1987) ได�ให�ความเห็นเก่ียวกับลักษณะท่ีดีของครูผู�สอนภาษาอังกฤษไว�ว�า  (1) ปaจจัยท่ี
สําคัญท่ีสุดในการสอนคือ ครูผู�สอนต�องมีความกระตือรือร�นในการสอน ตัวครูผู�สอนและวิธีการสอน ท่ี
จะทําให�ผู�เรียนมีปฏิกิริยาโต�ตอบในการใช�ภาษาอังกฤษ (2) มีความคิดสร�างสรรค� ครูผู�สอนควรจะหา
กิจกรรมมาช�วยให�ผู�เรียนสนใจเรียนและทําแบบฝ�กหัด เช�น เกม และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให�ผู�เรียนได�ใช�
ทักษะท่ีเคยเรียนรู�มาแล�วเพราะการสอนจะต�องมีมากกว�าการใช�หนังสือทําแบบฝ�กหัด และปฏิบัติตาม
คู�มือครูท่ีเขียนโดยคนอ่ืน (3) การมีอารมณ�ขัน จะช�วยทําให�ผู�เรียนผ�อนคลายจากความตึงเครียดและลด
ความกังวลจากการเรียน ทําให�เกิดความสัมพันธ�กันเพ่ิมระหว�างผู�สอนและผู�เรียน ผู�เรียนก็กล�าท่ีจะตอบ
คําถามและแสดงความคิดเห็นได�มากข้ึน (4) การทักทายผู�เรียนโดยการใช�ภาษาอังกฤษท้ังในและนอก
ห�องเรียน จะทําให�ผู�เรียนเกิดความม่ันใจในตัวเอง และท�าทายให�ผู�เรียนตอบโต�เป4นภาษาอังกฤษ  
 สุรพล เย็นเจริญ (2538) กล�าวว�า ในด�านของการเรียนการสอน ครูผู�สอนมีส�วนสําคัญเป4นอย�าง
มากท่ีจะทําให�การเรียนการสอนนั้นประสบผลสําเร็จ การสอนของครูผู�สอนแต�ละคนย�อมแตกต�างกันไป 
ข้ึนอยู�กับลักษณะของรายวิชาท่ีสอน บุคลิก และเทคนิคของผู�สอนท่ีแตกต�างกันออกไป  
 
 ด�านการเรียนการสอน  
 Butts (1974) ได�ให�ความหมายของการเรียนการสอนว�าแตกต�างจากการสอน ดังนี้  (1) การ
เรียนการสอน จะเน�นการเรียนรู�ของผู�เรียน หรือเรียกว�าผู�เรียนเป4นศูนย�กลาง ส�วนการสอนนั้นคํานึงถึง
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ครูผู�สอนเป4นศูนย�กลางในการเรียน (2) การเรียนการสอน เป4นการถ�ายทอดความรู� ทักษะ และเจตคติ
ต�างๆ โดยมีการเตรียมการ มีข้ันตอนหรือกระบวนการสอนชัดเจน มีกิจกรรมให�ผู�เรียนได�มีส�วนร�วม
เพ่ือให�บรรลุเป_าหมาย (3) การเรียนการสอน มีปฏิสัมพันธ�หลายรูปแบบ ไม�ใช�เพียงบุคคลกับบุคคล
เท�านั้น แต�อาจจะเป4นบุคคลกับสื่อต�างๆ ในขณะท่ีสอน เป4นเพียงปฏิสัมพันธ�ระหว�างครูผู�สอนกับผู�เรียน
เท�านั้น (4) การเรียนการสอน จะเกิดข้ึนในสถานการณ�ของการเรียนการสอน แต�การสอนจะเกิดข้ึนได�
ทุกท่ี ไม�จํากัดเวลาและสถานท่ี  
 ทิศนา แขมมณี (2548) กล�าวไว�ว�า การสอนเป4นการถ�ายทอดความรู� ทักษะ และเจตคติ โดย
ผู�สอนและผู� เรียนมีปฏิสัมพันธ�ต�อกัน ผู�สอนมีบทบาทสําคัญ เป4นผู�จัดการเรียนรู�ให� เกิดข้ึนตาม
กระบวนการ ความคิด และความสามารถของตน ผู�เรียนเป4นผู�รับการถ�ายทอดจากผู�สอน การสอน
เกิดข้ึนได�ทุกท่ี ไม�จํากัดเวลาและสถานท่ี ข้ึนอยู�กับสถานการณ�และความพึงพอใจของผู�สอน  
 วิสิษฐ� เกษมทรัพย� (2548) วิธีการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยมีแนวทางการสอนท่ีตรง
ข�ามกับกระบวนการเรียนรู�ทางธรรมชาติ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลายๆ ด�าน คือ ปaญหาจากตัวผู�เรียน 
ปaญหาจากตัวผู�สอน ปaญหาจากหลักสูตร – ตํารา และปaญหาจากสิ่งแวดล�อม โดยในระดับมหาวิทยาลัย 
ผู�เรียนมีความจําเป4นต�องใช�ภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน เพราะหนังสือเรียนส�วนใหญ�จะเป4นภาษาอังกฤษ แต�
อาจารย�มักจะไม�อธิบายมากนัก แต�จะให�ผู�เรียนไปศึกษาค�นคว�าด�วยตัวเอง การอ�านหนังสือท่ีแปลเป4น
ภาษาไทยจึงง�ายกว�า เม่ือผู�เรียนเห็นว�าภาษาอังกฤษยังไม�มีความสําคัญหรือมีประโยชน�ท่ีจะทําให�
ติดต�อสื่อสารกับคนอ่ืนๆ การเรียนภาษาโดยการถูกบังคับ ฝ�นใจให�ท�องจํา จะไม�ก�อให�เกิดการเรียนรู�
ระยะยาว  
 สิ่งแวดล�อมและบรรยากาศในการเรียนมีอิทธิพลต�อผู�เรียน ทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� ถ�า
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล�อมในการเรียนท่ีดีก็จะส�งเสริมการเรียนการสอนให�ดีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน (สุพิชญา ธีรกุลและคณะ, 2544)  
 ชลธิชา นางงาม (2551) กล�าวว�า ครูผู�สอนควรสร�างสภาพแวดล�อมการเรียนการสอนให�
เหมาะสมและสอดคล�องระหว�างผู�สอนกับผู�เรียน ซ่ึงจะช�วยสร�างบรรยากาศเก่ียวกับการสอนให�เกิดการ
เรียนรู�ได�มากยิ่งข้ึน  
 การออกแบบหลักสูตร (Course design)  
คําถามท่ีจะช�วยกําหนดแนวทางของหลักสูตรคือ (1) ใครคือผู�เรียนหลักสูตรนี้ (Who are the 
learners?) (2) ใครคือผู�สอนในหลักสูตรนี้ (Who are the teachers?) (3) เพราะเหตุใดหลักสูตรนี้จึงมี
ความจําเป4น (Why is the program necessary?) (4) หลักสูตรนี้จะนําไปใช�ท่ีไหน (Where will the 
program be implemented?) (5) หลักสูตรนี้จะถูกนําไปใช�ในแนวทางใด และอย�างไร (How will it 
be implemented?)  
 การวางแผนหลักสูตรนอกระบบโรงเรียน  
 หลักสูตรภาษาอังกฤษนอกระบบโรงเรียนคือ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค�เฉพาะ English for 
specific purposes) หลักสูตรท่ีจะเป�ดสอนในบริบทภาษาอังกฤษเป4นภาษาต�างประเทศและ
ภาษาอังกฤษเป4นภาษาเป_าหมาย หลักสูตรจะได�รับงบประมาณจากนายจ�างผู�เข�าร�วมโครงการ ดังนั้น
เป_าหมายหลักสูตรโดยรวมจะถูกกําหนดโดยตัวแทนนายจ�าง ตัวอย�างเช�นหลักสูตรภาษาอังกฤษการ
บริหาร วัตถุประสงค�ของหลักสูตรอาจจะเป4น พัฒนาให�ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้ (1) เจรจาต�อรองกับ
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ลูกค�าเป4นภาษาอังกฤษ (2) ติดต�อทางจดหมายกับบริษัทต�างประเทศ (3) ดําเนินการประชุมเป4น
ภาษาอังกฤษ (4) พัฒนาคลังคําศัพท�ด�านธุรกิจ (5) สื่อสารทางโทรศัพท�  
 แผนประจําหลักสูตร (Course outline)  
(1) สิ่งท่ีผู�เรียนควรจะเรียนรู�เม่ือจบหลักสูตร ซ่ึงในทางปฏิบัติคือ วัตถุประสงค�ของหลักสูตร (2) ใน
ระหว�างดําเนินการสอนหลักสูตร สิ่งท่ีควรจะสอน หรือสิ่งท่ีผู�เรียนเรียนรู� อยู�ในรูปแบบของการสํารวจ
หนังสือและสื่อต�างๆ (3) สิ่งท่ีควรจะสอนควรจะสอนเม่ือใด อัตราความก�าวหน�าจากการสํารวจสื่อในข้ัน
และระดับต�างๆ รวมถึงระยะเวลาท่ีจํากัดของหลักสูตร (4) ควรจะสอนอย�างไร กระบวนการเสนอแนะ 
เทคนิค และสื่อการสอนต�างๆ (5) ควรมีการประเมินผลอย�างไร ข�อแนะนําในการสอบและกลไกการ
ประเมินผล  
 
 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ  
 นักการศึกษาหลายคนได�ให�ความหมายของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนไว�แตกต�างกัน ดังนี้  
 ไมเคิล เจ ดันกิน และบรูซ เจ บิดเดิล (Michael J. Dunkin and Bruce J. Biddle, 1974: 46) 
ได�ให�ความหมายว�า “ผลสัมฤทธิ์คือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในผู�เรียน อันเป4นผลมาจากการมีส�วนร�วม
ในกิจกรรมในห�องเรียนกับผู�สอนและผู�เรียนคนอ่ืนๆ”  
 เจสส� สเตน (Jess Stein, 1980: 11) กล�าวถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนว�า หมายถึง “ความรู�หรือ
ความสามารถของผู�เรียนแต�ละคนในสิ่งท่ีเขาได�เรียนรู�”  
 ทอร�สเทน ฮูเซ็น และ ที เนวิล โพสเทิลธ�เวท (Taonsten Husen and T.Neville 
Postlethwaite, 1985: 35) กล�าวว�า “ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเป4นผลสะท�อนของความรอบรู�และการ
เปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว�างท่ีมีการพัฒนาในด�านทักษะและความรู�”  
 แกรนท� เฮนนิง (Grant Henning, 1987: 6) ให�ความหมายของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนว�า “เป4น
ความรู�ความสามารถจากการเรียนท่ีมีเนื้อหากําหนดไว� โดยมีจุดประสงค�ระบุไว�อย�างชัดเจน”  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ (2530 : 7-8) กล�าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียน โดยแยกเป4น 2 ประเภท คือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและผลสัมฤทธิ์ท่ีไม�ใช�วิชาการ ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ หมายถึง ความสําเร็จหรือความสามารถในการเรียนท่ีต�องอาศัยทักษะหรือความรอบรู�ใน
วิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงทักษะหรือความรอบรู�นี้เกิดข้ึนจากการเรียนวิชาต�างๆ ในโรงเรียน ในขณะ
ท่ีผลสัมฤทธิ์ท่ีไม�ใช�วิชาการ หมายถึง ความสําเร็จตามเป_าหมายทางการศึกษาในด�านทัศนคติ ค�านิยม 
ความสนใจ และ ความซาบซ้ึง  
 สําหรับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น วาสนา โกวิทยา (2525: 135) ได�ให�ความหมาย
ไว�ว�า “ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษานั้นเป4นความสําเร็จในการเรียนรู�เนื้อหา และทักษะทางภาษาของ
ผู�เรียนตามท่ีได�รับการสอนและฝ�กฝนมาแล�ว เป4นการสะท�อนถึงการเรียนรู�ในอดีต”  
 ดังนั้นอาจกล�าวได�ว�า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษหมายถึง ความสําเร็จของผู�เรียนใน
การเรียนรู�เนื้อหา และทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีมีการระบุจุดประสงค�ไว�อย�างชัดเจน ความสําเร็จนี้เป4น
ผลมาจากสมรรถภาพทางสมองและการมีส�วนร�วมในกิจกรรมในห�องเรียน  
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 การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  
 การทดสอบทางภาษาเป4นศาสตร�ประยุกต�แขนงท่ีนําเอาทฤษฎีทางภาษาศาสตร� จิตวิทยา และ
การศึกษามาประยุกต�ใช�เพ่ือบรรลุเป_าหมายและวัตถุประสงค�แห�งศาสตร� การทดสอบทางภาษาจึงมี
วิวัฒนาการร�วมกับภาษาศาสตร� จิตวิทยา และการศึกษา (อัจฉรา วงศ�โสธร, 2539: 2)  
 เบอร�นาร�ด สโปลสกี (Bernard Spolsky อ�างถึงใน Rebecca Valette, 1977 : 308-309) ได�
กําหนดแนวโน�มของการทดสอบทางภาษาเป4น 3 ยุค คือ  
 1. ยุคก�อนวิทยาศาสตร� (Pre-scientific Trend) เป4นยุคก�อน ค.ศ. 1950 การทดสอบในยุคนี้ 
ไม�ใช�การวิเคราะห�ทางสถิติ การทดสอบไม�ให�ความสําคัญกับความเป4นปรนัย การตัดสินคะแนนข้ึนอยู�กับ
ผู�สอนแต�ละคน เพราะเชื่อว�าผู�สอนคือผู�ท่ีสามารถตัดสินความสามารถของผู�เรียนได�ดีท่ีสุด ผู�เรียนต�อง
รู�จักส�วนต�างๆ ของประโยคและท�องจํารูปประโยคแบบต�างๆ ได� ในยุคนี้ความรู�เก่ียวกับไวยากรณ�มี
ความสําคัญ ลักษณะของการทดสอบจะใช�วิธีเขียนแบบอัตนัย โดยการแปล การแต�งเรียงความ แต�ง
ประโยคหรือการท�องจํา  
 2. ยุคจิตมิติ - ภาษาศาสตร�โครงสร�าง (Psychometrio-stucturalist) เป4นยุคราว ค.ศ. 1950-
1960 เป4นยุคท่ีนักวัดผลกลุ�มจิตวิทยาเข�ามามีบทบาทในการทดสอบทางภาษา ทําให�การสอบมีความ
เป4นปรนัย การทดสอบอัตนัยเริ่มลดความนิยมลง เนื่องจากนักวัดผลกลุ�มนี้เชื่อว�าการวัดผลควรมีความ
ถูกต�องและมีความเป4นวิทยาศาสตร� ดังนั้นการทดสอบจึงมีการพัฒนาโดยใช�การวิเคราะห�ทางสถิติ เพ่ือ
ช�วยในการตรวจสอบคุณภาพของคําถามแต�ละข�อ และมีการตรวจสอบความตรงและความเท่ียงของ
ข�อสอบ ลักษณะของการทดสอบจะนิยมใช�การเลือกคําตอบ การจับคู� และคําถามแบบถูก-ผิด ในด�าน
เนื้อหาของการทดสอบได�รับอิทธิพลจากแนวการสอน แบบฟaง-พูด (Audio-lingual) ซ่ึงเป4นผลมาจาก
ทฤษฎีของ บี เอฟ สกินเนอร� (B.F. Skinner) ทําให�การเรียนการสอนเน�นเรื่องของหน�วยเสียง คําศัพท� 
และรูปประโยค รูปแบบของการทดสอบประโยคไม�มีบริบท หรือไม�มีความสมบูรณ�ในตัวเอง เนื้อหาใน
การทดสอบจึงเป4นการวัดความรู�ทางภาษาทีละหน�วยซ่ึงเป4นจุดย�อยของภาษา เรียกว�า การทดสอบ
ความสามารถทางภาษาจุดย�อย (Discrete-point Tests) ลักษณะของการทดสอบจะใช�วิธีให�ผู�ตอบ
แก�ไขหรือเลือกคําตอบท่ีถูกจากตัวเลือก  
 3. ยุคภาษาศาสตร�เชิงจิตวิทยา-ภาษาศาสตร�สังคม (Psycholinguistic-Sociolinguistic 
Trend) เป4นยุคราว ค.ศ. 1960 เป4นต�นมา การทดสอบทางภาษาในยุคนี้ได�รับอิทธิพลจาก
นักภาษาศาสตร�เชิงจิตวิทยาท่ีเชื่อว�าความสามารถทางภาษาเกิดจากการใช�ความรู�ทุกด�านพร�อมกัน 
ไม�ใช�การนําความรู�ทีละหน�วยมารวมกัน จากแนวคิดนี้เองทําให�การทดสอบมีลักษณะแบบทักษะสัมพันธ� 
(Integrative-skill Tests) ลักษณะการทดสอบแบบนี้ ได�แก� การทดสอบแบบโคลซ (Cloze) ซ่ึงวัด
ความสามารถด�านการฟaงและการพูด การเขียนตามคําบอก (Dictation) เป4นการวัดความสามารถด�าน
การฟaงและการเขียน และการสนทนา (Dialogue) เป4นการวัดความสามารถด�านการฟaงและการพูด 
นอกจากอิทธิพลจากนักภาษาศาสตร�เชิงจิตวิทยาแล�ว การทดสอบทางภาษาในยุคนี้ยังได�รับอิทธิพลจาก
นักภาษาศาสตร�สังคมท่ีเน�นความสําคัญของวัตถุประสงค�ทางการสื่อสารและสถานการณ�ในการใช�ภาษา 
ทําให�ลักษณะการทดสอบมีการวัดหน�าท่ีต�างๆ ของภาษา และเป4นการทดสอบโดยใช�สถานการณ�และ
เน�นความสามารถในการสื่อสาร ดังนั้นในยุคนี้การทดสอบไม�ได�มีความเป4นอัตนัยถึงท่ีสุดเหมือนใน
ระยะแรก และไม�ได�มีความเป4นปรนัยท่ีสุดเหมือนในยุคท่ีสอง  
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 ในปaจจุบันแนวการสอนภาษาอังกฤษได�รับอิทธิพลจากแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท่ี
เน�นการใช�ภาษาเพ่ือสื่อความคิด ความหมาย และหน�าท่ีต�างๆ ดังนั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษจึงมีความสอดคล�องกับแนวคิดดังกล�าว การวัดความรู�จึงต�องคํานึงถึงความสามารถในการ
สื่อสาร ซ่ึงเป4นความสามารถรวมและต�องการการบูรณาการเข�าไว�ด�วยกัน การทดสอบความสามารถใน
การสื่อสารจึงไม�สามารถทดสอบด�วยแบบสอบไวยากรณ� การอ�าน คําศัพท�หรือการทดสอบหน�วยย�อย
ทางภาษาเท�านั้น (John W.Oller, 1976: 161) การทดสอบท่ีเหมาะสมต�องเป4นการทดสอบรวม 
(Global Tests หรือ Integrative Test) ซ่ึงวัดผู�เรียนในด�านการผสมผสานความรู�ความเข�าใจและทักษะ
ด�านต�างๆ ในการสื่อสารเข�าด�วยกัน ซ่ึงตรงกับสภาพความเป4นจริงในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน (สุมิ
ตรา อังวัฒนกุล, 2539: 40) ดังท่ี ฮาโรลด� แมดเชน (Harold Madsen, 1983 : 5-8) ได�เสนอว�าการ
วัดผลหรือการทดสอบทางภาษาควรเป4นการรวมเอาทักษะย�อยๆ เข�าไว�ด�วยกัน เหมือนดังเช�นการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน เช�น การทดสอบการฟaง-พูด หรือ อ�าน-เขียน พร�อมกัน นอกจากนี้การทดสอบ
ต�องคํานึงถึงตัวแปรทางสังคมและวัฒนธรรม ดังท่ี มาเจอรี เวสต� (Marjorie Wesche, 1987: 378-381) 
กล�าวว�า “ข�อสอบควรกําหนดสถานการณ�และบทบาทของบุคคล ตลอดจนจุดมุ�งหมายของการใช�ภาษา
ไว�ด�วย เพ่ือให�ข�อสอบมีบริบทท่ีใกล�เคียงชีวิตจริง ซ่ึงจะช�วยให�สามารถวัดได�ว�าผู�เรียนสามารถใช�ภาษา
เพ่ือจุดประสงค�เฉพาะอย�างตามสถานการณ�ท่ีกําหนดไว�หรือไม�”  
 
 สําหรับข�อทดสอบทักษะรวมซ่ึงเหมาะสมในการใช�วัดความสามารถในการสื่อสารนั้น แซนดรา 
ชาวิกยอง (Sandra Savigon, 1983: 256-274) มีความเห็นว�า มีข�อทดสอบ 3 ชนิดท่ีนิยมใช�กันมากใน
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาต�างประเทศ คือ ข�อสอบโคลซ (Cloze) การเขียนตามคําบอก 
(Dictation) การสัมภาษณ� (Oral Interview)  
 1. ข�อสอบโคลซ (Cloze) ข�อสอบประเภทนี้เป4นข�อสอบท่ีวัดโดยตรงเก่ียวกับความสามารถด�าน
การอ�านและการเขียน สิ่งท่ีเป4นเรื่องราวต�อเนื่องกัน และยังสามารถใช�วัดด�านการฟaงและการพูดโดย
อ�อมได� ข�อสอบโคลซใช�วิธีเว�นคําให�เติมอย�างมีระบบ เช�น ทุกๆ 5 คํา 7 คํา หรือ 9 คํา การท่ีผู�เรียนจะ
สามารถทําข�อสอบโคลซได�ต�องใช�ความรู�เก่ียวกับภาษา (Linguistic Knowledge) เช�น การเลือกคําและ
ใช�ให�ถูกต�องตามหลักไวยากรณ� ความรู�ด�านความสัมพันธ�ระหว�างคําท่ีให�เติมกับส�วนอ่ืนๆ ของประโยค
หรือกับข�อความอ่ืนๆ ในเนื้อเรื่องนั้น ซ่ึงจัดเป4นการทดสอบความสามารถในการใช�บริบทเข�ามาช�วยใน
การเติมคําด�วย (Andrew Cohen, 1980:128)  
 2. การเขียนตามคําบอก (Dictation) การเขียนตามคําบอกเป4นการทดสอบท้ังทักษะฟaงและ
ทักษะเขียนพร�อมกัน สําหรับการทดสอบแบบนี้ การอ�านให�นักเรียนเขียนตามคําบอกต�องเป4นการอ�าน
ด�วยความเร็วปกติ หรือให�ฟaงเทปท่ีเจ�าของภาษาพูดด�วยความเร็วปกติ และการแบ�งประโยคก็จะต�อง
แบ�งให�เป4นธรรมชาติมากท่ีสุดด�วย โดยครั้งแรกผู�สอนควรให�ผู�เรียนได�ฟaงข�อความท้ังหมดครึ่งหนึ่งก�อน 
จากนั้นจึงให�ฟaงครั้งท่ีสองโดยหยุดเป4นระยะๆ ให�ผู�เรียนเขียน จากนั้นจึงให�ผู�เรียนฟaงครั้งท่ีสาม เพ่ือ
ตรวจสอบสิ่งท่ีตนเองเขียนอีกครั้ง (Sandra Savignon, 1983 : 260)  
 3. การสอบสัมภาษณ� (Oral Interview) การสอบประเภทนี้เป4นวิธีการสอบทักษะพูดท่ี
เหมาะสมและเป4นธรรมชาติมากวิธีหนึ่ง โดยท่ัวไปอาจเป4นการสนทนาหรือสัมภาษณ�ระหว�างผู�สอนกับ
ผู�เรียน โดยผู�สอนกําหนดสถานการณ�หรือหัวข�อสําหรับการสนทนาไว� หรืออาจให�แสดงบทบาทสมมติ 
(Role Play) การวัดความสามารถในการสื่อสารด�วยวิธีนี้มักไม�เข�มงวดเรื่องความถูกต�องของภาษามาก
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นัก แต�จะเน�นการสื่อความหมายให�เข�าใจกันได� รวมท้ังความเหมาะสมกับสถานการณ�และบทบาทของผู�
พูดมากกว�า (Mary Finocchiaro and Sydney Soko, 1983 : 142-143)  
 
แนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching)  

ลักษณะของแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คือ  (1) มีการใช�บทบาทสมมติหรือสร�าง
สถานการณ�จําลองเพ่ือให�ผู�เรียนมีโอกาสฝ�กฝนและใช�ภาษาได�อย�างถูกต�องและเหมาะสมตามบริบทของ
สถานการณ� (2) จัดกิจกรรมและและสื่อการสอนเพ่ือฝ�กผู�เรียนในการใช�ภาษา (3)ยึดผู�เรียนเป4น
ศูนย�กลาง (4)ส�งเสริมและสนับสนุนให�ผู�เรียนได�แสดงออกในการใช�ภาษา (5)มีการบูรณาการการสอน 
เช�นข้ันตอนการสอนแบบ 3p ได�แก�ข้ันนําเสนอ (Presentation) คือนําเสนอเนื้อหา คําศัพท� โครงสร�าง
ประโยค ข้ันฝ�ก (Practice) ฝ�กฝนทักษะในการฟaงและพูด ข้ันนําไปใช� (Production) เป4นการฝ�กทักษะ
การฟaง การพูด การอ�าน การเขียน ทําแบบฝ�กหัด หรือเล�นเกม เพลง  
 Douglas Brown (อ�างในกรมวิชาการ, 2545: 109 อ�างถึงใน วันวิสาข� หม่ืนจง, 2556) เสนอว�า
แนวการเรียนการสอนทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารมีลักษณะ 4 ประการท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ�กันดังนี้ (1) 
เป_าหมายการสอนเน�นบูรณาการองค�ประกอบท้ังหมดของทักษะการสื่อสาร ไม�จํากัดกรอบแค�เนื้อหา
ภาษาหรือไวยากรณ� (2)เทคนิคทางภาษาได�รับการออกแบบมาเพ่ือทําให�ผู�เรียนสามารถใช�ภาษาได�อย�าง
แท�จริงตามหน�าท่ีภาษาและสามารถปฏิบัติจริงได�โดยมีจุดมุ�งหมายในการพูดรูปแบบโครงสร�างภาษามิใช�
เป_าหมายหลักแต�จะเป4นท่ีรูปแบบเฉพาะของภาษาท่ีจะทําให�ผู�เรียนสามารถสื่อสารจนสําเร็จตาม
เป_าหมาย (3)ความคล�องแคล�วและความถูกต�องเป4นหลักการเสริมท่ีอยู�ภายใต�เทคนิคการสื่อสารมีหลาย
ครั้งท่ีความคล�องแคล�วอาจจะมีความสําคัญมากกว�าความถูกต�องเพ่ือท่ีจะทําให�ผู�เรียนสามารถนําภาษา
ไปใช�ได�อย�างมีความหมาย (4)ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวทางการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
ตอนท�ายสุดผู� เรียนต�องใช�ภาษาอย�างเข�าใจและสร�างสรรค�ภายในบริบทท่ีไม�เคยฝ�กมาก�อนจาก
ข�อเท็จจริงพบว�าถึงแม�ผู�เรียนจะเรียนรู�โครงสร�างของภาษาต�างประเทศมาแล�วเป4นอย�างดี ก็ยังไม�
สามารถพูดคุยหรือสื่อสารได�เป4นอย�างดีจึงมีการเสนอแนวการสอนแบบใหม�คือการสอนเพ่ือการสื่อสาร
โดยมีความเชื่อว�าภาษามิได�เป4นเพียงระบบไวยากรณ�ท่ีประกอบด�วยเสียงศัพท�โครงสร�างเท�านั้นแต�ภาษา
คือระบบท่ีใช�ในการสื่อสารดังนั้นการสอนจึงควรให�ผู�เรียนสามารถนําภาษาไปใช�ในการสื่อสารได�ไม�ใช�
เรียนรู�เพียงวิธีการเท�านั้น (สุมิตราอังวัฒนกุล,2535.อ�างในกิรินท� สหเสวียนต�,2540 อ�างถึงใน วันวิสาข� 
หม่ืนจง, 2556 )  
 
 การสอนเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) จัดเป4นแนวการสอน 
(Approach) มากกว�าวิธีสอนเพราะหมายถึงหลักการท่ีหลากหลายท่ีสะท�อนมุมมองในการสื่อสารและ
การเรียนภาษาซ่ึงสามารถใช�สนับสนุนความหลากหลายของกระบวนการในชั้นเรียนได� (ริชาร�ดและโรด
เจอร�. Richard and Rodgers, 2001: 172 อ�างถึงในบุญสมบุญประเสริฐ, 2553) การท่ีผู�เรียนจะ
สื่อสารได�อย�างสัมฤทธิ์ผลนั้นผู�เรียนจําเป4นต�องมีองค�ประกอบของความสามารถในการสื่อสาร ซ่ึงแนว
การสอนเพ่ือการสื่อสารมีเป_าหมายหลักคือให�ผู�เรียนมีความสามารถในการสื่อสารดังนี้คือ (เฮดจ�. 
Hedge, 2000: 46-55 อ�างถึงใน บุญสมบุญประเสริฐ, 2553) (1) ความสามารถในด�านความรู�ในภาษา 
(Linguistic Competence) (2)ความสามารถในด�านวัจนปฏิบัติศาสตร� (Pragmatic Competence) 
(3) ความสามารถในด�านการเรียงร�อยถ�อยคําในภาษา (Discourse Competence)  (4) ความสามารถ
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ในด�านกลยุทธ�ในการใช�ภาษา (Strategic Competence) (5)ความคล�องแคล�ว (Fluency) 
ความสามารถในด�านความรู�ในภาษา (Linguistic Competence) หมายถึงความรู�ท่ีเก่ียวกับลักษณะของ
ตัวภาษาเช�นความรู�ในด�านของการสะกดการออกเสียงคําศัพท�การสร�างคํา โครงสร�างตามหลักไวยากรณ�
โครงสร�างประโยคและความหมายด�านภาษา (2) ความสามารถในด�านวัจนปฏิบัติศาสตร� (Pragmatic 
Competence) หมายถึงความสามารถในการใช�ภาษาใน 2 ประการดังนี้ (2.1) การรู�จักท่ีจะใช�ภาษา
เพ่ือท่ีจะให�บรรลุเป_าหมายหรือความต�องการ (2.2) การรู�จักท่ีจะปฏิบัติหรือแสดงออกโดยมีการใช�ภาษา
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสังคมเช�นการใช�ภาษาอย�างสุภาพการเลือกใช�รูปแบบของภาษาให�
เหมาะสมกับสถานการณ�กับบุคคลท่ีมีบทบาทต�างๆกันหรือมีสถานะท่ีแตกต�างกันซ่ึงอาจกล�าวได�ว�า
บุคคลนั้นจะต�องมีความรู�ในด�านสังคม (Sociolinguistic competence) ด�วยเช�นกัน (3) ความสามารถ
ในด�านการเรียงร�อยถ�อยคําในภาษา (Discourse competence) เป4นความสามารถท่ีผู�เรียนทําให�ถ�อย
ความท้ังในภาษาเขียนหรือบทสนทนามีการเชื่อมโยงสอดคล�องกันและสามารถเป4นท่ีเข�าใจได� (4) 
ความสามารถในด�านกลยุทธ�ในการใช�ภาษา (Strategic Competence) คะเนลและสเวน (Canale and 
Swain, 1980: 25 อ�างถึงในเฮดจ�. Hedge, 2000: 52) ได�ให�คําจํากัดความว�าเป4นความสามารถในการ
จัดการในเหตุการณ�สนทนาในชีวิตจริงและเป4นวิธีท่ีจะรักษาให�มีการเป�ดช�องทางหรือโอกาสในการ
สนทนาตัวอย�างเช�นกลยุทธ�ในการใช�คําพูดมาชดเชยความรู�ของภาษาท่ีมีไม�เพียงพอหรือไม�แน�ใจโดยการ
อธิบายใช�คําพูดท่ีใกล�เคียงซ่ึงเป4นกลยุทธ�ท่ีจะทําให�การสื่อสารประสบผลสําเร็จ (Achievement 
strategies) นอกจากนี้มีการใช�กลยุทธ�ในการลดรูป (Reduction strategy) โดยหลีกเลี่ยงท่ีจะใช�
รูปแบบภาษาท่ีผู�พูดไม�มีความแน�ใจและเลือกใช�คําอ่ืนมาทดแทนเช�นใช� Perhaps แทน “She might 
have …‛หรือ “She could have …‛หรือ “She must have…‛เป4นต�น (5) ความคล�องแคล�ว 
(Fluency) ความคล�องแคล�วหมายถึงความสามารถท่ีจะเชื่อมโยงหน�วยภาษาพูดเข�าด�วยกันด�วยความ
สะดวกปราศจากความชักช�าท่ีไม�เหมาะสมหรือลังเลโดยไม�มีขอบเขตนอกจากนี้จอห�นสัน (Johnson, 
1979 อ�างถึงในเฮดจ�. Hedge, 2000: 54) กล�าวว�าเป4นความสามารถท่ีจะโต�ตอบอย�างต�อเนื่องภายใน
บทสนทนาแต�ละบทสามารถท่ีจะเชื่อมคําวลีของคําถามสามารถท่ีจะออกเสียงด�วยการออกเสียงอย�าง
ชัดเจนอีกท้ังเน�นหนักเสียงสูงตํ่าได�อย�างเหมาะสมและสามารถท่ีจะปฏิบัติสิ่งท่ีกล�าวมานี้ได�อย�างรวดเร็ว
ในสถานการณ�จริง (Real time) (บุญสมบุญประเสริฐ, 2553) 
 เป_าหมายของแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คือ ความสามารถในการสื่อสาร ซ่ึง
ประกอบไปด�วยความรู�ในด�านต�างๆ ดังนี้ (1) ความรู�ในการใช�ภาษาอังกฤษในวัตถุประสงค�และหน�าท่ี
ของภาษาท่ีหลากหลาย (2) เรียนรู�ท่ีจะใช�ภาษาอังกฤษให�เหมาะสมกับสถานการณ�และผู�ร�วมสนทนา 
(เช�น เรียนรู�ว�าควรจะใช�คําพูดท่ีเป4นทางการและไม�เป4นทางการ หรือการใช�ภาษาได�อย�างถูกต�อง
เหมาะสมในภาษาเขียนซ่ึงตรงข�ามกับการสื่อสารด�วยการพูด (3) เรียนรู�การผลิตและทําความเข�าใจชนิด
ของข�อความ เช�น การบรรยาย รายงาน บทสัมภาษณ� บทสนทนา (4) ความรู�ในการทําให�เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการสื่อสาร แม�จะมีข�อจํากัดในความรู�ด�านภาษาของแต�ละคน โดยการกลยุทธ�ในการสื่อสาร 
(Richards, 2006) 
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บทบาทของผู�สอนและผู�เรียนในห�องเรียน  
 ผู�เรียนต�องเข�าร�วมกิจกรรมกลุ�มแทนกิจกรรมเด่ียว ผู�เรียนต�องคุ�นเคยกับการฟaงเพ่ือนร�วมชั้น
เรียนในการทํางานกลุ�มและงานคู�แทนท่ีจะยึดแต�ครูผู�สอนเป4นต�นแบบ ผู�เรียนต�องรับผิดชอบต�อ
กระบวนการเรียนของตน บทบาทของครูคือผู�ให�การสนับสนุนและผู�สังเกตการณ� มากกว�าการเป4น
ต�นแบบการพูดและการเขียนท่ีถูกต�อง รวมถึงการต�องรับผิดชอบระวังไม�ให�ผู�เรียนพูดหรือเขียนผิด ครู
ต�องเปลี่ยนมุมมองใหม�ถ�านักเรียนพูดหรือเขียนผิด โดยมองว�าการเลือกใช�คําผิด หรือข�อผิดพลาดเรื่อง
หลักไวยากรณ� หรือข�อผิดพลาดอ่ืนๆ เป4นเรื่องธรรมดา โดยเน�นเรื่องความคล�องแคล�ว แต�ความผิดพลาด
เป4นเรื่องท่ียอมรับได� รวมถึงเป4นผู�ช�วยเหลือในกระบวนการเรียน  (Richards, 2006) 

กิจกรรมในห�องเรียนของแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
กิจกรรมท่ีเน�นความคล�องแคล�วทางภาษาโดยมีลักษณะดังนี้ มีลักษณะการใช�ภาษาอย�างเป4น

ธรรมชาติ เน�นการสื่อสารท่ีสัมฤทธิ์ผล ต�องใช�กลยุทธ�ในการสื่อสาร อาจต�องใช�ภาษาท่ีไม�สามารถ
คาดการณ�ได� เชื่อมโยงภาษากับบริบทของสถานการณ� “กิจกรรมท่ีเน�นการฝ�กทักษะการสื่อสาร 
หมายถึง การใช�ภาษาในบริบทของการสื่อสารในสถานการณ�จริง ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนข�อมูล และไม�
สามารถคาดเดารูปประโยคได�เสมอไป ตัวอย�างเช�น ผู�เรียนต�องวาดแผนท่ีและตอบคําถามเก่ียวกับท่ีต้ัง
ของสถานท่ีต�างๆ เช�น ป_ายรถเมล�ใกล�ๆ ร�านกาแฟท่ีใกล�ท่ีสุดเป4นต�น” (Richards, 2006: 16)  

 
ส่ือการสอน  
(1) ชุดการสอน เป4นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน�นผู� เรียนเป4นศูนย�กลาง ทําให�เกิด

กระบวนการเรียนรู�ด�วยตนเองท่ีมีครูเป4นผู�ให�คําแนะนํา ดําเนินกิจกรรมให�เกิดการเรียนผ�านกระบวนการ
ทํากิจกรรม ทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ผ�านการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงเป4นการเรียนรู�จากประสบการณ�ตรง
อย�างถาวรและยั่งยืน   (วันวิสาข� หม่ืนจง, 2556)  

 
ความหมายของชุดการสอน (Instructional package) 
ทิพย�วัลย� พันธุ�เจริญ (2548) กล�าวว�า“สื่อการสอน หมายถึงสิ่งต�าง ๆ ท่ีใช�เป4นเครื่องมือหรือ

ช�องทางสําหรับทําให�การสอนของครูถึงผู�เรียนและทําให�ผู�เรียนเรียนรู�ตามวัตถุประสงค�หรือจุดมุ�งหมายท่ี
ครูวางไว�ได�เป4นอย�างดี”และชุดการสอนคือชุดสื่อประสม (Multi-media) จัดข้ึนเป4นชุดหรือกล�อง 
ประกอบไปด�วย หน�วยการเรียนรู� หัวข�อ เนื้อหา อุปกรณ� ซ่ึงแต�ละชุดจะมีคู�มือซ่ึงจะมีคําแนะนํารวมท้ัง
สื่อการเรียนการสอนประกอบในแต�ละหน�วย เช�น รูปภาพ แผนภูมิ ของจําลอง เครื่องมือทดลอง แผ�น
ซีดี เป4นต�น” 

ชัยยงค� พรหมวงศ� (2523 : 118 อ�างถึงใน ทิพวัลย� พันธุ�เจริญ, 2548) ให�ความหมายของชุด
การเรียนหรือการสอนว�า “สื่อประสม ท่ีมีจุดมุ�งหมายเฉพาะ โดยจะผลิตให�สอดคล�องกับเนื้อหาวิชา 
หน�วย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค� โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนอย�างมีประสิทธิภาพ” 
เบญจมาศ หันตรา (2524: 6 อ�างถึงใน ทิพวัลย� พันธุ�เจริญ, 2548) ให�ความหมายของชุดการสอน 
(Instructional Package or Learning Package) ไว�ว�าหมายถึง “ชุดของบทเรียน ซ่ึงประกอบด�วย 
จุดมุ�งหมาย เนื้อหา คําสั่ง แบบทดสอบ และสื่อการสอนต�างๆ ท่ีบูรณาการเข�ากับเนื้อหา ซ่ึงเป4นการ
ผลิตและควบคู�กับการใช�สื่อประสม (Multi media) ให�เป4นไปในทิศทางเดียวกันกับ วิชา หน�วยหรือหัว
เรื่อง ช�วยให�เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู�อย�างมีประสิทธิภาพ  
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 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  
 Brumfit และ Roberts (1983 : 88-89) ได�อธิบายเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจว�า 
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจนั้นเกิดข้ึนมาจากความต�องการอย�างน�อย 2 อย�าง คือ ความต�องการการเรียนรู�
ภาษาให�มีประสิทธิภาพท่ีสุดในเวลาอันจํากัด โดยเฉพาะอย�างยิ่งนักธุรกิจท่ีจําเป4นต�องรู�ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ติดต�อในวงอาชีพของเขา อีกประการหนึ่ง คือ ความจําเป4นในการสื่อภาษา (communicative needs) 
ในการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจนั้น ไม�จําเป4นท่ีต�องให�ผู�เรียนรู�ท้ังหมดเก่ียวกับภาษา แต�ให�เขารู�ใน
ขอบเขตท่ีเขาต�องการใช�ในสายงานของเขาเท�านั้น ดังนั้นการวิเคราะห�ความต�องการของผู�เรียน (needs 
analysis) จึงเป4นสิ่งท่ีสําคัญมากในการวางแผนสร�างหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ นอกจากนี้ต�อง
วิเคราะห�ผู�เรียนด�วย (register analysis) ว�าเป4นใครเพ่ือความเข�าใจในการใช�ภาษาของผู�เรียนในสังคม
นั้น ๆ  
 Stevens (1980: 90-91) ได�แบ�งภาษาอังกฤษเฉพาะกิจออกเป4น 2 ชนิด คือ  (1) ภาษาอังกฤษ
เพ่ือวิชาชีพ (English for Occupational Purposes หรือ EOP) เป4นภาษาอังกฤษท่ีผู�เรียนนําไปใช�ใน
การประกอบอาชีพ เช�น ภาษาอังกฤษสําหรับนักอุตุนิยมศาสตร� หรือ แอร�โฮสเตส (2) ภาษาอังกฤษ
เฉพาะสาขา (English for Academic Purposes หรือ EAP) เป4นภาษาอังกฤษท่ีผู�เรียนเรียนเพ่ือ
นําไปใช�ในการศึกษาต�อ  
 นอกจากนี้ Strevens (1980: 108-121) ได�แนะนําข้ันตอนในการวางแผนการสอน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไว� 5 ข้ันตอน คือ (1) วิเคราะห�ความต�องการของผู�เรียนอย�างละเอียดในแง�ของ
จุดประสงค�ของการใช�ภาษาอังกฤษ ความจําเป4น บทบาทในสังคม  (2) กําหนดขอบเขตของเนื้อหาท่ี
ผู�เรียนจําเป4นต�องเรียน  (3) พิจารณาเนื้อหาท่ีผู�เรียนต�องการเรียนว�า เป4นภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต�อ 
หรือภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ  (4) คํานึงถึงแรงจูงใจของผู�เรียนด�วย พวกวิศวกรอาจมีทัศนคติท่ีไม�
ดีต�อการเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงต�างจากพวกไกด�หรือพวกทําธุรกิจโรงแรมเนื่องจากพวกนี้รู�แน�ว�าต�องใช�
ภาษาอังกฤษในสายงานของตน จึงมีความกระตือรือร�นในการเรียนภาษาอังกฤษ ครูควรคํานึงถึงเรื่องนี้
ด�วย ประการหนึ่งอาจจะมีนักเรียนบางกลุ�มท่ีมีอายุมากแล�ว ไม�ยอมรับการเป4นนักเรียนได�อีก โดยเฉพาะ
กับครูท่ีมีอายุน�อยกว�า ซ่ึงทําให�ผู�เรียนมีความรู�สึกในแง�ลบต�อการเรียน  
 นอกจากนี้ปaญหาจากครูผู�สอนไม�มีความรู�ในเรื่องเฉพาะสาขานั้น ๆ เท�าผู�เรียน ผู�สอนควรจะ
ศึกษาบทเรียนและวิชาเฉพาะสาขานั้นๆ ให�เข�าใจดีก�อน เพ่ือท่ีจะสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพข้ึน  
 Munby (1978 : 34-40) ได�กําหนดเกณฑ�ในการวิเคราะห�ความต�องการของผู�เรียนไว�ดังนี้ (1) 
ผู�เรียนต�องการใช�ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจแบบใด (purposive domain) (2) ผู�เรียนต�องการใช�
ภาษาอังกฤษในสถานการณ�ใด (setting) (3) ผู�เรียนต�องใช�ภาษาติดต�อกับใคร (interaction) (4) ผู�เรียน
ต�องใช�สื่อใดในการสื่อความหมาย (instrumental) (5) ผู�เรียนต�องการภาษาอังกฤษถ่ินใด (dialect) (6) 
ผู�เรียนต�องการใช�ภาษาอังกฤษระดับใด (targetlevel) (7) ผู�เรียนต�องการกิจกรรมสื่อความหมาย
อะไรบ�าง (communicative events) (8) ผู�เรียนต�องการสื่อความหมายในลักษณะใด 
(communicative key) (อ�างถึงใน อารี จังสถิตย�กุล, 2531)  
 สรุปได�ว�า การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจนั้น ผู�สอนจะต�องเตรียมความพร�อมด�านความรู�ใน
ศาสตร�เฉพาะทางนั้นๆ และโดยเฉพาะอย�างยิ่งต�องมีการสํารวจความต�องการในการเรียนภาษาอังกฤษ
และการวิเคราะห�ความต�องการในการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะสาขานั้นๆ ซ่ึงมีวัตถุประสงค�และ
สถานการณ�ในการใช�ภาษาอังกฤษท่ีแตกต�างหลากหลายกันออกไป  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 จากการศึกษางานวิจัยท้ังในและต�างประเทศพบว�า มีผู�วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ดังต�อไปนี้  
 อารี จังสถิตย�กุล (2531) ศึกษาวิเคราะห�ความต�องการใช�ภาษาอังกฤษของคนขับรถจ�างใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว�า คนขับรถรับจ�างร�อยละ 85.26 ต�องการใช�ภาษาอังกฤษมาก 2) 
ทักษะการใช�ภาษาท่ีคนขับรถรับจ�างต�องการมากท่ีสุด คือทักษะฟaง-พูด คิดเป4นร�อยละ 62.42 และ
ทักษะการใช�ภาษาท่ีคนขับรถรับจ�างต�องการปรับปรุง คือทักษะพูด คิดเป4นร�อยละ 62.11 3) คนขับรถ
รับจ�างต�องการใช�ภาษาอังกฤษในการแนะนําสถานท่ีท�องเท่ียวแก�ชาวต�างประเทศมากท่ีสุด คิดเป4นร�อย
ละ 67.71. 4) ปaญหาท่ีคนขับรถรับจ�างพบมากท่ีสุด คือการสื่อภาษากันไม�เข�าใจ  
 ยุพาพร คูเวนเบิร�ก (2552) ได�สํารวจความต�องการเชิงเนื้อหาของบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท�องเท่ียวในท�องถ่ินท่ีชุมชนต�องการ และสร�างบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการท�องเท่ียวในท�องถ่ิน สําหรับ
ใช�เสริมการเรียนรู� รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นป�ท่ี 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จังหวัดขอนแก�น ผลการวิจัยมีดังต�อไปนี้ 1) จากการสํารวจความ
ต�องการเนื้อหาเก่ียวกับการท�องเท่ียวในท�องถ่ินในเขตอําเภอชุมแพ ภูผา ม�าน และคอนสาร จํานวน
ท้ังหมด 9 68 ประเด็น พบว�าความต�องการเนื้อหาดังกล�าวจากชุมชน อยู�ระหว�าง 69.0% - 43.6 % 
โดยประเด็นท่ีมีความต�องการมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ  การให�ข�อมูลเก่ียวกับสถานท่ี (69.0 %) และ
การบอกเส�นทาง (64.8%) สถานท่ีท�องเท่ียวทุ�งกะมัง (66.2 %) และถํ้าค�างคาว (65.5%) และ 3 สินค�า
พ้ืนเมืองประเภทผ�าไหมทอมือ (63.4%) ส�วนเนื้อหาท่ีมีชุมชนต�องการน�อยท่ีสุดคือ ประเพณีบุญ
กลางบ�าน (43.6 %) 2) เนื้อหาท่ีได�จากการสํารวจ และนําไปจัดทําบทเรียน มีท้ังหมด 8 ด�าน 31 
ประเด็น โดยจัดแบ�งอยู�ในบทเรียนเรื่อง “Three amazing angel cities” ซ่ึงแบ�งออกเป4น 4 หน�วยการ
เรียน 13 เรื่อง 3) จากการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของบทเรียนจากผู�เชี่ยวชาญพบว�า
บทเรียนในภาพรวมมีคุณภาพในระดับสูงท้ังโดยภาพรวม (4.26) และรายด�าน โดยด�านท่ีมีค�าสูงสุด คือ 
1) ความเหมาะสมของกิจกรรมฝ�กทักษะการเรียนรู� (4.53) 2) ประโยชน�ต�อการนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน 
(4.37) และ 3) ประโยชน�ต�องานวิชาการ (4.30) ส�วนด�านท่ีมีค�าตํ่าสุด คือด�าน ความเหมาะสมของ
แบบฝ�กหัด (4.03) 4) จากการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของบทเรียนจากครูและนักศึกษา
พบว�า บทเรียนในภาพรวมมีคุณภาพระดับสูงท้ังโดยภาพรวม (4.5) และรายด�าน โดยด�านท่ีมีค�าสูงสุดคือ 
1) ความเหมาะสมของกิจกรรมฝ�กทักษะการเรียนรู� (4.54) 2) ความถูกต�องและชัดเจนของเนื้อหาและ
โครงสร�างบทเรียน (4.52) และ 3) การนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน (4.51) ส�วนท่ีมีค�าตํ่าสุดคือ ด�านความ
เหมาะสมของแบบฝ�กหัด (4.47)  5) บทเรียนฉบับสมบูรณ�มีเนื้อหาแบ�งออกเป4น 4 หน�วยการเรียนรู� 13 
เรื่อง โดยหน�วยท่ี 1 เป4นข�อมูลพ้ืนฐานมี 4 เรื่อง คือ 1) พ้ืนฐานการใช�ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 2) 
ประวัติศาสตร�ความเป4นมาและสภาพทางภูมิศาสตร�กายภาพของอําเภอชุมแพ 3) ประวัติศาสตร�ความ
เป4นมาและสภาพทางภูมิศาสตร�กายภาพของอําเภอภูผาม�าน 4) ประวัติศาสตร�ความเป4นมาและสภาพ
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ทางภูมิศาสตร�กายภาพของอําเภอคอนสาร หน�วยท่ี 2 มี 3 เรื่อง คือ 5) สถานท่ีท�องเท่ียวและน�าสนใจ
ในพ้ืนท่ีของอําเภอชุมแพ 6) สถานท่ีท�องเท่ียวและน�าสนใจในพ้ืนท่ีของอําเภอภูผาม�าน และ 7) สถานท่ี
ท�องเท่ียวและน�าสนใจในพ้ืนท่ีของอําเภอคอนสาร หน�วยการเรียนรู�ท่ี 3 วิถีชีวิต มี 3 เรื่อง คือ 8) ความ
เชื่อเรื่องตาปู� 9) ประเพณีตรุษไทย และ 10) หมอลํา ส�วน หน�วยท่ี 4 มี 3 เรื่อง คือ 11) อาหารใน
ท�องถ่ิน 12) สินค�าท�องถ่ิน และ 13) โบราณสถานและโบราณวัตถุ  
 สมจิตร� หามาลี (2540) ได�สร�างแบบทดสอบวินิจฉัยความเข�าใจในการอ�านภาษาอังกฤษและหา
สาเหตุของข�อบกพร�องความเข�าใจในการอ�านภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 ผลจาก
การศึกษาพบว�า แบบทดสอบวินิจฉัยท้ัง 5 ฉบับ มีค�าความยากของข�อสอบต้ังแต� .65-.93 ค�าอํานาจ
จําแนกของข�อสอบต้ังแต� .02 - .64 ค�าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวินิจฉัยท้ัง 5 ซ่ึงคํานวณโดยใช�สูตร 
KR20 และปรับแก�โดยวิธีหาค�าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอิงเกณฑ�มีค�าต้ังแต� .653 - .845 สําหรับ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรากฏว�าแบบทดสอบท้ัง 5 ฉบับ มี
ค�าสอดคล�องกับจุดประสงค�การเรียนรู� ความเข�าใจในการอ�านภาษาอังกฤษอยู�ในเกณฑ�ดี ข�อบกพร�อง
ของกลุ�มตัวอย�างเรียงลําดับจากมากไปหาน�อยดังนี้ คําศัพท� ส�วนประกอบของประโยค คําคุณศัพท� 
คํากริยา และคําสรรพนาม  
 อุบล แก�วป��น (2547) ได�สร�างแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน ผลการวิจัย พบว�า แบบทดสอบวัดทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน มีคุณภาพดังนี้  1) แบบทดสอบ
แบบเขียนตอบ มีค�าความยากเฉลี่ยต้ังแต� 0.49 ถึง 0.76 ค�าอํานาจจําแนกเฉลี่ยต้ังแต� 0.38 ถึง 0.72 มี
ค�าความเชื่อม่ันเฉลี่ยเท�ากับ 0.92 มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพเฉลี่ยเท�ากับ 0.98 มีความเชื่อม่ันของ
ผู�ตรวจให�คะแนน 2 คนเท�ากับ 0.98  2) แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษ มีคุณภาพดังนี้ (1) 
รายการท่ี 1 การพูดบรรยายภาพ มีค�าอํานาจจําแนกเฉลี่ยต้ังแต� 0.86 ถึง 0.90 มีความเชื่อม่ันเฉลี่ย
เท�ากับ 0.96 มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพเฉลี่ยเท�ากับ 0.90 มีความเชื่อม่ันของผู�สังเกตให�คะแนน 2 คน
เท�ากับ 0.99 2.2) รายการท่ี 2 การพูดในบทบาทสมมติ มีค�าอํานาจจําแนกเฉลี่ยต้ังแต� 0.82 ถึง 0.91 มี
ค�าความเชื่อม่ันเฉลี่ยเท�ากับ 0.96 มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพเฉลี่ยเท�ากับ 0.90 มีความเชื่อม่ันของผู�
สังเกตให�คะแนน 2 คนเท�ากับ 0.99 2.3) รายการท่ี 3 การพูดอภิปราย มีค�าอํานาจจําแนกเฉลี่ยต้ังแต� 
0.83 ถึง 0.89 มีความเชื่อม่ันเฉลี่ยเท�ากับ 0.96 มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพเฉลี่ยเท�ากับ 0.84 มีความ
เชื่อม่ันของผู�สังเกตให�คะแนน 2 คนเท�ากับ 0.98 2.4) รายการท่ี 4 การพูดโต�วาที มีค�าอํานาจจําแนก
เฉลี่ยต้ังแต� 0.72 ถึง 0.82 มีความเชื่อม่ันเฉลี่ยเท�ากับ 0.92 มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพเฉลี่ยเท�ากับ 0.71 
มีความเชื่อม่ันของผู�สังเกตให�คะแนน 2 คนเท�ากับ 0.95  
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 ผลการวิจัย ได�แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีผ�านการทดลองใช� พบว�ามีคุณภาพ
ตามเกณฑ�มาตรฐาน สามารถนําไปใช�วัดและประเมินพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ได�   
 ลลิดา ภู�ทอง (2544)  ศึกษาความต�องการการเรียนรู�ภาษาอังกฤษและศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถด�านการอ�านของนักศึกษาแรกเข�ามหาวิทยาลัยแม�โจ� ผลการวิจัยพบว�า (1) นักศึกษาแรก
เข�ามหาวิทยาลัยแม�โจ�คิดว�าตนต�องเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือให�จบตามหลักสูตร ทักษะท่ีต�องการใช�มาก
ท่ีสุดได�แก�ทักษะการฟaง-พูด นักศึกษามีทักษะการใช�พจนานุกรมในระดับท่ีไม�คล�อง เนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนภาษาอังกฤษท่ีต�องการมากท่ีสุดได�แก� การสนทนาเพ่ือใช�ในการสมัครงานและการเรียนต�อ การ
อ�านออกเสียงให�ชัดเจน มีกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย มีการเรียนด�วยกิจกรรมการแปล ในการวัดผล
นักศึกษาต�องการให�มีการทดสอบระหว�างเรียนร�วมกับการสอบกลางภาคและปลายภาคโดยแจ�ง
กําหนดการสอบล�วงหน�า (2) นักศึกษาแรกเข�ามหาวิทยาลัยแม�โจ� มีความสามารถด�านการอ�านทุกระดับ
ความเข�าใจอยู�ในระดับตก (ตํ่ากว�า 65%) ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบว�า นักศึกษาชายและหญิงมี
ความสามารถการอ�านแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักศึกษาหลักสูตร 2 ป� และ 4 
ป� มีความสามารถการอ�านแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการ
เกษตรมีความสามารถการอ�านแตกต�างกับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 
.01 ส�วนนักศึกษาคณะธุรกิจการเกษตร คณะวิทยาศาสตร� และโครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรมีความสารถด�านการอ�านไม�แตกต�างกัน   
 สาธิต แสงมหาชัย (2539) ได�สร�างบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเน�นเนื้อหาด�านพิธีบายศรีสู�ขวัญ
สําหรับประชาชนในท�องถ่ินท่ีมีศักยภาพในการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 2) และศึกษาแนวทาง
ในการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับประชาชนในท�องถ่ินท่ีมีศักยภาพในการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� และเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใช�บทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือจรรโลงวัฒนธรรม
และส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� ผลการวิจัย พบว�า (1) บทเรียนภาษาอังกฤษเน�นเนื้อหาด�านพิธี
บายศรีสู�ขวัญ ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนสําหรับสอนประชาชนในหมู�บ�านสระ ตําบลคันธารราษฎร� อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีประสิทธิภาพสามารถทําให�ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน (2) วิธีสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป4นวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถทําให�ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีข้ึน (3) หลังจากสอนจบบทเรียนแล�ว ผู�เรียนมีทัศนคติต�อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการอนุรักษ�
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อมดีข้ึน  
 พิมพ�นิภา โล�เรืองทรัพย� (2548) ศึกษาหาความจําเป4นและปaญหาในการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การโรงแรม ณ โรงแรมภูเก็ต เกรส แลนด� รีสอร�ท และสปา เพ่ือนํามาเป4นแนวทางข�อมูลพ้ืนฐานในการ
จัดทําหลักสูตร กิจกรรมการสอน และระยะเวลาของการจัดการเรียนเพ่ือเป4นการฝ�กภาษาอังกฤษ ใน
หัวข�อทักษะการใช�ภาษาอังกฤษแบบเฉพาะทางท่ีใช�ประจําในงานสําหรับพนักงานของโรงแรม ภูเก็ต    
เกรส แลนด� รีสอร�ท และสปา ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ (1) พนักงานเห็นความสําคัญของการแปลมากกว�า 
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ทักษะการฟaง และการพูดเพียงเล็กน�อย พนักงานมีความเห็นว�า ไม�มีความจําเป4นท่ีจะต�องเน�นทักษะการ
อ�าน และการเขียน และมีปaญหาในการใช�ภาษาอังกฤษอยู�ในระดับปานกลาง (2) พนักงานมีความ
ต�องการท่ีจะให�การเรียนเพ่ือการฝ�กภาษาอังกฤษเน�นทักษะเฉพาะทางของแต�ละแผนก เพ่ือพัฒนาทักษะ
ในการทํางาน ระหว�างทักษะท้ัง 4 ทักษะ การพูดเป4นทักษะท่ีต�องการให�ได�รับการฝ�กฝนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ทักษะการฟaง การเขียน และการอ�าน พนักงานได�แนะนําเพ่ิมเติมว�า หลังจากได�รับการ
เรียนแล�ว ควรมีการทําแบบทดสอบหลังบทเรียน โดยทดสอบจากพนักงานท่ีเป4นเจ�าของภาษาในองค�กร
ของตน  




