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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนประโยชนในการติดตอสื่อสาร การศึกษา 
การแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อใหสามารถนําประเทศเขาสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ เขาใจ 
ความแตกตางทางการเมือง และวฒันธรรม ในฐานะที่เปนพลเมืองของโลก การเรียนภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศ
ไดอยางถูกตอง และมั่นใจ มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษา และวัฒนธรรมตางประเทศ มีความภาคภูมิใจ
ในภาษาและวัฒนธรรม สามารถถายทอดวัฒนธรรม และเอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก (กรมวิชาการ, 
2545, หนา 1)  
 การเรียนภาษาตางประเทศ แตกตางจากสาระการเรียนรูอ่ืน เพราะผูเรียนไมไดเรียนภาษา
เพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร
กับผูอ่ืนไดในสถานการณตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา พุทธศักราช 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะทางภาษา และทักษะในการเรียน 
โดยคาดหวังวาใหผูเรียนไดเรียนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับประถมศึกษา 
ถึงมัธยมศึกษา ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับสูงขึ้นรวมทั้งมีความรู 
ความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก  สามารถถายทอดความคิด 
และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค  การเรียนภาษาตางประเทศตองอาศัย
กระบวนการคิด การฝกฝน และการทบทวน เพื่อใหสามารถใชภาษาสื่อสารในสถานการณตางๆ ได 
 จากความสําคัญของภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดเนนความสําคัญ ของการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง รางกายจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
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แหงความเปนคนไทยในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้น ในการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้นตองเปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่องและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
มาตรา 27 วรรค 2 กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําหลักสูตรที่เกี่ยวของกับสภาพปญหา และ
ความตองการของชุมชนในทองถ่ิน ตลอดจนเรียนรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู
จากทองถ่ินของตนมากขึ้น เกิดความรักความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
            การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผานมา ยังไมมีการปรับหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนตามสภาพของแตละทองถ่ินอยางจริงจังโรงเรียนสวนใหญอยูในทองถิ่นซึ่งมี
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมตางกันแตผูเรียนในทุกภูมิภาคกลับตองเรียนหลักสูตร
ที่มีเนื้อหาวิชาแกนกลางซึ่งถูกกําหนดจากสวนกลางเชนเดียวกันหมด  สงผลใหผูเรียนขาดการเรียนรู
ที่เชื่อมโยงกับทองถ่ิน  ทําใหภูมิปญญาทองถ่ินไมไดรับความสนใจเทาที่ควร หลักสูตรควรขึ้นอยูกับ
ทองถ่ิน และทองถ่ินควรสรางหลักสูตรขึ้นมาตามมาตรฐานที่สวนกลางกําหนด  พรอมทั้งจัดทําและ
พัฒนากระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสภาพความตองการของชมุชนในทองถ่ิน
และนอกจากการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และตองมีการนําเอาทรัพยากร
ที่มีอยูในทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนดวย เพราะจะชวยใหผูเรียนมีประสบการณตรง
กับชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมที่แทจริง และการจัดเนื้อหาในบทเรียนใชในการจัด 
การเรียนการสอนใหกับผูเรียนก็นับวา เปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ที่ผูสอนควรพิจารณา
จัดเนื้อหาใหเหมาะสม นาสนใจ เกิดประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง มีความสอดคลองกับสภาพ
ความเปนอยูของผูเรียน ประสบการณในชีวิตประจําวัน และการนาํความรูที่ไดรับในหองเรียน
ไปปรับใชในชีวิตจริงได (กรมวิชาการ, 2544, หนา 5) 
 โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” ตั้งอยูในอําเภอบานบึงซึ่งเปนอําเภอหนึ่ง 
ของจังหวัดชลบุรี เปนชุมชนที่มีความเกาแกที่ไดมีการรวมตัวกันของคนหลายเชื้อชาติ หลายเผาพันธุ 
แตไดมีการผสมผสานวฒันธรรม ประเพณีตาง ๆ จนมีเอกลักษณในตัวเองจนถึงปจจุบัน ดังคําขวัญที่วา 
บานบึงสะอาดสดชื่น คนนับหมื่นกินเจ ประเพณีวิ่งควาย เซียนซือไทศักดิ์สิทธิ์ ลือทั่วทิศขนมจีน 
ความภาคภูมิใจของอําเภอบานบึง คือการรับรางวัลการประกวดรักษาความสะอาดจากกรมการปกครอง 
และสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เมื่อป 2536 – 2538 วันที่ 11 มิถุนายน 2540 คือวันที่ชาวอําเภอ
บานบึงภูมิใจที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค พระราชทานโลรางวัล แกเทศบาล
ที่ไดรับรางวัลในโครงการตาง ๆ ซ่ึงนายสุรสิทธิ์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรี เปนผูหนึ่งที่เขารับโล
พระราชทานรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย ของบานเมืองประเภท ง ปจจุบัน
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บานบึงมีเนื้อที่ 100ไร สําหรับรองรับขยะและสิ่งปฏิกูลจากองคกรปกครอง สวนทองถ่ินทุกระดับ
ในอําเภอบานบึง จึงเปนที่มาของ บานบึงสะอาดสดชื่น ประชากรของอําเภอบานบึงเปนคนไทย
เชื้อสายจีน 80 เปอรเซนต ทําใหขนบธรรมเนียมประเพณีจีนไดซึมซับอยูในอุปนิสัย และความเปนอยู
ของชาวบานบึง  
 โดยทั่วไปวัฒนธรรมทองถ่ินของอําเภอบานบึง เชนประเพณีกินเจชาวบานบึงตองไปรวมพิธี
ที่โรงเจจังหวัดชลบุรีปจจุบันไดจัดประเพณีกินเจที่อําเภอบานบึง จึงเปนที่มาของคนนับหมื่นกินเจ
และในอดีตที่อําเภอบานบึง ควายถือวา เปนสัตวที่มีคุณูปการตอการพัฒนา เพราะนอกจากจะใช
แรงงานแลว ยังเปนพาหนะขนถายสินคา ใชเทียมแอกเพื่อหีบออย ดังนั้น เจาของตองดูแลเอาใจใส
เปนอยางดี จึงนิยมบนบานขอใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์คุมครองดวยการนําควายวิ่งแกบน ตอมาไดจัดกจิกรรมอื่น  ๆ
เพิ่มขึ้น คือการประกวดควายสวยงาม ประกวดนองนางบานนา และการละเลนตาง ๆ ในงานประเพณี
วิ่งควาย และชาวบานบึงที่เปนคนเชื้อชาติจีน ไดรวมใจกันสรางศาลใหกับเจาที่นับถือ คือศาลเจา
เซียนซือไท ซ่ึงเปนศาลเจาแหงแรกของอําเภอบานบึง ศาลเจาเซียนซือไทไดสรางขึ้นครั้งแรก
ที่บานนายโตะเทา แซเฮ็ง ตอมามีคนนิยมมาสักการะบูชามากขึ้น จึงยายมาตั้งที่หนาสระน้ํา เยื้องกับ
สถานีตํารวจและคงอยูมาจนถึงปจจุบัน และอาหารที่ขึ้นชื่อเปนที่รูจักของคนทั่วไปของอําเภอบานบึง 
คือขนมจีน ขนมจีนมีกรรมวิธีที่แตกตางกัน คือมีทั้งชนิดแปงหมักและแปงสด ซ่ึงอดีตนิยมใชแปงหมัก  
ปจจุบันใชแปงสด และรานดั้งเดิมคือขนมจีนแมกิมซัว 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา2550 พบวา คาเฉลี่ยของการเรียน
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห” มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 ซ่ึงอยูในระดับ ตองปรับปรุงดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนา
บทเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ            
ของนักเรียนใหสูงขึ้น โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของผูเรียน
ประสบการณในชีวิตประจําวัน มีเนื้อหาท่ีใกลตัวนําไปใชในชีวิตจริงได เพื่อนําไปสูการเรียนรูภาษา 
ตามรูปแบบที่กําหนด เปนเนื้อหาที่สงเสริมใหผูเรียน มีความภูมิใจ ตระหนักถึง อาชีพ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในทองถ่ินของตน นอกจากนี้ผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองราว ชีวิต เศรษฐกิจ อาชีพ และสังคม
อยางลึกซึ้ง ซ่ึงจะทําใหผูเรียนสามารถนําความรูเปนขอมูลท่ีนําไปพัฒนาความเปนอยูในชีวิต อาชีพ 
และสังคมใหดียิ่งขึ้นไดในอนาคตการไดฝกใชภาษาจะชวยสรางความมั่นใจ ในการใชภาษาได
เปนอยางดี นอกจากนี้การนําประสบการณเดิม หรือความรูเดิม (Schema) ที่เกี่ยวของกับบริบททองถ่ิน
มาชวย ทําใหเกิดความเขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดดีขึ้น 
 ประโยชนจากการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหผูเรียนเห็นคุณคา และประโยชนของการเรียน
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากบทเรียนเนื้อหาทองถิ่น ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ภาษาอังกฤษสูงขึ้น การนําเอาทฤษฎีความรูเดิม (Schema Theory) ซ่ึงเปนทฤษฎีหนึ่งที่ใหความความสําคัญ
ตอการเรียนรูของบุคคล เพราะความรูเดิมของผูเรียนมีอิทธิพลตอความรูใหมหรือความเขาใจ
ในสิ่งที่บุคคลนั้นกําลังเรียนรูเปนอยางมาก งานวิจัยของ สกาว พิมพิรัตน (2551, หนา 15) ระบุวา 
ความรูเดิมหมายถึงโครงสรางของความคิดในสมอง ซ่ึงมีการจัดกลุมขอมูลเกี่ยวกับความรูเดิมหรือ
ประสบการณที่ผานมาของบุคคลนั้นๆ ซึ่งขอมูลเหลานั้น จะเปนประโยชนในการคาดคะเนหรือ
การตีความขอมูลใหม ใหเขากับขอมูลเดิมที่มีอยูแลว การที่ผูเรียนสามารถนําขอมูลของความรูเดิม
มาคาดคะเนขอมูลใหมได จะชวยใหผูเรียนเรียนเรื่องนั้นๆ ไดเร็วยิ่งขึ้น โดยการยึดสิ่งที่ไดเรียนรู 
หรือความรูเดิมเปนหลัก ฉะนั้นเนื้อหาทองถ่ินจึงถือไดวา เปนประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของ
ผูเรียน ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถนําไปตีความในเรื่องที่เรียนไดเปนอยางดี และชวยในการปลูกฝง
ใหตระหนักถึงการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี อีกทั้งยังเปนการสืบสานวัฒนธรรมและสิ่งที่มี
คุณคาของทองถ่ินมิใหสูญหาย และเกิดความภูมิใจ ในถ่ินกําเนิดของตน แลวยังสามารถถายทอด
ความคิด และวัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงเปนมรดกของตนเองไปสูสังคมโลก เพื่อใหชาวตางชาติไดรับรู 
และเขาใจ โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช
เนื้อหาทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห”  
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี  
 1.2.2  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชบทเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยพิจารณา
จากคะแนนสอบกอนและหลังการใชบทเรียน 
 1.2.3  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอบทเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 
 

1.3  คําถามวจิัย 
 

 1.3.1  การพัฒนาบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช
เนื้อหาทองถ่ิน ควรประกอบดวยอะไรบาง 
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 1.3.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาทองถ่ิน หลังการใชบทเรียนสูงกวา
กอนเรียนหรือไมอยางไร  
 1.3.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนเุคราะห” อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นตอการพัฒนาบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ินหรือไมอยางไร           

 
1.4  ความสําคัญของการวิจัย 
 
 1.4.1  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนสําหรับครูผูสอน และผูเกี่ยวของกับการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.4.2  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นปที่ 1  
 1.4.3  เพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 ตอไป 

 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.5.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห”  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  จํานวน 
14 หองเรียน จํานวน 560 คน 
 1.5.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนบานบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ที่ไดมาดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย  (Simple Random Sampling)  จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 50 คน 
  1.5.3  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก  เนื้อหาบทเรียนไดจาก แนวคิดพื้นฐานการดํารงชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ คานิยม ธรรมชาติภายในทองถ่ินของอําเภอบานบึง ตามคําขวัญที่วา  
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ภาพ  1  แผนผังกรอบแนวคิดในการวิจยั 

“บานบึงสะอาดสดชื่น คนนับหมื่นกินเจ ประเพณีวิ่งควาย เซียนซือไทศักดิ์สิทธ์ิ ลือท่ัวทิศขนมจีน” 
ที่กําหนดตามหนวยการเรียนรู ในแผนการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 
  1.5.4  ตัวแปรที่ศึกษา 
   1)  ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 
   2)  ตัวแปรตาม ไดแก  
   (1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
   (2)  ความคิดเห็นของนักเรียน หลังจากเรียนดวยบทเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 
  1.5.5  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ดําเนินการวิจัยในปการศึกษา 2552 ใชเวลาตามปกติ สัปดาหละ 
4 ช่ัวโมง โดยใชบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหา
ทองถ่ินที่พัฒนาขึ้น รวมระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการทดลอง 22 ช่ัวโมง 
 

1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
1.7  สมมติฐานการวิจัย 
  
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนโดยใชเนื้อหาทองถิ่น พบวา
การนําเอาบทเรียนเนื้อหาทองถ่ินไปใช บังเกิดผลดี ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัยของ อํานาจ สมบัติยานุชิต 
(2552, บทคัดยอ) ที่ไดใชเนื้อหาทองถ่ิน ในการเรียนรูภาษาแบบรวมมือ ผลการวิจัยพบวา นักเรียน 
มีความสามารถพูดและอาน และมีความรูเนื้อหาทองถ่ินหลังการเรียนสูงขึ้นมากกวากอนเรียน  

การจัดการเรยีนการสอนโดยใชบทเรยีน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
2. ความคิดเหน็ทีม่ีตอบทเรียน 
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งานวิจัยของสกาว  พิมพิรัตน (2551, บทคัดยอ) ที่ใชเนื้อหาทองถ่ิน ในการสงเสริมแรงจูงใจ พบวา 
นักเรียนมีระดับแรงจูงใจสูงขึ้น และมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นและเชนเดียวกับ
งานวิจัยของ พิทยา คําตาเทพ (2542, บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ 
โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนที่พัฒนาขึ้นดังนี้
  1.7.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนบานบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หลังการใชบทเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ินสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  1.7.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนบานบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห” มีความคิดเห็นตอบทเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
โดยใชเนื้อหาทองถ่ินอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
 

1.8  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
  1.8.1  การพัฒนาบทเรียนเนื้อหาทองถ่ิน หมายถึง เนื้อหาที่เกี่ยวของกับประเพณีวัฒนธรรม 
ความเชื่อ และสถานที่สําคัญในทองถ่ินอําเภอบานบึง ตามคําขวัญ “บานบึงสะอาดสดชื่น คนนับหมื่น
กินเจ ประเพณีวิ่งควาย เซียนซือไทศักดิ์สิทธ์ิ  ลือทั่วทิศขนมจีน” บทเรียนเนื้อหาทองถ่ิน ประกอบดวย  
6 บทเรียน คอื บทเรียนหนวยที่ 1 Introduction to Chonburi. บทเรียนหนวยที่ 2 Let’s know Ban Bueng.   
บทเรียนหนวยที่ 3 My favorite vegetarian dish. บทเรียน หนวยที่ 4 I’d like to watch Buffalo racing.   
บทเรียนหนวยที่ 5 Let’s visit Sian Sue Tai Shrine. และบทเรียนหนวยที่ 6 Popular food Good taste. 
โดยนํามาประกอบการเรียนการสอนตามวิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  
  1.8.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนหลังการเรียนของนักเรียน
ที่ไดจากการเรียนโดยใชบทเรียนเนื้อหาทองถ่ิน 
  1.8.3  นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552
โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี  
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อเปนแนวทางไปสูการวิจัย ดังนี้  
 2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 

  2.1.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
  2.1.2  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  2.1.3  ทองถ่ินกับการพัฒนาหลักสูตร 

   2.1.4  แนวคดิและการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  2.1.5  แนวการสอนโดยใชเนื้อหาเพื่อนาํไปสูการเรียนรูภาษา 
  2.1.6  การพัฒนาบทเรียน 
 2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) กําหนดใหวิชาภาษาอังกฤษเปนหนึ่งในแปดกลุมสาระการเรียนรู เพราะภาษาอังกฤษ 
มีความสําคัญในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงในคูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ไดกลาวถึงหลักสูตรไวดังนี้ 
 2.1.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  กําหนดใหบุคคล มีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาของรัฐ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ิน
และชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการศึกษา 
เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองความรู
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อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระ 
และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  
    1)  หลักการ 
    เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษา
ของประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 
   (1)  เปนการศึกษาเพื่อเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล 
   (2)  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
   (3)  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา  และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศกัยภาพ 
   (4) เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลาและการจัดการเรียนรู 
   (5) เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
สามารถ   เทียบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณ 
   2)  จุดหมาย 
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี
มีปญญา มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  จึงกําหนด
จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้ 
   (1)  เหน็คุณคาของตนเอง มีวนิัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
    (2)  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขยีน และรักการคนควา 
   (3)  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
   (4)  มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 
การสรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต 
    (5)  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีความสุข และบุคลิกภาพที่ดี 
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    (6)  มีประสิทธิภาพในการผลิต และการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา
เปนผูบริโภค 
   (7)  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (8)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
  (9)  รักประเทศชาติ และทองถ่ิน มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 สรุปไดวา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหการศึกษา
เปนกระบวนการเรียนรู โดยการถายทอดความรู การฝกอบรมการสรางสรรค ความกาวหนาทางวิชาการ 
โดยมีหลักการเพื่อให การศึกษาเปนเอกลักษณของชาติ เปนการศึกษาเพื่อปวงชน สงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนา โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด และมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทย (ผูเรียน) ใหเปนมนุษย
ที่ใหสมบูรณซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูผูเรียนเห็นคุณคาและมีวินัยในตนเอง ใฝรูใฝเรียน 
ใชเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการคิด ภูมิใจในความเปนไทย 
 2.1.2  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
เปน 1 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544  ภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และ
สรางศักยภาพในการคิด และการทํางานอยางสรางสรรค ตลอดจนเนนการเชื่อมโยง ความเปนไทย
กับสากลโลก ซ่ึงในคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศไดกลาวถึงหลักสูตรไวดังนี้ 
   1)  วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    
    การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความคาดหวังวา  เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดี ตอวิชาภาษาตางประเทศ   สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสาร  
ในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความรู
ความเขาใจในเรื่องราว และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิด  
และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค (กรมวิชาการ, 2545, หนา 2) 
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    2)  ระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียน 
   โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กําหนด
ตามระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของผูเรียน (Proficiency – Based) เปนสําคัญ 
โดยแบงเปน 4 ระดับ คือ 
   (1)  ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) ในชวงชั้นที่ 1 ป.1–3 
   (2)  ระดับตน (Beginner Level) ในชวงชั้นที่ 2 ป.4–6 
   (3)  ระดับกําลังพัฒนา (Development Level) ในชวงชั้นที่ 3  ม.1–3 
   (4)  ระดับกาวหนา (Expanding Level) ชวงชั้นที่ 4  ม.4–6 (กรมวิชาการ, 2546,
หนา 5) 
    3)  สาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู 
   สาระของกลุมสาระการเรียนรู (Strands) หมายถึง องคความรู ทักษะ หรือ
กระบวนการเรียนรูในกลุมภาษาตางประเทศที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประกอบดวย สาระดานภาษา
เพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และภาษา
กับความสัมพันธกับชุมชนโลก 
   มาตรฐานการเรียนรู (Standards) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2544 เปนตัวกําหนดคุณภาพของผูเรียน ดานความรู กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ของแตละกลุมสาระการเรียนรูเพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กําหนดจากสาระการเรียนรู
ทั้ง 4 สาระประกอบดวย 
   สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
   มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจกระบวนการฟงและการอานสามารถตีความเรื่องที่ฟง 
                 และอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใช 
                 อยางมีวิจารณญาณ 
   มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
                 ความคิดเห็น แสดงความรูสึกโดยใชเทคโนโลยี และ 
    การจัดการที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
   มาตรฐาน ต 1.3  เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล   
     ความคิดเหน็และความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ได 
     อยางสรางสรรค  มีประสิทธิภาพ และมีสุนทรียภาพ 
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   สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม 
   มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธ ระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของ 
      ภาษา  และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา และ 
   วัฒนธรรม ของเจาของภาษา กับภาษาและวฒันธรรมไทย     
    และนํามาใชอยางมีวจิารณญาณ 
    สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
    มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศใหเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระ   
     การเรียนรูอ่ืน และเปนพื้นฐานในการพัฒนาและ 
     เปดโลกทัศนของตน 
    สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
    มาตรฐาน ต 4.1  สามารถใชภาษาตางประเทศ ตามสถานการณตาง ๆ  
     ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
    มาตรฐาน ต 4.2  สามารถใชภาษาตางประเทศ เปนเครื่องมือในการเรียนรู 
   การทํางาน การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ     
    และการอยูรวมกันในสังคม 
    มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น (Benchmarks) เปนตัวบงชี้ผลการเรียนรู ที่ตองการ
หรือคาดหวังใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนหลังจากที่ไดผานกระบวนการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ในแตละชวงชั้น โดยกําหนดจากสาระหลักทั้ง 4 และมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 8 มาตรฐาน ซ่ึงชวงชั้นที่ 3 
ม.1-ม.3 มีสาระดังนี้ 
    สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
    มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจกระบวนการฟง และการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟง 
       และอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมี    
     วิจารณญาณ 
    1.  เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง ความรูสึก ของผูพูด รวมทั้ง  
     เขาใจคําสั่งคําขอรอง คําแนะนํา คําอธิบายพบในสื่อจริง 
    2.  อานออกเสียงบทอานไดถูกตอง ตามหลักการออกเสียง   
     และเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน 
    3.  เขาใจและตีความสื่อที่ไมใชความเรยีง (Non-text   
     Information) รูปแบบตาง ๆ โดยถายโอนเปนขอความ   
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     ของตนเองหรือถายโอนขอความเปนสื่อที่ไมใชความเรยีง 
    4.  เขาใจ ตีความ และแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับขอความ   
     ขอมูลขาวสาร จากสื่อส่ิงพิมพหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส  
     เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ยูในความสนใจในชีวติประจําวนั 
     มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลีย่นขอมูล ขาวสาร   
     ความคิดเหน็ แสดงความรูสึกโดยใชเทคโนโลยี และ 
      การจัดการที่เหมาะสม เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
    1.  ใชภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อสรางความสัมพันธ  
     ระหวางบุคคลและสามารถดําเนินการสื่อสาร 
     อยางตอเนื่อง โดยใชส่ือเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลง 
     การเรียนรูทั้งใน และนอกสถานศึกษา 
    2.  ใชภาษาเพือ่แสดงความคดิเห็น แสดงความตองการ  
     ของตน เสนอความชวยเหลือและบริการแกผูอ่ืนและ  
     วางแผนในการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีที่มีอยูใน  
     แหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
    3.  ใชภาษาเพือ่ขอและใหขอมูล อธิบาย บรรยาย   
     เปรียบเทียบเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตประจําวนั   
     ประสบการณของตนเองและสิ่งที่ตนสนใจ  
     สรางองคความรูโดยใชประโยชนจากสื่อการเรียน 
     ทางภาษาและผลจากการฝกทักษะตาง ๆ รวมทั้ง 
     วางแผนในการเรียนและอาชีพ 
    4.  ใชภาษา แสดงความรูสึกของตน เกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ   
     ในชีวิตประจําวันและโครงการในอนาคต พรอมทั้ง 
     ใหเหตุผลโดยใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษา  
     และผลจากการฝกทักษะตาง ๆรวมทั้งแสวงหาวิธีการ 
     เรียนภาษาตางประเทศที่เหมาะสมกับตนเอง 
     มาตรฐาน ต 1.3  เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล  
     ความคิดเหน็และความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ได 
     อยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพ และมีสุนทรียภาพ   
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     1.  นําเสนอขอมูล เร่ืองราวส้ัน ๆ หรือกิจวตัรประจําวนั   
      ประสบการณ รวมทั้งเหตกุารณทั่วไป 
     2.  นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประสบการณ  
      สวนตัว หรือเหตุการณตาง ๆ 
    3.  นําเสนอความคิดเหน็ที่มีตอเหตุการณตาง ๆ ในทองถ่ิน   
     และสังคมโลกไดอยางสรางสรรค 
    4.  นําบทเพลง บทละครสั้น ๆ (Skit) เหตุการณ บทกวี   
     หรือขอมูลจากสื่อประเภทตาง ๆ ตามความสนใจ 
      ดวยความสนกุสนาน 
    สาระที่  2  :  ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน  ต 2.1. เขาใจความสัมพันธ ระหวางภาษากับวัฒนธรรมของ  
เจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

  1.  ใชภาษา และทาทางในการสื่อสารได เหมาะสมกับ  
   ระดับบุคคล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

2.  รูที่มาและเหตุผลของงานประเพณ ี วันสาํคัญของชาต ิ     
  ศาสนา  และวฒันธรรม ของเจาของภาษา 

 มาตรฐาน  ต 2.2. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและ  
  วัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวฒันธรรมไทย    
  และนํามาใชอยางมีวจิารณญาณ 

   1.  เขาใจความแตกตาง ระหวางภาษาตางประเทศกับ   
   ภาษาไทย ในเรื่องคํา วลี  สํานวน ประโยค และขอความ    
   ที่ซับซอน และนําไปใชอยางถูกตอง และเหมาะสม 
   2.  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางวัฒนธรรม  
    ของเจาของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลตอการใชภาษา    
    และนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
   3.  เหน็ประโยชนของการรูภาษาตางประเทศในการแสวงหา  
    ความรู  การเขาสูสังคม และอาชีพ 
  4.  เหน็คุณคา และเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวฒันธรรม   
   ตามความสนใจ 
  5.  ตระหนักในคุณคาของภาษา  และวัฒนธรรมที่เรียน    
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   และนําความรู ความเขาใจเกีย่วกับภาษา และวัฒนธรรม  
   ภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน   
   และสังคม 
  สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

  มาตรฐาน  ต 3.1. ใชภาษาตางประเทศใหเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระ 
การเรียนรู อ่ืน และเปนพื้นฐานในการพัฒนาและ
เปดโลกทัศนของตน 

  1.  เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระภาษาตางประเทศ 
    ที่เกีย่วของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  จากแหลงขอมูล  
   ที่หลากหลาย   
  2.  ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูที่เกี่ยวของ 
   กับกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน ๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
           สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

         มาตรฐาน  ต 4.1.  สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ  
   ทั้งในสถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

  1.  ใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ภายใน   
    สถานศึกษา และชุมชน ดวยวิธีการและรูปแบบ 
   ที่หลากหลาย 
  2.  ใชภาษาตางประเทศสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ กับบุคคล 
     ภายในสถานศกึษาและชุมชน 

         มาตรฐาน  ต 4.2. สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู     
  การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ 
  และการอยูรวมกันในสังคม 

  1.  ใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร ในการทํางานและ 
   สมัครงานในสถานการณจําลองหรือสถานการณจริง 
  2.  ใชภาษาตางประเทศในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  
   อยางมีความสขุ โดยรูจักควบคุมตนเอง รับฟง 
   ความคิดเหน็ของผูอ่ืนและแสดงความคิดเห็นของตน  
   อยางเหมาะสมและเจรจาโนมนาว ตอรองอยางมีเหตุผล 
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  3.  การสื่อสาร การจัดการดานการเรียน การศึกษาตอ    
   และ/หรือดานอาชีพ 
  4.  การใชภาษาตางประเทศเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล   
   ขาวสารของชุมชน ทองถ่ิน หรือประเทศชาติ  
   ในการสงเสริมหรือสรางความรวมมือในสังคม  
 

    4)  คุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    
   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหสาระการเรียนรูกลุมวิชา
ภาษาตางประเทศเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพ
ในการคิด และการทํางานอยางสรางสรรคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะอันพึงประสงค ตามจุดหมาย
ของหลักสูตร (กรมวิชาการ, 2545, หนา 2-3) 
   การเรียนภาษาตางประเทศ จะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกลและเกิดความมั่นใจ 
ในการที่จะสื่อสารกับชาวตางประเทศ รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีตอภาษา และวัฒนธรรมตางประเทศ 
โดยยังคงความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
    การที่จะทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพได ตามที่คาดหวังดังกลาว หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดกําหนดองคความรู กระบวนการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ผูเรียนพึงมี 
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลวไวเปนกรอบในแตละชวงชั้นสําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 
ซ่ึงอยูในระดับกําลังพัฒนา (Development Level) หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดคุณภาพ
ผูเรียน เมื่อจบชวงชั้นที่ 3 ดังนี้ 
   ชวงชั้นที่ 3 (จบมัธยมศึกษาปที่ 3) 
   (1)  เขาใจและใชภาษาตางประเทศ  แลกเปลี่ยนนําเสนอขอมูลขาวสาร
สรางความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิดและความคิดรวบยอด โดยใชน้ําเสียง
ทาทางในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
   (2)  มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศ ในการฟง – พูด – อาน – เขียน ในหัวขอ
เร่ืองเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร และเครื่องดื่ม ความสัมพันธกับบุคคล 
เวลาวาง และสวัสดิการ การซื้อ – ขาย  ลม  ฟา  อากาศ  การศึกษา และอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว 
การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ภายในวงศัพทประมาณ 2,100 – 2,250 คํา 
(คําศัพทที่เปนนามธรรมมากขึ้น) 
   (3)  ใชประโยคผสม (Compound sentence) และประโยคซับซอน (Complex 
sentence) ที่ใชส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
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   (4)  อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียง และไมเปนความเรียง ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการที่มีตัวเชื่อมขอความ (Discourse markers) 
   (5)  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยู
ของเจาของภาษา ตามบริบทของขอความที่พบในแตละระดับชั้น 
   (6)  มีความรู ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ สืบคนขอมูลความรู
ในวิชาอ่ืน ๆ ที่เรียนตามความสนใจ และตามระดับชั้น 
   (7)   ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อการแสวงหาความรู
เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง หาความเพลิดเพลิน และเปนพื้นฐานในการทํางาน และประกอบอาชีพ              
(กรมวิชาการ, 2545, หนา 3-4) 
 สรุปไดวา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) กําหนดใหผูเรียนทุกคน ตองเรียนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
เพราะเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานการเปนคนและเชื่อมโยงความเปนไทยกบัการเปนสากล 
มีวิสัยทัศนในการถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไปยังสังคมโลก ตามระดับความสามารถของผูเรียน 
ซ่ึงเปนสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่เปนไปตามสาระการเรียนรูดานภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษา
และวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนโลก  สาระดังกลาวผูเรียนตองเขาใจและปฏิบัติได ตามกระบวนการของสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู จึงเกิดเปนคุณภาพของผูเรียนได 
 2.1.3  ทองถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตร 

1)  วิธีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 โดยหลักการทั่วไป ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรในระดับชาติ หรือระดับ
สถานศึกษา  มีวิธีดําเนินการในลักษณะเดียวกัน  คือเริ่มดวยการกําหนดจุดหมายของหลักสูตร      
การกําหนดเนื้อหาสาระการนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร แตละขั้นตอนมีการกระจายกิจกรรมใหละเอียดและครอบคลุมมากขึ้นได  เพื่อใหเหมาะสม
กับธรรมชาติของหลักสูตรแตละระดับหรือแตละประเภท 
  กูด (Good, 1973, pp. 157-158; อางถึงใน สุนีย ภูพันธ, 2546, หนา 158) 
ไดใหความเห็นไววา การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและการเปลี่ยนหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรเปนวิธีการพัฒนาหลักสูตรอยางหนึ่งเพื่อใหเหมาะสมกับโรงเรียน หรือระบบ
โรงเรียน จุดมุงหมายของการสอน วัสดุ อุปกรณ วิธีสอน รวมทั้งการประเมินผล สวนคําวา 
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึงการแกไขหลักสูตรใหแตกตางไปจากเดิม เปนการสรางโอกาส
ทางการเรียนขึ้นใหม 
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  ไทเลอร (Tyler, 1949, pp. 5-6) ระบุวา หลักเบื้องตนของหลักสูตรและการสอน           
มี 4 ประการ คือ 

   (1)  นิยามวัตถุประสงคในการเรียนรูที่เหมาะสม 
 (2)  กําหนดประสบการณการเรียนรู ที่มีประโยชน 
 (3)  จัดประสบการณการเรยีนรูเพื่อใหไดประสิทธิผลสูงสุด 
 (4)  ประเมินหลักสูตร และทบทวนประสบการณ การเรยีนรูที่ไมมีประสิทธิภาพ 

เพื่อปรับปรุงแกไข 
  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร โดยหลักการของ ไทเลอร สมมุติฐานจะถูก
กําหนดใหสัมพันธกับ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เมื่อนําหลักสูตรไปใช  ครูและผูพัฒนาหลักสูตร
จะตองสังเกตเพื่อทบทวนวาหลักสูตร นําไปสูผลที่ตองการหรือไม  แลวปรับหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ทาบา (Taba, 1962, p. 12; อางถึงใน วิชัย วงษใหญ, 2537, หนา 10) นักพัฒนา
หลักสูตรชาวอเมริกันใหความเห็นสนับสนุนใหโรงเรียนเปนผูจัดทําหลักสูตรเอง โดยยึดหลักการ
ดําเนินการจากระดับลางหรือระดับรากหญา ทาบามีความเชื่อวาครูในโรงเรียนซึ่งเปนผูสอนโดยตรง
ควรจะเปนผูจัดทําหลักสูตรเองมากกวาสวนกลางหรือเจาหนาที่ระดับสูงเปนผูจัดทําและจัดสงมาให 
และกลาววาครูควรจะเริ่มกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากการสรางหนวยการเรียนการสอน
ในเนื้อหาเฉพาะสําหรับเด็กในโรงเรียนกอน ความเห็นดังกลาวสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในครั้งนี้ ซ่ึงหลักสูตรที่ดีควรมีองคประกอบ 4 อยางไดแก  
  (1)  วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะวิชา 
  (2)  เนื้อหาวิชา และจํานวนชั่วโมงสอนแตละวิชา 
  (3)  กระบวนการสอน และการเรียนหรือการนําหลักสตูรไปใช 
  (4)  โครงการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร 
 ซ่ึงสอดคลองกับ สงัด  อุทรานันท (2532, หนา 10) กลาวไวสรุปไดวา การพัฒนา
หลักสูตร คือการพยายาม วางโครงการที่จะชวยเหลือนักเรียนไดเรียนรู ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน คือระบบโครงสราง ของการจัดโปรแกรมการสอน การกําหนด
จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุง ตําราเรียน คูมือครู และสื่อการเรียน การวัดและการประเมินผล 
การใชหลักสูตร การปรับปรุงแกไข และการใหอบรมครูผูใชหลักสูตร ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
ของการพัฒนาหลักสูตร และการสอนรวมทั้งการบริหารหลักสูตร 
 เซเลอร และอเลกซานเดอร (Saylor & Alexander; อางถึงใน อุดม เชยกีวงศ, 
2545, หนา 10) ไดเสนอความคิดในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้คือ  
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 (1)  การกําหนดเปาหมาย และจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนสิ่งแรก เปาหมาย
แตละประเด็นควรบงบอกถึงขอบเขตหนึ่งของหลักสูตร และขอบเขตที่สําคัญ รวมทั้งควรใหความสนใจ
ในการพัฒนาหลักสูตร พิจารณาตามความเหมาะสมของผูเรียน 
 (2)  การออกแบบหลักสูตร ควรสอดคลองกับเปาหมาย และจุดมุงหมายของ
หลักสูตร ความตองการของผูเรียนและลักษณะของสังคม และปรัชญาทางการศึกษา 
 (3)  การใชหลักสูตร ตองกําหนดขั้นตอนการนําไปใช เลือกวิธีการสอนและ
ส่ือที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามที่กําหนด 
 (4)  การประเมินผลหลักสูตร เนนที่ตัวหลักสูตร คุณภาพการสอน พฤติกรรม
ทางการเรียนของผูเรียน ซ่ึงชวยใหสามารถตัดสินใจวายังคงใชหลักสูตรนี้ตอไป 

   ฟอกซ (Fox, อางถึงใน อุดม เชยกีวงศ, 2545, หนา 10) ไดเสนอความคิด
ในการพัฒนาหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรตองกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรจากคานิยมตาง ๆ 
ของสังคม จุดมุงหมายของหลักสูตรจะชวยในการคัดเลือกความรูดานกระบวนการพัฒนาและ
การเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการคัดเลือกเนื้อหาสาระของหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน 
รูปแบบของหลักสูตรและวิธีสอน อันเปนประโยชนในการจัดทําหลักสูตร 

 ทาบา (Taba, 1962) ไดกําหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ในระดับโรงเรียน                    
ออกเปน 5 ขั้นตอน ซ่ึงสามารถปรับใชไดกับบริบทของประเทศไทย ดังนี้ 
 (1)  การผลิตหนวยการเรียนการสอนหรือหลักสูตรเฉพาะรายวิชาการดําเนินการ
จะเปนไปในลักษณะนํารองกระบวนการจัดทําหลักสูตรในลักษณะหนวยการเรียนหรือหลักสูตร
เฉพาะรายวิชา กิจกรรมดาํเนินการ 8 ประการ ดังนี้ 
 ก.  การวิเคราะหความตองการของผูเรียน ในขั้นนี้คณะกรรมการหลักสูตร
ของโรงเรียนจะสํารวจความตองการของผูเรียนเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําหลักสูตร โดยพิจารณา
จากชองวาง จุดบกพรองและความหลากหลายแหงภูมิหลังของผูเรียน 
 ข.  การกาํหนดจุดหมาย ภายหลังจากไดวิเคราะหความตองการของนกัเรียนแลว 
ผูวางแผนหลักสูตรจะชวยกนักําหนดจดุหมายที่ตองการ 
 ค.  การเลือกเนื้อหา เนื้อหาสาระหรือหัวขอเนื้อหาที่จะนํามาศึกษาไดมาโดยตรง
จากจุดหมาย คณะผูทําหลักสูตรไมเพียงแตจะตองพิจารณาจุดหมายในการเลือกเนื้อหาเทานั้น 
แตจะตองพิจารณาความสอดคลองและความสําคัญของเนื้อหาที่เลือกดวย 
 ง.  การจัดเนื้อหา  เมื่อไดเนื้อหาสาระแลว  งานขั้นตอไปคือ  การจัดลําดับ
เนื้อหา ซ่ึงอาจจัดตามลําดับจากเนื้อหาที่งายไปสูเนื้อหาท่ียาก หรืออาจจัดตามลักษณะหรือธรรมชาติ
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ของเนื้อหาสาระที่ตองการใหผูเรียนเรียนรู  การจัดเนื้อหาที่เหมาะสมควรจะสอดรับกับวุฒิภาวะ
ของผูเรียน  ความพรอมของผูเรียนและระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
 จ.  การเลือกประสบการณการเรียนรู  ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองเลือกวิธีการ
หรือยุทธวิธีที่ผูเรียนสามารถนําไปใชกับเนื้อหาได  นักเรียนจะทําความเขาใจเนื้อหาผานกิจกรรม
การเรียนรูที่นักวางแผนหลักสูตรและครูเปนผูเลือก 
 ฉ.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูเปนผูตัดสินวิธีการที่จะจัดและกําหนด
กิจกรรมการเรียนรู และการจัดลําดับขั้นตอนของการใชกิจกรรม ในขั้นนี้ครูจะปรับยุทธวิธีใหเหมาะกับ
นักเรียนเฉพาะกลุมที่ครูรับผิดชอบ 
 ช.  การกาํหนดสิ่งที่จะตองประเมินและวิธีการในการประเมิน  ครูผูสอน
ในฐานะผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรจะตองประเมินและตรวจสอบใหไดวาหลักสูตรดังกลาว
บรรลุจุดหมายหรือไม  ครูผูสอนจะตองเลือกเทคนิควิธีอยางหลากหลายเพื่อใชใหเหมาะสมกับ
การวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  และใหสามารถบอกไดวาจุดหมายของหลักสูตรไดรับการตอบสนอง
หรือไม 
  ซ.  การตรวจสอบความสมดุลและลําดับขั้นตอน  ผูจัดทําหลักสูตรจะตอง
มุงเนนที่การจัดทําหลักสูตรหรือหนวยการเรียนการสอนใหคงเสนคงวาและสอดคลองภายใน
ตัวหลักสูตรเอง การดําเนินการในลักษณะนี้ก็เพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม
และเกิดความสมดุลในเนื้อหาและประเภทของการเรียนรู 
 (2)  การนําหลักสูตรหรือหนวยการเรียนไปทดลองใช  เมื่อคณะผูรับผิดชอบ
หลักสูตรไดจัดทําหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรในรูปของสื่อหรือบทเรียนตาง ๆ เรียบรอยแลว 
คณะครูก็จะนําเอกสารหลักสูตรเหลานั้นไปทดลองสอนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ มีการสังเกต  วิเคราะห
และเก็บรวบรวมผลการใชหลักสูตรและการจัดกิจการรมในชั้นเรียน เพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรใหสมบูรณขึ้นในโอกาสตอไป 
 (3)  การปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรใหสอดคลองกัน  ในขั้นตอนนี้จะตองปรับ
หนวยการเรียนหรือหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง  โดยพิจารณา
ความสอดคลองระหวางความสามารถของผูเรียนกับทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยูและกับพฤติกรรมการสอน
ของครู  มีการรวบรวมขอจํากดัตาง ๆ ที่ไดจากการทดลองไวในคูมือครู  เพื่อจะใชเปนขอสังเกต  และ
แนวทางที่จะชวยใหครูไดจัดกิจกรรม การสอนอยางรอบคอบ 
 (4)  การพัฒนากรอบงาน  ภายหลังจากจัดทําบทเรียนหรือหลักสูตรรายวิชาตาง ๆ 
จํานวนหนึ่งแลว ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองตรวจสอบหลักสูตรและสื่อในแตละหนวยหรือแตละรายวิชา 
ในประเด็นของความเหมาะสมและความเพียงพอของขอบขายเนื้อหา และความเหมาะสมของ
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การจัดลําดับเนื้อหา  ครูหรือผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาหลักสูตรจะตองรับผิดชอบจัดทําหลักการ
และเหตุผลของหลักสูตรโดยดําเนินการผานกระบวนการการพัฒนากรอบงาน 
 (5)  การนําหลักสูตรไปใชและเผยแพร  เพื่อใหครูที่เกี่ยวของนําหลักสูตรไปใช
จริงในระดับหองเรียนอยางไดผล  จําเปนที่ผูบริหารจะตองจัดฝกอบรมครูประจําการอยางเหมาะสม
กระบวนการ  พัฒนาหลักสูตรทั้ง 5 ขั้นตอนที่กลาวมามีลักษณะที่เปนเชิงวิชาการอยูมาก  ดังนั้น
เมื่อมีการจัดทําหลักสูตรในสถานการณจริงผูรับผิดชอบสามารถปรับปรุงกิจกรรมและขั้นตอน
ใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา  สภาพทองถ่ินและเงื่อนไขอื่น ๆ ได  
               ความไดเปรียบของการสรางหลักสูตรโดยคณะบุคคลในสถานศึกษาก็คือ สามารถ
ตรวจสอบผลงานและปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสมไดตลอดเวลาเพราะมีนักเรียน
ซ่ึงพรอมที่จะใหความรวมมือในการทดลองใชในทุกขั้นตอนและตลอดเวลา 

   สรุปไดวา วิธีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคือการกําหนดจุดหมายของหลักสูตร
กําหนดเนื้อหาสาระ การนําไปใช แตละขั้นตอนมีการกระจายกิจกรรมใหเหมาะสมกับโรงเรียน
ซ่ึงโรงเรียนเปนผูจัดทําหลักสูตรเอง โดยครูเปนผูจัดทําใหสอดคลองกับนโยบายปฏิบัติการศึกษา 
สวนตัวหลักสูตรประกอบดวย วัตถุประสงค เนื้อหาวิชา จํานวนชั่วโมงสอนการงานการสอน และ
ประเมินผลการสอน 
  2)  ภูมิปญญาทองถ่ินและเนือ้หาทองถ่ิน 
   ภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบาน เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
แตอดีตยาวนานจนกลายเปนวิถีชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชนตลอดมา วัฒนธรรมของสังคม
ที่ผานมา มาจากรากเหงาของภูมิปญญาชาวบาน เปนเครื่องชี้นําผูคนในสังคม และชุมชนวาควรจะใช
ชีวิตอยางยั่งยืนถาวรอยางไรกับทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเปนการพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลกัน และ
เปนสิ่งที่นําไปสูการปรับตัวของชุมชนใหเขากับบริบททางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน
ที่มีวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง ดวยการเลือกใชวัสดุอุปกรณในการสรางเครื่องมือที่หาไดในทองถ่ิน 
กระบวนการผลิตไมซับซอนดวยวิธีใชแรงงานและพลังธรรมชาติเปนสําคัญ 
   การจัดการศึกษาในปจจุบัน เนื้อหาทองถ่ินนับวามีความสําคัญยิ่ง ที่จะตองจัด
ใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่อยูใกลตัวซ่ึงเปนความรูเดิมหรือประสบการณเดิมของผูเรียน  เพราะจะทําให
ผูเรียนสามารถดึงเอาความรูพื้นฐานที่สอดคลองกับเนื้อเร่ืองออกมาใชทั้งนี้การสอนควรจะพิจารณา
เลือกเนื้อเร่ืองที่ผูเรียนสนใจและในการเลือกเนื้อเรื่องนั้นตองเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการเลือกดวย ตามทฤษฎีการเรียนรูภาษาที่สอง (second language acquisition) ของ คราเชน 
(Krashen, 2007a, p. 1) พบวา วิธีที่ดีที่สุดในการไดทักษะทางภาษา คือ การใหขอมูลปอนเขาที่ผูเรียน
สามารถเขาใจได (comprehensible input) ในสถานการณทีมีความวิตกกังวลต่ํา และประกอบดวย



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 
22

เนื้อหา หรือขอความที่ผูเรียนตองการไดยิน วิธีนี้ จะไมบังคับใหผูเรียนใชภาษาในทันที แตจะใหเวลา
ผูเรียนพรอมกอน โดยการใหขอมูลปอนเขาที่สามารถสื่อสารและเขาใจได ไมใชจากการบังคับ และ
การแกไขภาษาจากถูกเปนผิด   
   สรุปไดวา การนําเนื้อหาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้  
ผูวิจัยไดใชเนื้อหาทองถ่ิน ของอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  จํานวน 6 บทเรียน  ซ่ึงประกอบดวย   
1) บทเรียน หนวยที่ 1 Introduction to Chon Buri 2) บทเรียน หนวยที่ 2  Let’s know Ban Bueng    
3) บทเรียน หนวยที่ 3  My favorite vegetarian dish 4) บทเรียน หนวยที่ 4  I’d like to watch Buffalo 
racing 5) บทเรียน หนวยที่ 5  Let’s visit Sian Sue Tai Shrine  และ 6) บทเรียน หนวยที่ 6  Popular 
food  Good taste. 

    3)  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
   การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ทองถ่ินนั้น สามารถทําไดใน 5 ลักษณะคือ การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม 
การปรับรายละเอียดของเนื้อหา การปรับปรุง และการเลือกใชส่ือการเรียนการสอน การจัดทําสื่อ
การเรียนการสอนขึ้นใหม และจัดทําคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นใหม กรมวิชาการ (2544, หนา 24) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1)  การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม 
    กอนลงมือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ทองถ่ินภายหลังจากที่ไดมีการวิเคราะหเปาหมายและแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการวางแผน
อยางมียุทธศาสตรของโรงเรียนแลวตองวิเคราะหภาระงานสอน โดยการศึกษาจากคําอธิบายรายวิชา
ที่กําหนด เพื่อจะทําใหทราบวาในแตละเนื้อหาหรือแตละรายวิชา ควรมีการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ทองถ่ินไดอยางไร คําอธิบายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
   สวนที่ 1  กิจกรรมการเรียนรู ไดแก สวนที่ระบุถึงแนวการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  สังเกตไดจากคําวา  ศึกษา  ทดลอง  สํารวจ  ปฏิบัติ  วิเคราะห  อภิปราย ฯลฯ 
   สวนที่ 2  สาระการเรียนรูรายป/รายภาค ไดแก  สวนที่ระบุถึงขอบเขตของ
เนื้อหาและกระบวนการที่จะนํามาใหผูเรียนเรียนรู  หรือฝกเพื่อใหบรรลุตามจุดประสงค 
   สวนที่ 3  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู  ไดแก  สวนที่ระบุ
พฤติกรรมหรือตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนหลังจากไดเรียนรูหรือฝกทักษะ/กระบวนการตามที่ระบุ
ไปแลวในสวนที่ 1  และ 2  พฤติกรรมที่ตองการใหเกิดนี้ตองประกอบดวยสวนที่เปนความรู  ทักษะ/
กระบวนการ  เจตคติ  
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   การพัฒนาหลักสูตรที่เปนการปรับพฤติกรรมการเรียนการสอนนี้  ทองถ่ิน
ตองพิจารณาตอไปวา “กิจกรรม” ที่หลักสูตรกําหนดใหจัดนั้นจะจัดโดยวิธีใดที่จะทําใหสอดคลองกับ
สภาพและความตองการของทองถ่ิน เชน กิจกรรม “การศึกษา” 
   ทองถ่ินสามารถจัดใหผูเรียนได “ศึกษา” ดวยวิธีการตาง ๆ ไดหลายวิธี คือ  
1) ฟงคําอธิบายจากครู 2) คนควาจากหองสมุดโรงเรียน 3) คนควาจากแหลงวิทยาการอื่น ๆ 
4) เชิญผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินมาบรรยาย  5) ออกไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 6) ออกไปสํารวจดูสภาพจริง
ในพื้นที่ 7) สังเกตสิ่งแวดลอมรอบขาง  8) ออกไปทัศนศึกษา 9) รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
10) นําหรือพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินมาใช 11)  วิเคราะหขอมูล  
      จะเห็นไดวา กิจกรรม “การศึกษา” นั้นสามารถจัดกิจกรรมที่เปน “การศึกษา” 
ที่กําหนดไวดวยวิธีการตาง ๆ หลายวิธี  และแตละวิธีจะมีขั้นตอนของการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป  
ไมวาจะตัดสินใจเลือกหรือปรับกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปในลักษณะใดก็ตาม  กิจกรรม
ที่จัดขึ้นนั้นตองเปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและไดเรียนรูเร่ืองที่เกี่ยวกับทองถ่ินของ
ตนใหมากที่สุด  ตองจัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการวางแผนอยางมียุทธศาสตร
ของโรงเรียน  เชน  การเรียนรูจากแหลงวิทยาการ  สถานประกอบการหรือภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ  
ที่สําคัญจะตองไมทําใหจุดประสงคการเรียนรูเปล่ียนแปลงไป 

         นอกจากนี้  ในกรณีที่ทองถ่ินตองการใหมีการปฏิบัติกิจกรรมเสริมในลักษณะ
ของชุมชนอีกก็ได  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาและทําความเขาใจทองถ่ินในเรื่องตาง ๆ  
มากยิ่งขึ้น 
 (2)  การปรับรายละเอียดของเนื้อหา 

        การพัฒนาหลักสูตรดวยการปรับรายละเอียดของเนื้อหานี้  มีวิธีเดียวกับ
การพัฒนาหลักสูตรดวยการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือกิจกรรมเสริม  กลาวคือ  เมื่อวิเคราะห
แลวพบวาแนวปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อจะใหบรรลุถึงเปาหมายซึ่งมีระบุไวในจุดประสงคการเรียนรู
ของกลุมสาระ/รายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาแลว  นอกจากจะปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับทองถิ่นแลว  ในการพิจารณากําหนดรายละเอียดเนื้อหาที่จะนํามาใหเรียนรูหรือ
ฝกทักษะเพื่อใหเกิดทักษะ  เพื่อใหเกิดทักษะตามจุดประสงคที่ระบุไว  ทองถ่ินสามารถจะพิจารณา
ปรับรายละเอียดของเนื้อหาใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ินได โดยการนําเอาเนื้อหาที่เกี่ยวของ
กับทองถ่ินของตนมาใหผูเรียนไดศึกษาหรือฝกทักษะ ทั้งนี้เพราะวาในคําอธิบายรายวิชากําหนด
เนื้อหาไวกวาง ๆ โดยกําหนดเปนขอบขายหรือหัวขอตาง ๆ ไวเพื่อใหทองถ่ินสามารถกําหนด
รายละเอียดของเนื้อหาใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ินไดดวยการเพิ่มหรือปรับไดตามความเหมาะสม  
การพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้สามารถกระทําไดกับทุกรายวิชา  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ 
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 ก.  ศึกษาผลการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรม และคาบเวลาที่กําหนดไว
ในคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษา 
 ข.  กําหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเพิ่มหรือปรับสําหรับนํามาใหนักเรียน
เรียนรู/ฝกทักษะ โดยใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน 
 ค.  นํารายละเอียดของเนื้อหาที่ไดตามขอที่ 2 ไปปรับเขากับขอบขายเนื้อหา
สาระของรายวิชาที่สอนแลวนําไปจดัทําเผยแพรการจัดการเรียนรูตอไป 
 จะเห็นไดวา การนําเนื้อหาทองถ่ิน  วัฒนธรรมทองถ่ิน  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 
มาใชในบทเรียน จะมีสวนชวยสงเสริมการเรียนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของผูเรียนใหสูงขึ้น 
โดยมีสาเหตุสวนหนึ่ง มาจากเนื้อหาที่ตรงกับความตองการ ความสนใจของผูเรียนและเปนเรื่องราว
ท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในชีวิตจริงของผูเรียนทําใหผูเรียนมีพัฒนาการความสามารถดานทักษะ
ทางภาษาไดดี 
 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับ
สภาพของทองถ่ิน เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นตรงกับสภาพแวดลอมในชีวิตจริงโดยผูเรียนสามารถศึกษา
จากแหลงเรียนรูในทองถ่ินโดยเอาเนื้อหาในทองถ่ินมาเรียนและเกิดทักษะตรงตามจุดประสงคทีก่าํหนดไว 
เพราะเนื้อหาตรงกับความตองการและความสนใจของผูเรียน 

  2.1.4  แนวคิดและการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  
  1)  แนวคิดพืน้ฐานของการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 
 การเรียนการสอนภาษา  เปนกระบวนการที่ซับซอนตองอาศัยความสัมพันธ
ระหวางผูสอน  และผูเรียน  ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนซึ่งมีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีและ
วิธีการตาง ๆ มากมาย  ทฤษฎีและวิธีการเหลานี้ไดแก  การศึกษาถึงความตอเนื่องตามลําดับของเนื้อหา
หนาที่ของภาษา  ความหลากหลายของภาษา  วัฒนธรรมและการวิเคราะหปฏิสัมพันธที่มีตอกัน  
จึงทําใหเกิดความหลากหลายของแนวคิดขึ้น  และกอใหเกิดวิธีสอนที่แตกตางกันออกไป  ดังนั้น
ในการกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษา  ครูผูสอนจึงควรจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับ
แนวคิดและวิธีสอนของตนใหเขาใจอยางถองแทเสียกอน ซ่ึงสุมิตรา อังวัฒนกุล (2539, หนา 19)  
ไดเสนอคํา 3 คําที่เปนพื้นฐานสําคัญในการสอนภาษานั่นคือ แนวคิด (approach) วิธีสอน (method) 
และกลวิธีสอน (technique) ทั้ง 3 มีความสัมพันธกัน นั่นคือ กลวิธีสอนจะชวยใหสอนบรรลุผล 
ในขณะที่วิธีสอนจะตองสอดคลองกับแนวคิดที่ผูสอนยึดถือ และสุมิตรา อังวัฒนกุล (2539, หนา 19) 
เห็นวาในแตละวิธีสอนนั้น จะตองประกอบไปดวยทฤษฎี และการปฏิบัติรวมกัน ดังนั้น ในระบบ
การสอนจะตองประกอบไปดวยแนวคิด รูปแบบการสอน และกระบวนการสอน 
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 แนวคิด (approach)  หมายถึง ทฤษฎี หลักการ หรือความเชื่อตาง ๆ เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของภาษา นั่นคือ ลักษณะพื้นฐานของระบบภาษา และความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของ
การเรียนรูภาษา ซ่ึงก็คือกระบวนในการเรียนรูภาษาและปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษา 
แนวคิดจึงเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ชวยใหผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม และ
ชี้ใหเห็นถึงสัมฤทธิ์ผลของผูเรียนที่คาดหวังไวได 
 วิธีสอน (method) หมายถึงแผนรวมของกระบวนการในการนําเสนอเนื้อหาของ
การเรียนการสอน แผนรวมนี้ประกอบดวย จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะของการเรียน
การสอน เกณฑการคัดเลือกและจัดลําดับเนื้อหา รูปแบบของการนําเสนอเนื้อหา บทบาทของผูสอน 
บทบาทของผูเรียน และวัสดุสารประกอบการเรียนการสอน องคประกอบของแผนรวมเหลานี้
จะตองสอดคลองกันและสอดคลองกับแนวคิดที่เลือกไว 
 กลวิธีสอน (technique) หมายถึงกลวิธี และกิจกรรมตาง ๆ ที่ควบคูไปกับวิธีสอน
แตละวิธี หรือควบคูไปกับกระบวนการหรือข้ันตอนตาง ๆ ของการเรียนการสอน กลวิธีที่ใชจะตอง
สอดคลองกลมกลืนกับวิธีสอน และแนวคิดที่เลือกไว 
 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ส่ือการเรียนการสอนที่นํามาใชถึงแมวา
จะสลับซับซอนเพียงใด ถือวาเปนกลวิธีหนึ่ง หลักการหรือกฎเกณฑในการเรียนรู ถือวาเปนแนวคิด  
สวนแผนงานที่เอาไปปฏิบัติจริง ถือวาเปนวิธีสอน   
 ในปจจุบันมีแนวคดิเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาหลายแนวคิดดวยกันแตละ
แนวคิดชวยสรางความคิดที่เปนระบบใหแกครูผูสอนชวยใหทราบถึงการวิเคราะห สังเคราะห หรือ
กรอบในการพัฒนา มโนมติเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา อาจจะแบงแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน
การสอนภาษาออกไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู แนวคิดเกี่ยวกับการสอน 
และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร แนวคิดทั้ง 3 แนวคิด ยอมปรากฏในภาคปฏิบัติของครูผูสอน 
ในการตัดสินใจในการวางแผนการเรียนการสอน การคัดเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
ตลอดจนเลือกสื่อการสอน ดวยเหตุนี้ ครูผูสอนควรจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดดังกลาว
เปนอยางดี ซ่ึงจะสงผลใหการสอนของตนเองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539, 
หนา 21) 
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2)  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา 
 ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาที่ไดรับความสนใจมาก คือแนวคิดของ 
คราเชน (Krashen, 1987, pp. 35-40; อางถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539, หนา 21-22) ไดกลาวถึง
สมมติฐานในการเรียนรูภาษาที่สองไว 5 ประการ สรุปไดดังนี้ 
 (1)  สมมติฐานเกี่ยวกับการเรียนและการรูภาษา (The Acquisition Learning 
Hypothesis) สรุปไดวากระบวนการเรียนรูภาษาที่สองมี 2 แบบ คือ การรูภาษา (language acquisition) 
และการเรียนภาษา (language learning)   
 (2)  สมมติฐานเกี่ยวกับขั้นตอนในการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ (The Natural 
Order Hypothesis) สรุปไดวา การรูภาษานั้นเปนไปอยางมีขั้นตอน ผูเรียนจะเรียนรูโครงสรางบางอยาง
กอนโครงสรางอื่น ๆ  
 (3)  สมมติฐานเกี่ยวกับกลไกทดสอบทางภาษา (The Monitor Hypothesis) 
สมมติฐานนี้มีสาระสําคัญกวาการรูภาษา และการเรียนภาษา นําไปใชประโยชนไดตางกันการรูภาษา 
ทําใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงได โดยมีความคลองแคลวในการใชภาษา 
สวนการเรียนภาษา มีประโยชนในการตรวจสอบความถูกตองของภาษาหรือทําหนาที่เปนกลไก
ทดสอบภาษาเทานั้น 
  (4)  สมมติฐานเกี่ยวกับการรับรูขอมูลทางภาษา (The Input Hypothesis) 
สมมติฐานนี้มีสาระสําคัญวาปจจัยหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการเรียนรูภาษาที่สอง คือ ขอมูลทางภาษา
ที่ผูเรียนสามารถเขาใจไดหรือที่เรียกวา comprehensible Input ขอมูลดังกลาว อาจไดมาจากการฟง
หรือการอาน แตจะตองเปนส่ิงที่ผูเรียนสามารถเขาใจไดและเปนขอมูลที่นาสนใจและเกี่ยวของกับ
ตัวผูเรียน 
 (5)  สมมติฐานเกีย่วกบัความแตกตางดานจิตใจ (The Affective Filter Hypothesis) 
สมมติฐานนี้มสีาระสําคัญวา ปจจัยที่สําคัญ ที่มีผลตอการเรียนรูภาษาที่สองคือปจจัยดานเจตคติ เชน 
แรงจูงใจ ความวิตกกังวล ซ่ึงเปนสิ่งที่จะชวยสงเสริมหรือขัดขวางการเรียนรูภาษาของผูเรียนได  

 สรุปไดวา  การจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
เปนกระบวนการผสมผสาน ทฤษฏี หลักการ เกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา การนําเสนอเนื้อหา
การเรียนการสอน จุดมุงหมายของการเรียนการสอน การคัดเลือก และจัดลําดับเนื้อหา บทบาทผูสอน
และผูเรียน วัสดุประกอบการเรียนการสอน กิจกรรม หรือขั้นตอนตาง ๆ ของการเรียนการสอน
ตองสอดคลองกันทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม (Schema Theory) 
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   ออสุเบล (Ausubel, 1969, pp. 54-56) ไดกลาวไววาทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย
(Theory of Meaningful Verbal Learning) ซ่ึงสาระสําคัญของทฤษฎีนี้ คือการเรียนรูอยางมีความหมาย
จะเกิดขึ้นได เมื่อผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูใหม เขากับความคิดรวบยอดที่สัมพันธกัน ซ่ึงมีอยูแลว 
ในโครงสรางทางปญญาของผูเรียน แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายนี้ คาแรล และอิสเทอโฮล 
(Carrell & Eisterhold, 1987, p. 218) ไดนํามาพัฒนากลวิธีการเรียนรูเพื่อใหเกิดการเรียนรู
อยางมีความหมาย และชี้ใหเห็นความสําคัญของความรูเดิมซึ่งเปนทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมของ 
บาทเลท (Bartlett, 1932; อางถึงใน อํานาจ สมบัติยานุชิต (2552, หนา 61) ที่วาความจําเกี่ยวกับ
ความรู เดิมที่ ผู เ รียนไดสรางไว เมื่อไดเรียนรู ส่ิงที่ผานมาแลว โครงสรางความคิดในสมอง
ไดมีการจัดกลุมขอมูลเกี่ยวกับความรูและประสบการณเปนลําดับ  ตามคุณสมบัติที่คลายคลึงและ
มีความสัมพันธซ่ึงกันจะสามารถนําไปใชในการทําความเขาใจและประยุกตใชกับความรูใหมแลว
ทําการเก็บไวใชเปนขอมูลตอไป การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาทองถ่ินทําใหผูเรียน
สามารถทําความเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดงายขึ้นเมื่อมีการเชื่อมโยงความรูใหมทางภาษากับความรูเดิม
ที่มีอยูทําใหสามารถเรียนรูภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใชเนื้อหาทองถ่ินในการสรางบทเรียน
เปนภาษาอังกฤษ มีสวนในการเชื่อมโยงความรูเดิมทําความเขาใจเนื้อหา ในบริบทใหมไดดีขึ้น 

   งานวิจัยของ สกาว พิมพิรัตน (2551, หนา 14) ระบุวา ทฤษฎีความรูเดิมหรือพื้นฐานความรูเดิม
คือความรูทั่วไป ที่บุคคลสะสมไวในหนวยความจําซึ่งเปนขอมูลทางความคิด การรับรู มโนภาพ 
การแกปญหา และอารมณที่แตกตางกันแตละบุคคลอาจจะมีความรูเดิม ในเรื่องตาง ๆ ที่แตกตางกัน
ไปขึ้นอยูกับประสบการณ การเรียนรูในชีวิตของแตละบุคคลโครงสรางของความคิดในสมอง 
ซึ่งมีการจัดกลุมขอมูลเกี่ยวกับความรูเดิมหรือประสบการณของบุคคลนั้น ๆ ขอมูลเหลานั้น
จะเปนประโยชนในการคาดคะเนหรือการตีความขอมูลใหม ใหเขากับขอมูลเดิมที่มีอยู การที่ผูเรียน
สามารถนําขอมูลของความรูเดิมมาคาดคะเนขอมูลใหมไดจะชวยใหผูเรียนเรียนเรื่องนั้น ๆ ไดเร็วยิ่งขึ้น
โดยการยึดส่ิงที่เรียนรูหรือความรูเดิมเปนหลัก ฉะนั้นเนื้อหาจึงถือไดวาเปนประสบการณเดิมหรือ
ความรูเดิมของผูเรียนจะชวยใหผูเรียนสามารถนําไปตีความในเรื่องเรียนไดเปนอยางดี และที่เรียน
ไดเปนอยางดีและจะชวยในการคาดคะเนเหตุการณลวงหนาในเรื่องที่อานไดอีกดวย ในทํานองเดียวกัน
การเขียนที่ใชประสบการณเดิมของผูเรียน  จะทาํใหการเขียนของผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
จึงทําใหการเรียนนั้นเปนการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียน และสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น และสงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการเขียนอังกฤษไดเปนอยางดี    

  สรุปไดวา ความรูเดิม คือ โครงสรางความคิดในสมอง ที่มีการจัดกลุมขอมูล เกี่ยวกับ
ความรูเดิม หรือประสบการณเดิม ของบุคคลนั้นๆ ขอมูลเหลานั้นจะเปนประโยชนในการคาดคะเน 
หรือการตีความขอมูลใหม เพื่อใหเขากับขอมูลเดิมที่มีอยูแลว ผูเรียนสามารถนําขอมูลของความรูเดิม 
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มาคาดคะเนหรือตีความขอมูลใหมได จะชวยใหผูเรียน เรียนเรื่องนั้นๆ ไดเร็วขึ้นโดยการยึดสิ่งที่ได
เรียนรู หรือความรูเดิมเปนหลัก ฉะนั้นบทเรียนเนื้อหาทองถ่ิน  จึงถือไดวา เปนประสบการณเดิมหรือ
ความรูเดิมของผูเรียน ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถนําไปตีความวิเคราะหในเรื่องที่เรียนไดเปนอยางดี 
และชวยในการคาดคะเนเหตุการณลวงหนาในเรื่องที่อานไดอีกดวย 

  2.1.5  แนวการสอนโดยใชเนื้อหาเพื่อนําไปสูการเรียนรูภาษา  
 1)  แนวคิดและการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนโดยใชเนื้อหาเพื่อนําไปสู 

การเรียนรูภาษา 
 กรมวิชาการ (2545, หนา 121) กลาวไววา การจัดการเรียนการสอนภาษา

ที่เนนเนื้อหา หมายถึงการสอนภาษาที่นําเนื้อหาสาระการเรียนรูตาง ๆ มาบูรณาการกับจุดหมายของ        
การสอนภาษาคือ ผูเรียนใชภาษาในการเรียนรู และในขณะเดียวกันก็พัฒนาการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ไปดวย ดังนั้นการคัดเลือกเนื้อหาที่นํามาใหผูเรียนไดเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะเนื้อหาที่คัดเลือกมา 
จะตองเอื้อตอการบูรณาการการสอนภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน นอกจากนี้ยังชวยให
ผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห สามารถตีความ ประเมินขอมูลของเรื่องที่จะพัฒนา 
การเขียนเชิงวิชาการ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ได ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาในลักษณะองครวม 
(whole language learning) 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนนเนื้อหา หรือ content-based  instruction (CBI) 
เปนแนวการสอนที่ตอเนื่องจากการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร หรือ Communicative  Language 
Teaching  (CLT) มีหลักสําคัญวา การเรียนภาษาจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนอยูในสถานการณการเรียน
การสอนที่เหมือนจริง เอสกี (Eskey, 1997;อางถึงใน กรมวิชาการ, 2545, หนา 125) การเรียนการสอน
แบบ CBI เปนการจัดกิจกรรมที่ใชเนื้อหาเพื่อนําไปสูการเรียนรูภาษาโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ทั้งกิจกรรมเดี่ยว หรือคู หรือกลุม เชนอภิปรายประเด็นสําคัญหาแนวทางแกไขปญหา วเิคราะห ประเมิน
หรือศึกษาแนวความคิด สรุป ตีความขอมูล เสนอรายงานหรือโตวาที ผูเรียนมีโอกาสไดศึกษาขอมูลใหม ๆ
ไปพรอมกับฝกการใชภาษาใหถูกตองในสถานการณที่สมจริง การสอนแบบ CBI มีกิจกรรมเหมือน
การสอน CLT เพราะใชกิจกรรมที่ฝกทักษะการสื่อสารเหมือนกัน เชน กิจกรรมแกปญหา (problem  
solving) กิจกรรมเติมขอมูลสวนที่หายไป (information gap) การเรียงลําดับความสําคัญ  (ranking) 
การจําแนกประเภท (classification) กิจกรรมตอขอมูล (jigsaw) ตลอดจนการสัมภาษณ (interview) 
ลักษณะที่ตางกันคือ ผูเรียนแบบ CBI จะไดเรียนเนื้อหาไปพรอม ๆ กับภาษาและทักษะการเรียน
เชิงวิชาการ การสอนแบบ CBI ไดเตรียมนักเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อหาความรูทางวิชาการเพิ่ม 
ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางไปจากการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมีแนวการเรียน
การสอนที่สําคัญ คือแนวการสอนแบบ CBI มีลักษณะเปนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
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(Learner-Centered Approach)  การสอนที่คํานึงถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับภาษา เนนการเรียนรู
จากประสบการณ เนนการเรียนรูจากการทําโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบรวมมือ 
การสอนแบบปฏิสัมพันธ และการสอนแบบเนนความรูความเขาใจ 

   ในการเรียนการสอนที่จะใชเนื้อหาทองถ่ินในการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการ
ดานการพูดนั้น บรินตัน และเวส (Brinton & Wesche, 1989; อางถึงใน ปวราย  เรืองมณี, 2549, หนา 22) 
ไดใหความรูถึงวิธีการสอนภาษาโดยใชเนื้อหาเพื่อนําไปสูการเรียนรูภาษา วาเปนการสอนที่ประสาน
เนื้อหาเขากับวัตถุประสงคของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยที่นักเรียน เรียนภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ ผูสอนจะฝกใหผูเรียนทําความเขาใจสาระ เนื้อหาโดยการใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือ 
ผูสอนจะใชเนื้อหากําหนดรูปแบบของภาษา หนาที่ของภาษาและทกัษะยอย ที่นักเรียนจําเปนตองรู
เพื่อที่จะเขาใจสาระของเนื้อหาและกิจกรรมได การใชเนื้อหาเพื่อนําไปสูการเรียนรูภาษาขึ้นจะทําให
ผูสอนสามารถสรางบทเรียนใหสอดคลองกับสถานการณจริงไดมากที่สุด ทั้งนี้ผูสอนใชการสอน
แบบบูรณาการใชเนื้อหากําหนดบทเรียนทางภาษา ผูสอนทักษะใหสัมพันธกับหัวเรื่องที่กําหนด
ในการเลือกหัวเร่ือง  ผูสอนตองแนใจวาผูเรียนมีทักษะและกลวิธีการเรียนที่จําเปนเพื่อท่ีจะสามารถ
เขาใจเนื้อหาไดในการเรียนการสอนครูตองเขาใจกลวิธีการเรียนรูหรือกลยุทธในการพูดของนักเรียน 
ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนในแนวนี้ไดกระตุนใหผูเรียนคิดและเกิดการเรยีนรู โดยผานการฝกทกัษะ
ทางขอมูล  เพื่อที่จะสามารถพูดหรือเขียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได จะเห็นไดวานักเรียน
ฝกทั้งทักษะทางภาษา และทักษะการเรียนซึ่งเตรียมนักเรียนใหพรอมที่จะใชภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ในสถานการณจริงในอนาคต 

   หลักสําคัญในการเรียนรูภาษาคือ นักเรียนสามารถเรียนรูภาษาไดดี ถามีโอกาส
ใชภาษาในสถานการณที่เหมือนจริง และผูเรียนจะใชภาษามากขึ้น ถามีความสนใจในเนื้อหาที่เรียน 
ดังนั้นผูสอนจึงควรตองนําเนื้อหาที่เปนจริง และสถานการณการเรียนรูที่สมจริง มาใหนักเรียน
ไดฝกใชภาษา เพื่อที่จะทําความเขาใจสาระของเนื้อหา โดยนักเรียนสามารถใชพื้นความรูเดิมของตน
ในภาษาไทยมาโยงกับเนื้อหาของวิชาในภาษาอังกฤษ  และที่สําคัญที่สุดคือแนวการสอนแนวนี้ 
ฝกใหนักเรียนคิดเปน สามารถวิพากษวิจารณขอมูลที่ไดจากเนื้อหาที่เรียน และใชทักษะทางภาษา
เปนเครื่องมือในการคนควาขอมูลเพิ่มเติมได ฉะนั้นการเรียนการสอนวิธีนี้จึงเหมาะสมกับการสอน
ภาษาในระดับมัธยมศึกษา 

  กรมวิชาการ (2545, หนา 121) กลาวไววา การจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนน
เนื้อหา (Content-Based Instruction) เปนการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาความสามารถทางภาษาของผูเรียน
วิธีหนึ่ง คือ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เนื้อหา ทักษะทางภาษา กระบวนความคิด เจตคติและวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ ยังเปนการจัดการเรียนการสอน ที่จะกอใหเกิดประโยชนใหแกผูเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้ 
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  (1)  ตอบสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน ตลอดจนใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร  
  (2)  เรียนรูภาษาที่ใชจริงในชีวิตประจําวันอยางหลากหลาย โดยใชเนื้อหา
เปนเครื่องมือในการเรียนรูทกัษะทางภาษา กระบวนความคดิ และแสวงหาความรูเพิม่เตมิไดดวยตนเอง 
  (3)  สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสสัมพันธความรูที่เรียนในสาระการเรียนรูตาง ๆ 
ดวยภาษาไทยกับเนื้อหาที่เรียนในสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกอใหเกิด
ความเชื่อมโยงเปนลักษณะตาง ๆ เชน การเชื่อมโยงความคิดในเนื้อหาวิชาการที่หลากหลาย จะชวยให
ผูเรียนสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของประสบการณตาง ๆ และสามารถนําความคิดไปใช
ในสถานการณตาง ๆ ได  
  (4)  ชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย โดยการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะ
ที่จะทําใหเกิดการเรียนรูเนื้อหาและภาษาไปพรอม ๆ กัน 
 (5)  เตรียมตัวผูเรียนสําหรับการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
   (6)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมในลักษณะการเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรียนรู
จากการทํากิจกรรม การเรียนรูจากการฝกงาน การเรียนรูจากประสบการณและการเรียนรูจากโครงงาน 
     นอกจากนี้ บรินตัน และเวส (Brinton & Wesche, 1989; อางถึงใน ปวราย เรืองมณี, 
2549, หนา 22) กลาวอีกวา ลักษณะของขอมูลที่ปอนเขาที่เหมาะสม ชวยใหเกิดการเรียนรูภาษา มีลักษณะ
ดังนี้           
   (1)  สามารถเขาใจได (comprehensible) เปาหมายของการสอนภาษาโดยใชแนวคิด
วิธีธรรมชาติ คือ การจัดขอมูลปอนเขาเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจไดมากที่สุดผูสอนตองใชส่ือการสอน
หรือพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนเขามาชวยสรางความเขาใจ 

 (2)  มีความนาสนใจและสัมพันธกับตัวของผูเรียน 
 (3)  ไมมกีารจดัลําดับไวยากรณ 
 (4)  มีปริมาณเพียงพอ 
 (5)  ชวยลดระดับของความวติกกังวล 
 (6)  นําไปใชการติดตอส่ือสารได 

  2)  การนําการจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนนเนื้อหาไปใช  
 กรมวิชาการ (2545, หนา 122) ระบุวา การจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนนเนื้อหา
หรือ Content-Based Instruction (CBI) ผูสอนสามารถดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้   
 ขั้นที่  1 การเลือกแกนสาระ (selecting the theme) ในการเลือกเนื้อหาที่จะสอนนั้น
ครูผูสอนจะตองเลือกหัวเรื่อง (topic) ที่สอดคลองกับสถานการณจริงและเลือกหัวเร่ืองยอย (sub-topic)  
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ที่สัมพันธกัน นอกจากนี้ครูผูสอน จะตองคํานึงถึงความตองการ และความสนใจของผูเรียน ครูสามารถ
เลือกเร่ืองที่จะสอนจากสาระการเรียนรูตาง ๆ ในหลักสูตรเชน สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา ฯลฯ นอกจากครูผูสอนจะใชเนื้อหาจากสาระการเรียนรูตาง ๆ มาสอนทักษะภาษาแลว  
ยังจะฝกใหผูเรียนคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยแหลงเนื้อหาอีกแหลงหนึ่ง คือ (Media) เชน หนังสือพิมพ
วารสาร ส่ิงพิมพภาษาอังกฤษ ซ่ึงเสนอขาวและเหตุการณปจจุบัน อนึ่งครูผูสอนสามารถเลอืกใชเนื้อหา
จากหนังสือเรียนของสํานักพิมพไดตามความเหมาะสม สโตลเลอร และเกรบ (Stoller & Grabe, 1997, 
p. 91; อางถึงใน กรมวิชาการ, 2545, หนา 122) 
  ขั้นที่ 2 การเลือกสื่อการสอนหรือบทเรียน (Selecting the Material or the Text) 
การเลือกส่ือการสอนหรือบทเรียนนับเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะครูผูสอนจะตองหาบทเรียน
ในกรอบเนื้อหาที่คาดวาผูเรียนสนใจ ทั้งจะตองฝกใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูงเชน
สามารถตีความ หรือสังเคราะหขอมูลหรือแยกประเด็นที่เปนความเห็นจากขอเท็จจริงสามารถ
เห็นภาพตามคําบรรยาย สามารถระบุความเปนเหตุเปนผล บรินตัน และเวส (Brinton & Wesche, 
1997; อางถึงใน กรมวิชาการ, 2545, หนา 122) ใชโครงสรางของภาษาในการเลือกบทเรียนที่จะใชสอน
อาจใชแนวทางดังตอไปนี้  
 (1)  เนื้อหาของบทเรียนเปนเรื่องจริง (content authenticity) ทันสมัยมีขอมูลมากพอ 
ที่จะใหผูเรียนฝกทักษาการอาน เขียน และฟงได 
 (2)  ภาระงานที่สอดคลองกับสถานการณจริง (task authenticity) เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชากิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาความคิดเชิงวิพากษวิจารณ 
 (3)  ระดับความสนใจ (interest level) เนื้อหาในการเรียนสอดคลองกับความสนใจ
ของผูเรียน 
 (4) ระดับความยากงาย (difficulty level) บทเรียนยากงายเหมาะกับระดับของ
ผูเรียน บทเรียนใหขอมูลพอเพียงและมีความยาวพอเหมาะ 
 (5)  เนื้อหาเขาใจไดงาย  (accessibility) ผูเรียนจําเปนตองมีความรูพื้นฐาน
กอนอานบทเรียนนี้และสามารถเขาใจประเด็นทางวัฒนธรรม การเรียบเรียงเนื้อหา ตลอดจนสํานวน
ภาษาเหมาะสม 
 (6) บทเรียนหาไดงาย (availability) ครูผูสอนสามารถหาบทเรียนไดในทองถ่ิน
ของตน 
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 (7)  รูปแบบของบทเรียน (packaging) นาสนใจ การจัดหนา ตัวพิมพ ภาพ สีสัน  
ชวยใหนักเรียนเขาใจไดงายขึ้น 
 (8)  บทเรียนยืดหยุนได (flexibility) บทเรียนเหมาะที่จะใชสอนแบบทักษะสัมพันธ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่หลากหลายและเอื้อตอผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูตางกัน 
 (9)  แหลงเนื้อหา (source) บทเรียนมาจากแหลงเนื้อหาที่มีรูปแบบที่หลากหลาย 
 (10)  สวนเสริมบทเรยีน (textural aids) เชน คําอธิบายศัพท คําถามใหคนควา
เพิ่มเติมหรือดัชนีคํา ซ่ึงชวยใหผูเรียนเขาใจและจําเนื้อหาที่เรียนได 
 (11)  สื่อการสอนเสริม (supporting materials) อาจมีคูมือครูเฉลยคําตอบหรือ
แบบฝกหัดเสริมส่ือจริงที่หลากหลาย เพื่อฝกทักษะตาง ๆ เสริมบทเรียนจากตําราเรียนเพื่อใหการสอน
นาสนใจยิ่ง โดยครูผูสอนในแตละโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนสามารถชวยกันรวบรวมบทเรียน 
สรางเปนศูนยบทเรียนหรือศูนยส่ือการเรียนการสอน (english instructional resource centre) 
 นอกจากนี้ครูผูสอนยังสามารถขอคําแนะนําเกี่ยวกับบทเรียนจากครูผูสอนที่สอน 
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน เชน สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร ในการหาขอมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหา ตลอดจนคําอธิบายคําศัพท เปนการเชื่อมโยงการเรียนทักษะทางภาษาเขากับความรูในสาขา
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนที่เรียน เพื่อพัฒนากลวิธีการเรียนและทักษาการใชความคิดเชิงวิพากษวิจารณ
ซ่ึงมีความสําคัญตอผูเรียน 
 ขั้นที่  3  การสรางแผนภูมิแสดงเครือขาย  (web) หลังจากเลือกเนื้อหาแลวจึงกําหนด
หัวเรื่อง (topic) และหัวเรื่องยอย (sub-topic) เพื่อเจาะลึกเนื้อหาโดยใหมีความตอเนื่องและสัมพันธกัน 
ตลอดจนสอดคลองกับสาระการเรียนรูอ่ืนในหลักสูตร จากเนื้อหาในแตละหัวเร่ือง ผูเรียนจะไดรูขอมูลใหม
พรอมกับพัฒนาทักษะทางภาษา รวมทั้งฝกกลวิธีการเรียนและพัฒนาทักษาการคิดเชิงวิพากษวิจารณ
ไปพรอมกัน ฉะนั้นครูผูสอนควรเลือกหัวเร่ืองที่นาสนใจเกี่ยวของกับประสบการณของผูเรียนและ
มีรูปแบบภาษาหลากหลาย 
 ขั้นที่  4  การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน  (developing the instructional 
tasks and activities) การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหากลาวคือ  
ครูผูสอนจะวิเคราะหเนื้อหาเพื่อที่จะประเมินวา ผูเรียนจะตองมีความรูเบื้องตนอะไรบางกอนที่จะอาน
บทเรียนหรือทํากิจกรรม  หลังจากนั้นจึงเตรียมกิจกรรมจากเนื้อหาเพื่อสอนศัพทและโครงสรางของ
ภาษา  วิธีเรียบเรียงเนื้อความ กลวิธีการเรียน ทักษะการเรียน และการฝกการสื่อความหมายในรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ (interaction) กิจกรรมที่ผูเรียนทําเปนการฝกใหสามารถสังเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนา
ทักษะการอานเชิงวิพากษวิจารณ การพูดและการเขียนเรื่องเกี่ยวกับบทเรียน กิจกรรมแตละขั้นตอน
ตองสัมพันธและเสริมซึ่งกันและกัน 
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 การอานเปนทักษะสําคัญที่จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษา
ในระดับสูง  ดังนั้นครูจึงตองฝกใหผูเรียนมีทักษะและกลวิธีที่จะอานบทความที่มีความหลากหลาย
ทั้งดานเนื้อหาโครงสราง  และการเรียบเรียงเนื้อความ เชน การอานบทความทางวิทยาศาสตร 
บทความจากหนังสือพิมพ ครูผูสอนจะตองฝกใหผูเรียนทําความเขาใจและสังเคราะหขอมูล
โดยโยงความคิดรวบยอดจากประสบการณที่ไดเรียนรูจากวิชาที่เรียนในภาษาไทยไปยังเรื่องที่กําลังอาน 
เพื่อที่จะสามารถอภิปรายหรือเขียนขอความเกี่ยวกับเรื่องที่อานได 
           ครูผูสอนมักสอนทักษะการอานโดยใชวิธีการสอนแบบเดิม เริ่มจากการสอน
คําศัพทในบริบทตามดวยกิจกรรมฝกการอานจับใจความ (skimming) และการอานกวาดสายตา
เพื่อหาขอมูลเฉพาะ (scanning) หลังจากนั้นจะถามคําถามเพื่อทดสอบความเขาใจและใหผูเรียนระบุ
ใจความสําคัญโดยไมสอนโครงสรางและการเรียงลําดับเนื้อความ วัตถุประสงคของผูเขียนตลอดจน
กลวิธีการอาน ผูเรียนจึงมักมีปญหาในการอานโดยเฉพาะการอานเรื่องที่ยาวและยาก ดังนั้นครูผูสอน
จึงควรฝกใหผูเรียนไดอานบทความที่หลากหลายและฝกกลวิธีในการอาน (reading strategies) 
ไปพรอมกันดวย 
 ในการสอนการเขียน ครูผูสอนควรเนนการเขียนเชิงวิชาการ เชน การเขียนสรุป
และเขียนเชิงวิเคราะห โดยฝกใหผูเรียนเรียบเรียงเนื้อหาอยางมีระบบและเขียนขอความในระดับยอ
หนาได การฝกทักษะการเขียนนั้นครูจะตองประสานขอมูลที่ไดจากกิจกรรมการพูด อาน และฟง 
กอนที่ผูเรียนจะเริ่มตนเขียนเพื่อฝกทักษะการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินเนื้อหากอนที่จะเขียน 
ทั้งนี้ครูผูสอนควรฝกใหผูเรียนราง ตรวจ ตลอดจนแกไขงานเขียนของตนและเพื่อนรวมชั้นดวย 
 ในการสอนไวยากรณ ครูผูสอนควรสอนไปพรอมกับเนื้อเรื่องมากกวาสอน
แยกทักษะ  ทั้งนี้ครูผูสอนจะตองพิจารณาสาระของเนื้อหากอนที่จะสรางกิจกรรมเพื่อฝกไวยากรณ
และคําศัพทโดยใชตัวอยางจากบทเรียนเปนการสรางบริบทที่จะทําใหผูเรียนสามารถเขาใจความหมาย
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ในการสอนทักษะการฟง ผูเรียนควรเขาใจและมีความสามารถในการวิเคราะห
ขอมูลไดเชนเดียวกับการอาน  ลักษณะของบทเรียนควรจัดใหสัมพันธกับทักษะอื่นและมีความหลากหลาย
เพื่อผูเรียนจะไดฝกกลวิธีการฟงหลายแบบ เชน ฟงเพื่อจับใจความสําคัญและขอความสนับสนุนฟง
เพื่อตีความและคาดการณ  ฉะนั้นครูผูสอนควรฝกใหผู เ รียนรูคําที่ใช เ รียงลําดับเนื้อความ 
(organizational cues) และคําที่เปนเครื่องหมายบงชี้ (markers) ผูเรียนตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เนื้อหาพอที่จะเขาใจขอมูลสวนที่ฟงไมทันได 
 ในการพัฒนาทักษะการฟงนั้นครูผูสอนจะตองใหผูเรียนไดฟงภาษาพูดที่ใชจริง 
กิจกรรมเนนฝกฟงเสียงเปนลักษณะสําคัญของภาษาพูด เชนการใชพยัญชนะผสม (clustering) 
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การใชคําเสริมเกินจําเปน (redundancy) การงดออกเสียงบางพยางคหรือรวบคํา (reduced forms) 
ตลอดจนผูเรียนตองทําความคุนเคยกับระดับภาษาที่หลากหลาย (variety of registers) ซ่ึงผูพูดอาจพูด
ในอัตราความเร็วที่ตางกัน (rates of delivery) การออกเสียงหนัก-เบา (stress) หรือใชระดับเสียงสูง
ต่ํา (Intonation)   

สรุปไดวา  การจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนนเนื้อหานั้น ผูเรียนจะไดรับประโยชนที่สําคัญที่สุด
คือไดเรียนรูการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไปพรอม ๆ กับทักษะการเรียนที่สามารถนําไปใชในการศึกษา
หาความรูเพิ่มเติม และมีความพรอมที่จะศึกษาตอในระดับสูง นอกจากนี้ส่ิงสําคัญที่สุด คือ การสอน
ภาษาที่เนนเนื้อหา จะชวยพัฒนาผูเรียนใหคิดเปน แสดงความคิดเห็นได และพรอมที่จะใชภาษา
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ศึกษาดวยตัวเองอยางตอเนื่องเพื่อเปนบันไดไปสูความสําเร็จ
ในอนาคต 
 2.1.6  การพัฒนาบทเรียน 
                การพัฒนาบทเรียน เปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ทองถ่ิน ซ่ึง ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539, หนา 107) ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรทองถ่ินวา 
หมายถึง มวลประสบการณที่สถานศึกษาหรือหนวยงานและบุคคลในทองถิ่นจัดใหแกผูเรียน
ตามสภาพปญหา และความตองการของทองถิ่นนั้น ๆ การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น มีเหตุผลและ
ความจําเปน ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539, หนา 109-110) กลาวไว สรุปไดวา 
   1)  หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบทไดกําหนดจุดหมายเนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมอยางกวาง ๆ เพื่อใหทุกคนไดเรียนรูคลายคลึงกัน ทําใหกระบวนการเรียนการสอนมุงเนื้อหา
สาระและประสบการณที่เปนหลักการทั่วๆ ไปไมสามารถประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับสาระความรู
ตามสภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ ปญหาและความตองการของทองถ่ินในแตละแหงไดทั้งหมด 
จึงตองพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินใหมากที่สุด 
   2)  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีผลกระทบโดยตรงตอทรรศนะและการดําเนินชีวิตของคนไทยทั้งในเมืองและชนบท 
จึงตองมีหลักสูตรทองถ่ินเพื่อปรับสภาพของผูเรียนใหสามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ 
ดังกลาวโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภูมิลําเนาทองถ่ินของตน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู
และประสบการณไปพัฒนาตน ครอบครัว และทองถ่ินตลอดจนดําเนินชีวิตอยูในทองถ่ินของตน
อยางเปนสุข 
                  3)  การเรียนรูที่ดีควรจะเรียนรูจากสิ่งที่ใกลตัวไปยังสิ่งที่ไกลตัวเพราะเปนกระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดรวดเร็วกวา ดังนั้นจึงควรมีหลักสูตรทองถ่ินเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู
ชีวิตจริงตามสภาพเศรษฐกิจสังคมของทองถ่ินตน แทนที่จะเรียนรูเร่ืองไกลตัว ซ่ึงทําใหผูเรียนไมรูจัก
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ตนเอง ไมรูจักชีวิต ไมเขาใจและไมมีความรูสึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัวเอง นอกจากนี้ 
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจะชวยปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและความผูกพัน รวมทั้งภาคภูมิใจ
ในทองถ่ินของตน 
   4)  ทรัพยากรทองถ่ินโดยเฉพาะภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบานในชนบท
ของไทยมีอยูมากมายและมีคาบงบอกถึงความเจริญมาเปนเวลานาน หลักสูตรแมบทหรือหลักสูตร
แกนกลางไมสามารถนําเอาทรัพยากรทองถ่ินดังกลาวมาใชประโยชนได แตหลักสูตรทองถ่ินสามารถ
บูรณาการเอาทรัพยากรทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบานทั้งหลายมาใชในการเรียนการสอน 
ไมวาดานอาชีพ หัตถกรรม เกษตรกรรม ดนตรี การแสดงวรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ซ่ึงมีผลทําใหผูเรียนไดรูจักทองถ่ินของตน เกิดความรักความผูกพันกับทองถ่ินของตน และสามารถ
ใชทรัพยากรทองถ่ินในการประกอบอาชีพได 
                กรมวิชาการ (2536, หนา 37; อางถึงใน ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ, 2548, หนา 1) ใหความหมาย
ของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไววา การพัฒนาหลักสูตรในระดับทองถิ่นเปนกระบวนการของ
การนําหลักสูตรแมบทไปสูการปฏิบัติในหองเรียนใหไดผลยิ่งขึ้น นับตั้งแตการจัดทํารายวิชาขึ้นใหม 
การปรับใชรายวิชาจากหลักสูตรแมบท ตลอดจนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการสอน 
การวัดผลและการประเมินผล เพื่อใหจัดการเรียนการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
อันเปนแนวนโยบายของชาติ 

 หลักสูตรทองถ่ินที่พัฒนาขึ้นจากหลักสูตรแมบทที่สวนกลางจัดทํา กลาวคือ สวนกลาง
ของรัฐจัดทําหลักสูตรแมบท และเวนที่วางใหทองถ่ินมีเสรีภาพในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา และความตองการของทองถ่ิน ดังนั้น การเลือกเนื้อหาทองถ่ิน มาพัฒนาบทเรียนนับวา
มีความสําคัญยิ่ง และการเลือกเนื้อหาทองถ่ินนั้น ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539, หนา 32) เสนอหลักเกณฑ
ไววา 
   1)  เนื้อหาควรมีความสําคัญและความจําเปนตอการเรียนรูวิชานั้น ๆ เพราะเปนความรู
พื้นฐานสําหรับการเรียนวิชานั้น ๆ หรือวิชาอื่นในระดับที่สูงขึ้นไปหรือประกอบอาชีพ  ตลอดจน
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ทักษะพื้นฐานที่จําเปนและมีเจตคติที่ดีดวย 

2)  เนื้อหาควรมีความถูกตองและทันสมัย เนื้อหาที่ดีจะตองมีความถูกตองและทันสมัย
ตลอดเวลา เนื่องจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ฉะนั้นเนื้อหาวิชาจึงตองมีการปรับใหเขากับสถานการณปจจุบัน 

3)  เนื้อหาควรมีความนาสนใจ เนื้อหาที่ดีตองมีความรูที่หลากหลาย สอดคลองกับ
ความตองการและความสนใจของผูเรียน เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน
ในการแสวงหาความรูและสรางความเขาใจในการเรียนมากขึ้น นอกจากนั้น เนื้อหาที่สรางขึ้น
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ควรมีความหมายตอผูเรียน กลาวคือ ควรใหผูเรียนมองเห็นประโยชนและความสัมพันธระหวาง
เนื้อหาตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้น 

4)  เนื้อหาควรมีความยากงายและสอดคลองเหมาะสมกับวัย หรือลําดับขั้นพัฒนาการ
ทั้งทางรางกาย สมองและจิตใจ รวมทั้งประสบการณเดิมของผูเรียนดวย 

5)  เนื้อหาควร มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค เนื้อหาตองสอดคลองและตอบสนอง
จุดประสงคการเรียนรูของรายวิชา 

6)  เนื้อหาควรมีประโยชนตอผูเรียน เนื้อหาควรมีประโยชนตอผูเรียนที่จะนํามาใช
ในชีวิตประจําวัน และพัฒนาตัวผูเรียนไดเปนอยางดี 
 ปวราย  เรืองมณี (2549, หนา 9) กลาวไว สรุปไดวา การพัฒนาบทเรียนหมายถึง 
กระบวนการสราง การสอน การประเมินผลและการปรับปรุงบทเรียนใหมีคุณภาพที่เหมาะสม
ตามระดับความรู ความสามารถของนักเรียน และบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน หมายถึง 
เอกสารที่ประกอบดวยหลักสูตรแมแบบซึ่งกําหนดวัตถุประสงคการสอน แผนการสอนทีป่ระกอบดวย
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน แลวนํามาสราง  
เปนบทเรียนภาษาอังกฤษ   
  จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจยัจงึพัฒนาบทเรียน โดยกําหนดขั้นตอนดังนี ้
  1)  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)     
  2)  ศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียน กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 
  3)  ศึกษาสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ 
กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   
  4)  ศึกษาทฤษฏีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
   5)  กําหนดเนือ้หา แบงเนื้อหาตามลําดับบทเรียน 
  6)  กําหนดจดุประสงคการเรียนรู  เพื่อใหสอดคลองกับผลการเรียนรูทีค่าดหวัง 
เนื้อหา กจิกรรมการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล 
                7)  สรางแผนการจัดการเรยีนรู   
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2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

  จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียน โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน  
สรุปไดดังนี้ 
  พิทยา คําตาเทพ (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานใหมสามัคคี จังหวัดลําปาง 
มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาทองถิ่น และเพื่อศึกษาแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเนื้อหาทองถ่ิน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสํารวจรายละเอียดเนื้อหาทองถ่ิน แบบสอบถามความตองการของนักเรียนและของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ แผนการสอนที่ใชเนื้อหาทองถ่ินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียน พบวา บทเรียนทั้ง 5 บทเรียน ไดรับการพัฒนา
อยางเหมาะสมกับระดับความสามารถและประสบการณของผูเรียน และนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ
เนื้อหาทองถ่ินมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาวิชาอังกฤษสูงขึ้น 
 กรรณิกา  ทรงสัตย (2544, บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาทองถ่ิน และศึกษาผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเนื้อหาทองถ่ิน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสํารวจ
รายละเอียดเนื้อหาทองถ่ิน แบบสอบถามความตองการของนักเรียน และบทเรียน ทั้ง 5 บทเรียน 
แผนการสอนที่ใชเนื้อหาทองถิ่นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถาม
วัดแรงจูงใจในการเรียน พบวา บทเรียนทั้ง 5 บทเรียน ไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถและประสบการณของผูเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรียนกอนและ
หลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากระดับมากเปนมากที่สุด 

  ปวราย  เรืองมณี (2549, บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ ที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน  
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการพูด และความรูในเนื้อหาทองถ่ิน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ
ที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน เพื่อสงเสริม ความสามารถทางการพูด  และความรูในเนื้อหาทองถิ่น และ
เพื่อเปรียบเทียบความรูในเนื้อหาทองถิ่น เครื่องมือที่ใชในไดแก เครื่องมือที่ เครื่องมือสําหรับ
ทําการสรางและใชบทเรียน ไดแก หลักสูตรแมแบบและแผนการสอนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการพูดและความรูในเนื้อหาทองถ่ินจํานวน 7 แผน เครื่องมือประเมินผล
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เพื่อพัฒนาบทเรียนไดแกแบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน
แบบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเนื้อหาทองถ่ินหลังจากเสร็จสิ้นการสอน
ในแตละแผน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบทดสอบวัดความรูเนื้อหาทองถิ่น
ที่ใชวัดกอนและหลงัการใชบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาทองถ่ินพบวา บทเรียนภาษาอังกฤษ
ที่เนนเนื้อหาทองถ่ินมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาทองถ่ินเพิ่มขึ้นและผานเกณฑที่ตั้งไว คือ 80 เปอรเซ็นตของนักเรียน
ตองผานเกณฑรอยละ 50 และความรูในเนื้อหาทองถิ่นของเพิ่มขึ้นจากระดับพอใชเปนระดับดี 
หลังการสอนโดยใชบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน 
 สกาว  พิมพิรัตน  (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการสงเสริมแรงจูงใจและความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนการจัดการเรียนรู ที่เนนเนื้อหาทองถิ่นสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแผนการจัดการเรียนรู
ที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน และเพื่อ เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน
และหลังการใชแผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวมรวมขอมูล ไดแก แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากที่ใช
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนเนื้อหาทองถิ่น โดยกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 2.57 และหลังเรียน
มีคะแนนเฉลี่ย 3.03 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาแรงจูงใจหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเกือบทุกขอ 
ยกเวนแรงจูงใจในการคนหาคําศัพท และการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับทองถ่ินและนักเรียนมีความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากที่ใชแผนการจดัการเรียนรูที่เนนเนื้อหาทองถ่ินโดยกอนเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.09 คะแนน และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 56.26 คะแนน เมื่อแบงนักเรียน
ออกเปน 3 กลุม คือกลุมเรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียนออน พบวาในรายแผนทั้ง 3 แผน
ปรากฏผลดังนี้ แผนที่ 1 กลุมที่มีพัฒนาการในการเขียนมากท่ีสุดคือกลุมเรียนออนแผนที่ 2 และ
แผนที่ 3 พัฒนามากในกลุมเกง และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนในการสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับ
เกณฑรอบรูพบวารอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑรอบรูหลังเรียนสูงขึ้นเกินรอยละ 50 ในทุกแผน                     
 อํานาจ  สมบัติยานุชิต (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชเนื้อหาทองถ่ินในการเรียนรูภาษา
แบบรวมมือเพื่อสงเสริมความสามารถดานการพูด การอานภาษาอังกฤษและความรูเกี่ยวกับทองถ่ิน
ของนักเรียนระดับกาวหนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทุงทรายวิทยา จังหวัด
กําแพงเพชร มีวัตถุประสงค เพื่อ เปรียบเทียบความสามารถดานการพูด การอานภาษาอังกฤษและ
ความรูเนื้อหาทองถ่ินของนักเรียนกอนและหลังการเรียนดวยวิธีการใชเนื้อหาทองถ่ินในการเรียนรู
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ภาษาแบบรวมมือ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ใชเนื้อหาทองถ่ินในการเรียนรูภาษาแบบรวมมือ จํานวน 6 แผน และเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบความรูทองถิ่นพบวา ความสามารถ
ดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนเพิ่มขึ้นกวากอนการเรียนเนื้อหาทองถิ่น
ในการเรียนรูภาษาแบบรวมมือ ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียน
เพิ่มขึ้นกวากอนการเรียนเนื้อหาทองถ่ินในการเรียนรูภาษาแบบรวมมือและความรูเนื้อหาทองถ่ิน
ของนักเรียนหลังการเรียนเพิ่มขึ้นกวากอนการเรียนเนื้อหาทองถ่ินในการเรียนรูภาษาแบบรวมมือ 
 จากทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชเนื้อหา
บทเรียน เกี่ยวของกับประสบการณของผูเรียน เปนสิ่งที่อยูใกลตัว ผูเรียนคุนเคย จึงงายตอการทํา
ความเขาใจเนื้อหา ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ และทําให 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นดวย 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เร่ือง การพัฒนาบทเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผูวิจัย
กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.3  การสรางเครื่องมือ 
 3.4  วิธีดําเนนิการวิจยั 
 3.5  การรวบรวมขอมูล 
 3.6  การวิเคราะหขอมูล 
  

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
                3.1.1  ประชากร 
                ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 
14 หองเรียน จํานวน 560 คน 
               3.1.2  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนบานบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ที่ไดมาดวยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 50 คน 
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3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 3.2.1  บทเรยีน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน   
จํานวน 6 บทเรียน  ไดแก   
   1)  บทเรียน หนวยที่ 1    Introduction to Chon Buri. 
   2)  บทเรียน หนวยที่ 2    Let’s know Ban Bueng.    
   3)  บทเรียน หนวยที่ 3    My favorite vegetarian dish.    
   4)  บทเรียน หนวยที่ 4    I’d like to watch Buffalo racing. 
   5)  บทเรียน หนวยที่ 5    Let’s visit Sian Sue Tai Shrine. 
   6)  บทเรียน หนวยที่ 6    Popular food Good taste. 
 3.2.2  แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 13 แผน ประกอบการสอนตามบทเรียนดังนี้              
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 2  สําหรับบทเรียน หนวยที่ 1  
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 - 4  สําหรับบทเรียน หนวยที่ 2  
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 - 7  สําหรับบทเรียน หนวยที่ 3  
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 - 9  สําหรับบทเรียน หนวยที่ 4  
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 - 11  สําหรับบทเรียน หนวยที่ 5 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 - 13  สําหรับบทเรียน หนวยที่ 6 
แตละแผนการจัดการเรียนรู ประกอบไปดวย  สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหาสาระ  
กิจกรรมการเรียนรูตามแบบวธีิการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ส่ือหรือแหลงเรียนรู  และการประเมินผล 
 3.2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษกอนเรียน-หลังเรียน
ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนดิเลือกตอบ จํานวน 50 ขอ  
 3.2.4  แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2552 ที่มีตอบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน
อําเภอบานบึง มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  
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3.3  การสรางเครื่องมือ 
 
 3.3.1  บทเรียน กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน จัดทําโดยมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1)  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  ชวงชั้นที่  3  ชั้นปที่ 1    
  2)  ศึกษาเอกสาร  หนังสือ  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียน กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 
  3)  ศึกษาสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ 
กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชวงชั้นที่  3  ชั้นปที่ 1    
  4)  กําหนดเนือ้หา แบงเนื้อหาตามลําดับบทเรียน จํานวน 6 บทเรียน  ไดแก   
   บทเรียน หนวยที่ 1    Introduction to Chon Buri.  จํานวน  3 ชั่วโมง 
   บทเรียน หนวยที่ 2    Let’s know Ban Bueng.     จํานวน  2 ชั่วโมง 
   บทเรียน หนวยที่ 3    My favorite vegetarian dish.    จํานวน  4 ชั่วโมง 
   บทเรียน หนวยที่ 4    I’d like to watch Buffalo racing. จํานวน  3 ชั่วโมง 
   บทเรียน หนวยที่ 5    Let’s visit Sian Sue Tai Shrine. จํานวน  4 ชั่วโมง 
   บทเรียน หนวยที่ 6    Popular food Good taste.  จํานวน  4 ชั่วโมง 
  5)  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  เพื่อใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังเนื้อหา 
กิจกรรมการเรยีนรู การวดัผลและประเมินผล 
  6)  นําบทเรียนที่สรางขึ้นไปใหประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเพื่อใหขอแนะนํา และไดรับคําแนะนําใหปรับบทเรียนในบางสวน เชนเนื้อหาและคําศัพท 
มีความยากเกินไป ไดปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนเพื่อแกไข  แลวนําไปปรับปรุง 
  7)  นําบทเรียนที่แกไขปรับปรุงแลว ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบพรอมประเมินคุณภาพ
บทเรียน โดยใชเกณฑการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับโดยถือการประเมินเปนคะแนน
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 หนา 103) 
  ระดับ 5  คะแนน   หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด     
  ระดบั 4  คะแนน   หมายถึง เหมาะสมมาก 
  ระดับ 3  คะแนน   หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ 2  คะแนน   หมายถึง เหมาะสมนอย 
  ระดับ 1  คะแนน   หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
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  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความวา เหมาะสมมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความวา เหมาะสมมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความวา เหมาะสมปานกลาง  
  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความวา เหมาะสมนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความวา เหมาะสมนอยที่สุด 
  ผลการประเมินระดับคุณภาพบทเรียนอยูในระดับเหมาะสมมาก ( X  =4.41, 
SD  =0.09) (ภาคผนวก ง)  
  8)  นําบทเรียนที่มีคุณภาพไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 3.3.2  แผนการจัดการเรียนรู จัดทําโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1)  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  ชวงชั้นที่  3  ช้ันปที่ 1    
  2)  ศึกษาเอกสาร  หนังสือ  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียน กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 
  3)  ศึกษาสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ 
กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชวงชั้นที่  3  ช้ันปที่ 1    
  4)  ศึกษาทฤษฏีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
  5)  กําหนดเนื้อหา แบงเนื้อหาตามลําดับบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน  จํานวน 6 บทเรียน ไดแก   
   บทเรียน หนวยที่ 1  Introduction to Chon Buri. 
   บทเรียน หนวยที่ 2  Let’s know Ban Bueng.    
   บทเรียน หนวยที่ 3  My favorite vegetarian dish.    
   บทเรียน หนวยที่ 4  I’d like to watch Buffalo racing. 
   บทเรียน หนวยที่ 5  Let’s visit Sian Sue Tai Shrine. 
   บทเรียน หนวยที่ 6  Popular food Good taste. 
  6)  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  เพื่อใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล 
               7)  สรางแผนการจัดการเรยีนรู  จํานวน 13 แผนการเรียนรู ดังนี ้
   แผนการจัดการเรียนรูที่  1  บทเรียน หนวยที่  1: Introduction to Chon Buri
จํานวน 1 ชั่วโมง 
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   แผนการจัดการเรียนรูที่  2  บทเรียน หนวยที่  1: Introduction to Chon Buri
จํานวน 2 ชั่วโมง 
     แผนการจัดการเรียนรูที่  3  บทเรียนหนวยที่  2: Let’s know Ban Bung  
จํานวน 1 ชั่วโมง 
    แผนการจัดการเรียนรูที่  4  บทเรียนหนวยที่  2: Let’s know Ban Bung            
จํานวน 1 ชั่วโมง 
    แผนการจัดการเรียนรูที่  5  บทเรียน หนวยที่  3: My favorite vegetarian dish.       
จํานวน 1 ชั่วโมง 
    แผนการจัดการเรียนรูที่  6  บทเรียน หนวยที่  3: My favorite vegetarian dish.       
จํานวน 1 ชั่วโมง 
    แผนการจัดการเรียนรูที่  7  บทเรียน หนวยที่  3: My favorite vegetarian dish.        
จํานวน 2 ชั่วโมง 
    แผนการจัดการเรียนรูที่  8  บทเรยีน หนวยที่  4: I’d like to watch Buffalo racing.  
จํานวน 1 ชั่วโมง 
    แผนการจัดการเรียนรูที่  9 บทเรยีน หนวยที่  4: I’d like to watch Buffalo racing.   
จํานวน 2 ชั่วโมง 
    แผนการจัดการเรียนรูที่  10 บทเรยีน หนวยที่  5: Let’s visit Sian Sue Tai Shrine.  
จํานวน 2 ชั่วโมง 
    แผนการจัดการเรียนรูที่  11 บทเรยีน หนวยที่  5: Let’s visit Sian Sue Tai Shrine.    
จํานวน 2 ชั่วโมง 
    แผนการจัดการเรียนรูที่  12 บทเรียน หนวยที่  6: Popular food Good taste.            
จาํนวน 2 ชั่วโมง 
    แผนการจัดการเรียนรูที่  13 บทเรียน หนวยที่  6: Popular food Good taste.
จํานวน 2 ชั่วโมง 
   โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามหัวขอดังนี้ 

  (1)  สาระสําคัญ 
  (2)  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  (3)  จุดประสงคการเรียนรู 
  (4)  เนื้อหา 
  (5)  กิจกรรมการเรียนการสอน 
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  (6)  ส่ือการเรียนรู  
  (7)  การวัดและประเมินผล 

  8)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง
และความเหมาะสม แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
  9)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลวใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
พรอมประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเกณฑการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับโดยถอืการประเมินเปนคะแนนดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) 
   ระดับ 5  คะแนน   หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด    
   ระดับ 4  คะแนน   หมายถึง เหมาะสมมาก 
   ระดับ 3  คะแนน   หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   ระดับ 2  คะแนน   หมายถึง เหมาะสมนอย 
   ระดับ 1  คะแนน   หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
   ระดับคุณภาพ 4.51 – 5.00 ระดับคุณภาพ   เหมาะสมมากที่สุด 
   ระดับคุณภาพ 3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ   เหมาะสมมาก 
   ระดับคุณภาพ 2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ   เหมาะสมปานกลาง  
   ระดับคุณภาพ 1.50 – 2.49 ระดับคุณภาพ   เหมาะสมนอย 
   ระดับคุณภาพ 1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ   เหมาะสมนอยที่สุด 
   ผลการประเมินระดับคณุภาพแผนการจดัการเรียนรู  อยูในระดบัเหมาะสมมาก
( X =4.25, SD =0.06)  (ภาคผนวก ง)   
  10)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 3.3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จากบทเรียนกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน จัดทําโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับบทเรียน เนื้อหาทองถ่ิน 
  2)  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
   3)  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบ
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จํานวน 50 ขอ ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
  4)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จากบทเรียน กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถิ่น จํานวน 50 ขอ ใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน
ตรวจสอบความสอดคลองของคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู เปนรายขอ โดยกําหนดเกณฑ 
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ไดคะแนน (+1) ขอสอบนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงค  (0) ไมแนใจ หรือตัดสินใจไมได (-1) ขอสอบนั้น
วัดไมตรงจุดประสงคที่กําหนด  
  5)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไดรับการตรวจสอบ 
จากผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) โดยกําหนดเกณฑคา IOC  จากการประเมิน
ตองมีคา 0.6 ขึ้นไป ผลการประเมินพบวา ผานเกณฑทุกขอ  (ภาคผนวก ง) 
  6)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษจํานวน 50 ขอไปทดลอง
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5  โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอบานบึงจังหวัด
ชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 50 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาความยากงาย 
อยูในชวง 0.43 – 0.75 คาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.21 – 0.64 และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
อยูในชวง 0.95 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบจากสูตร คูเดอร ริชารดสัน Kuder-Richardson 
หรือ KR-20   
 3.3.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ที่มีตอบทเรียน 
กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน จัดทําโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1)  ศึกษาเอกสาร หลักการ และทฤษฏีเกี่ยวกับความคิดเห็น 
  2)  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
บานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอบานบึงจังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ที่มีตอ
บทเรียน กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถิ่น จํานวน 10 ขอ 
ซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใชเกณฑการประเมิน 
   ระดับความคดิเห็น 5  ระดับคุณภาพ    เห็นดวยมากทีสุ่ด 
   ระดับความคดิเห็น 4  ระดับคุณภาพ    เห็นดวยมาก 
   ระดับความคดิเห็น 3  ระดับคุณภาพ    เห็นดวยปานกลาง  
   ระดับความคดิเห็น 2  ระดับคุณภาพ    เห็นดวยนอย 
   ระดับความคดิเห็น 1  ระดับคุณภาพ    เห็นดวยนอยที่สุด 
  3)  นําแบบสอบถามความคิดเห็น ที่สรางขึ้นเสนอตอผูทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณา
ความเหมาะสม ความถูกตองสมบูรณของโครงสรางคําถาม และสํานวนภาษา โดยกําหนดเกณฑ
การพิจารณาดังนี้ 
   +1  คําถามเหมาะสม  0 ไมแนใจในคําถาม  -1 คําถามไมเหมาะสม 
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   ผลการประเมินพบวาแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน10 ขอ มีความเหมาะสม 
คาดัชนีความสอดคลอง 1.00 และสามารถใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนได 
(ภาคผนวก ง)  
  4)  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิแลวไปใชจริง
กับกลุมตัวอยาง  
  5)  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได มาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น ตามวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach) ผลการวิเคราะหไดความเชื่อมั่น 0.87 

 
3.4  วิธีดําเนนิการวิจัย 
  
 3.4.1  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จากบทเรียน  กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ินไปทดสอบกอนเรียนกับกลุมตัวอยาง 
 3.4.2  ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่  1- 13 โดยใชเวลาจํานวน 22 ช่ัวโมง 
 3.4.3  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จากบทเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถิ่นไปทดสอบหลังเรียนกับ
กลุมตัวอยาง 
 3.4.4  สอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอบทเรียน 
 3.4.5  นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จากบทเรียน  
กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน กอนเรียน และการทดสอบหลังเรียน
มาวิเคราะหทางสถิติ 
 3.4.6  นําผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมาวิเคราะห 
 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ คอื 
 การดําเนินการทดลอง 
 เมื่อพัฒนาบทเรียน และแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน และหาคุณภาพแลว นําไปทดลองสอนจริง
กับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอ
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บานบึง จังหวัดชลบุรี ชวงเวลาที่ใชในการทดลองคือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดยมีขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 
  1)  ปฐมนิเทศกอนเรียน เพื่อทําความเขาใจกับนักเรยีนถึงวิธีการเรียน บทบาทของ
ผูเรียน จุดประสงคการเรียนรู การวัดผลและประเมนิผล และการทําแบบทดสอบกอนเรียน 
  2)  ดําเนนิการสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแผนการจดัการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ทั้ง 13 แผน 
  3)  ดําเนินการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน แลวนําคะแนนที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะห 
ดวยวิธีทางสถิติ 
 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 

 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย  

 3.6.1   สถิติพื้นฐาน  
1)  คาเฉลี่ย (mean) 
2)  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 3.6.2  สถิติที่ใชทดสอบเครื่องมือ 
1)  คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) 
2)  คาความยากงาย ( )p    
3)  คาอํานาจจาํแนก ( )r  
4)  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบจากสูตร Kuder-Richardson หรือ KR-20 
5)  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเหน็ตามวิธีของครอนบาค  

 3.6.3  สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน ใช t-test (Dependent 
Samples) 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 

4.1  การวิเคราะหขอมลู 
 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)             
โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูล 
เปนดังนี้ 
 4.1.1  ผลของการวิเคราะหการพัฒนาบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอบานบึง จังหวดัชลบุรี  
 4.1.2  ผลของการวิเคราะหการใชบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยพิจารณาจากคะแนน
สอบกอน และหลังการใชบทเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหา
ทองถ่ิน 
 4.1.3  ผลของการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอบทเรียน  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 
 

4.2  ผลการวเิคราะหขอมลู 

 

  
 4.2.1  ผลการพัฒนาบทเรยีน ไดบทเรยีนภาษาอังกฤษ รวมทั้งส้ิน 6 บทเรียน ประกอบดวย 
   บทเรียน หนวยที่ 1    Introduction to Chon Buri. 
   บทเรียน หนวยที่ 2    Let’s know Ban Bueng.    
   บทเรียน หนวยที่ 3    My favorite vegetarian dish.    
   บทเรียน หนวยที่ 4    I’d like to watch Buffalo racing. 
   บทเรียน หนวยที่ 5    Let’s visit Sian Sue Tai Shrine. 
   บทเรียน หนวยที่ 6     Popular food Good taste. 
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  4.2.2  ผลของการวิเคราะหการพัฒนาบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี  

 
ตาราง  1  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการประเมินคุณภาพของบทเรียนกลุมสาระ 
                การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
 
        บทเรียน               X                         S.D.                    คุณภาพ 
 1   4.42   0.08   เหมาะสมมาก 
 2   4.36   0.13   เหมาะสมมาก 
 3   4.38   0.13   เหมาะสมมาก 
 4   4.44   0.15   เหมาะสมมาก 
 5   4.41   0.05   เหมาะสมมาก 
 6   4.45   0.06   เหมาะสมมาก 
 

  จากตาราง 1  ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา บทเรียนที่ 1  2  3  4  5 และ 6 มีคุณภาพ
เหมาะสมมาก ลําดับบทเรียนที่มีคุณภาพเหมาะสมมาก ลําดับแรกคือ บทเรียนที่ 6 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.06 สวนบทเรียนที่มีคุณภาพเหมาะสมมาก ลําดับสุดทายคือ 
บทเรียนที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.13  
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 4.2.3  ผลของการวิเคราะหการใชบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พิจารณาจากผลการทดสอบ
กอน และหลังการใชบทเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหา
ทองถ่ิน 

 
ตาราง  2  ความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียนโดยใชเนื้อหาทองถ่ิน  
    (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    

คะแนนสอบ    n         X                ..DS               ∑D   ∑ 2D           t      
 
กอนเรียน  50      18.68        2.30          1113           25277          49.19  * * 
หลังเรียน       50               40.94       3.64 
 

* * คา t มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
 จากตาราง 2 พบวาผลการสอบกอนเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 18.68  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.30 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ผลการสอบหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 40.94 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.64 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิที่ระดับ .05 
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4.2.4  ผลของการวิเคราะห การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มี 
ตอบทเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 
 
ตาราง 3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ 
              บทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 
 

รายการ X  ..DS  
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. นักเรียนไดรับประโยชนจากบทเรียน 4.86 0.35 เห็นดวยมากที่สุด 

2. หลังเรียนบทเรียนแลวนักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น 4.78 0.42 เห็นดวยมากที่สุด 
3. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการเรียนไปใช 
    ในชีวิตประจําวันได 

4.60 0.53 เห็นดวยมากที่สุด 

4. บทเรียนมีความแปลกใหม นาสนใจตอการเรียนรู 4.78 0.42 เห็นดวยมากที่สุด 
5. บทเรียนชวยสงเสริมและกระตุนการเรียนรูเพิ่มเติมในวิชา 
    ภาษาอังกฤษ 

4.76 0.48 เห็นดวยมากที่สุด 

6. บทเรียนชวยสงเสริมในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี  
    วัฒนธรรมของทองถิ่นอําเภอบานบึง 

4.74 0.44 เห็นดวยมากที่สุด 

7. บทเรียนเขาใจงายเนื้อหาความรูเหมาะสมกับนักเรียน 
    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 4.86 0.35 เห็นดวยมากที่สุด 
8. บทเรียนชวยใหนักเรียนมีความสามารถดีขึ้นทางดานการฟงและ 
    การอานภาษาอังกฤษ 4.66 0.56 เห็นดวยมากที่สุด 
9. หลังจากเรียนบทเรียนแลวนักเรียนมีความรัก ความภูมิใจ 
    ในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่น 
    อําเภอบานบึง 4.68 0.51 เห็นดวยมากที่สุด 
10. หลังเรียนบทเรียนแลวนักเรียนสามารถพูด บรรยายเกี่ยวกับ 
      ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่นอําเภอบานบึงได 4.52 0.61 เห็นดวยมากที่สุด 

สรุปรวม 4.72 0.15 เห็นดวยมากที่สุด 
  

   จากตาราง 3 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายการอยูในระดับเหมาะสม
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.15 รายการที่นักเรียน
เห็นดวยมากที่สุด  เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ นักเรียนไดรับประโยชนจากบทเรียนและบทเรียน
เขาใจงายเนื้อหาความรูเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนบทเรียนแลวนักเรียน
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น และบทเรียนมีความแปลกใหม นาสนใจตอการเรียนรู 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 
53

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีการดําเนินการวิจัย 
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช
เนื้อหาทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห”  
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี  
 1.2.2  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชบทเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยพิจารณา
จากคะแนนสอบกอนและหลังการใชบทเรียน 
 1.2.3  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอบทเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 

 สมมติฐานการวิจัย 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนโดยใชเนื้อหาทองถิ่น พบวา
การนําเอาบทเรียนเนื้อหาทองถ่ินไปใช บังเกิดผลดี ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัยของ อํานาจ สมบัติยานุชิต 
(2552, บทคัดยอ) ที่ไดใชเนื้อหาทองถ่ิน ในการเรียนรูภาษาแบบรวมมือ ผลการวิจัยพบวา นักเรียน 
มีความสามารถพูดและอาน และมีความรูเนื้อหาทองถิ่นหลังการเรียนสูงขึ้นมากกวากอนเรียน  
งานวิจัยของสกาว  พิมพิรัตน (2551, บทคัดยอ) ที่ใชเนื้อหาทองถ่ิน ในการสงเสริมแรงจูงใจ พบวา 
นักเรียนมีระดับแรงจงูใจสูงขึ้น และมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นและเชนเดียวกับ
งานวิจัยของ พิทยา คําตาเทพ (2542, บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ 
โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 จากผลการวิจยัดังกลาว ผูวิจยัจึงตั้งสมมติฐานการวจิัยเกี่ยวกับบทเรยีนที่พัฒนาขึ้นดังนี้
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังการใชบทเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ ระดับ .05 
 2.  นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนอยูในระดับเหน็ดวยมากที่สุด 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง 
 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ที่ไดมาดวย วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 50 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 
               1.  บทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถิ่น
จํานวน 6 บทเรียน  ไดแก   
  1)  บทเรียน หนวยที่ 1    Introduction to Chon Buri. 
  2)  บทเรียน หนวยที่ 2    Let’s know Ban Bueng.    
  3)  บทเรียน หนวยที่ 3    My favorite vegetarian dish.    
   4)  บทเรียน หนวยที่ 4    I’d like to watch Buffalo racing. 
  5)  บทเรียน หนวยที่ 5    Let’s visit Sian Sue Tai Shrine. 
   6)  บทเรียน หนวยที่ 6    Popular food Good taste. 
 แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 13 แผน ประกอบการสอนตามบทเรียนดังนี้              
   1)  แผนการจดัการเรียนรูที่ 1 - 2  สําหรับบทเรียน หนวยที่ 1  
   2)  แผนการจดัการเรียนรูที่ 3 - 4  สําหรับบทเรียน หนวยที่ 2  
   3)  แผนการจดัการเรียนรูที่ 5 - 7  สําหรับบทเรียน หนวยที่ 3  
   4)  แผนการจดัการเรียนรูที่ 8 - 9  สําหรับบทเรียน หนวยที่ 4  
   5)  แผนการจดัการเรียนรูที่ 10 - 11  สําหรับบทเรียน หนวยที่ 5 
   6)  แผนการจดัการเรียนรูที่ 12 - 13  สําหรับบทเรียน หนวยที่ 6 
แตละแผนการจัดการเรียนรู ประกอบไปดวย  สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหาสาระ  
กิจกรรมการเรียนรูตามแบบวธีิการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ส่ือหรือแหลงเรียนรู  และการประเมินผล 
 3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษกอนเรยีน-หลังเรียนจํานวน 50 ขอ  
 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  
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  วิธีการดําเนินการทดลอง 

 1.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ไปทดสอบกอนเรียนกับ
กลุมตัวอยาง 
 2.  ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่  1-13 โดยใชเวลาจํานวน 22 ชั่วโมง 
 3.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ไปทดสอบหลังเรียนกับ
กลุมตัวอยางนําคะแนนมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ 
 4.  สอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนโดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา  
แลวนําผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียน มาวิเคราะหหาคาทางสถิติ 

 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติพื้นฐาน  

  1.1  คาเฉลี่ย 
  1.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.  สถิติที่ใชทดสอบเครื่องมือ 
  2.1  คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) 
  2.2  คาความยากงาย  ( )p    
  2.3  คาอํานาจจําแนก ( )r  
  2.4  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบจากสูตร Kuder-Richardson หรือ KR-20 
  2.5  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเหน็ตามวิธีของครอนบาค  

 3.  สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษกอนเรียน และ
หลังเรียน ใช  t-test  

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  
 จากการทดลองใชการพัฒนาบทเรยีนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน  สรุปผลไดดังนี ้
 5.1.1  ผลการพัฒนาบทเรียน ไดบทเรียนภาษาอังกฤษรวมทั้งส้ิน 6 บทเรียน ประกอบดวย 
   1)  บทเรียน หนวยที่ 1    Introduction to Chon Buri. 
   2)  บทเรียน หนวยที่ 2    Let’s know Ban Bueng.    
   3)  บทเรียน หนวยที่ 3    My favorite vegetarian dish.    
   4)  บทเรียน หนวยที่ 4    I’d like to watch Buffalo racing. 
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   5)  บทเรียน หนวยที่ 5    Let’s visit Sian Sue Tai Shrine. 
   6)  บทเรียน หนวยที่ 6     Popular food Good taste. 
ซ่ึงบทเรียนไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ วา บทเรียนอยูในระดับเหมาะสมมาก 
 5.1.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาอังกฤษ หลังการใชบทเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.1.3  นักเรียนมีความคิดเหน็ตอบทเรียนอยูในระดบัเหน็ดวยมากที่สุด 
  

5.2 อภิปรายผล 
 
 การที่ผลการทดลองใชการพัฒนาบทเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน เปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  อภิปรายผลไดดังนี้  
  5.2.1  บทเรียนโดยใชเนื้อหาทองถ่ิน ทั้ง 6 บทเรียน ไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 
พบวา บทเรียนอยูในระดับเหมาะสมมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก การออกแบบบทเรียนไดเลือกเนื้อหา
ทองถ่ิน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาท่ีตรงกับเหตุการณ เวลา และสถานการณที่เปนสิ่งที่อยูใกลตัว
ซ่ึงมีสวน ทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เปนไปอยางมีความหมาย และทําใหผูเรียนเห็นประโยชน 
และคุณคาของภาษาอังกฤษมากขึ้น  

 ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539, หนา 32) กลาวสรุปไดวา เนื้อหาควรมีความสําคัญ และ
ความจําเปนตอการเรียนรู มีความถูกตองและทันสมัย มีความนาสนใจ นักเรียนสามารถเรียนรูได 
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และมีประโยชนตอผูเรียน ขั้นตอนการสอนภาษา โดยใชเนื้อหา
ทองถิ่น เปนสิ่งใกลตัว การเรียนรูภาษา ผูเรียนตองใชความพยายามในการใชภาษาอังกฤษ 
เพื่อทําความเขาใจกับเนื้อหา และถายทอดความรูออกมาเปนภาษาอังกฤษ  ขณะเดียวกัน ก็สามารถ
พัฒนาทักษะทางดานภาษาไปดวย  

สโทลเลอร (Stoller, 1997) กลาวไวสรุปไดวา ในการจัดการเรียนการสอนที่ใชการบูรณา
การภาษากับเนื้อหาทองถ่ินนั้น ผูเรียนจะไดรับความรูทางดานเนื้อหาและภาษา โดยเชื่อมโยงความรู
ใหม กับความรูเดิมที่มีอยู ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น และทฤษฎีความรูเดิมหมายถึงโครงสราง
ของความคิดในสมองซึ่งมีการจัดกลุมขอมูลเกี่ยวกับความรูเดิมหรือประสบการณเดิม ของบุคคล
นั้นๆ ขอมูลเหลานั้นจะเปนประโยชนในการคาดคะเน หรือการตีความขอมูลใหมใหเขากับขอมูล
เดิมที่มีอยูแลว การที่ผูเรียนสามารถนําขอมูลของความรูเดิมมาคาดคะเนขอมูลใหมได จะชวยให
ผูเรียนเรียนเรื่องนั้นๆ ไดเร็วยิ่งขึ้นโดยการยึดสิ่งที่ไดเรียนรู หรือความรูเดิมเปนหลัก ฉะนั้นเนื้อหา
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ทองถ่ินจึงถือได วาเปนประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียนที่จะชวยใหผูเรียนสามารถ
นําไปตีวิเคราะห ความในเรื่องที่เรียนไดเปนอยางดี  

 สอดคลองกับงานวิจัยของ อํานาจ สมบัติยานุชิต (2552, หนา 58) และงานวิจัยของ 
ปวราย เรืองมณี (2549, หนา 102)  ที่พบวาผูเรียนสามารถทําความเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดงาย 
โดยเชื่อมโยงความรูใหมทางภาษาที่ไดรับกับความรูเดิมที่มีอยู เกี่ยวกับเรื่องราวในทองถ่ินของตนเอง 
และบทเรียนเนนใหผูเรียนไดมีความรวมมือทํางานภายในกลุม  ทํางานเปนคู  ชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน ตามหลักของการเรียนแบบรวมมือและผูเรียนสรุปบทเรียนโดยพูดถายทอดเรื่องที่ตนรับผิดชอบ
ตอเพื่อนสมาชิกภายในกลุมได  

 และเชนเดียวกับงานวิจัยของพิทยา  คําตาเทพ (2542, หนา 12) ที่กลาวไววา การนําเนื้อหา
ที่พบในชีวิตประจําวัน และการใชสื่อการเรียนของจริงมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในหองเรียนนั้น เปนการใหประสบการณจริงแกผูเรียนอันจะนําไปสูเปาหมายที่แทจริงของการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งนี้เพราะประสบการณจริงสงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจภาษาไดดีขึ้น  

  บทเรียนจัดขั้นตอนการสอนอยางเปนลําดับ ตามคําขวัญของอําเภอบานบึง เพราะกิจกรรม
การเรียนการสอนสอดคลองกับสถานการณจริง ผูเรียนไดเร่ิมเรียนรูจากการเรียนรูขอมลูของจังหวัด
ชลบุรี แลวตามดวยอําเภอบานบึง เทศกาลกินเจ ประเพณีวิ่งควาย ศาลเจาเซียนซือไท และขนมจีน
บานบึง โดยฝกจากทักษะการฟง ตอบถามจากการฟง สรุป และจับคูความหมายของศัพท การคนหา
ความหมายของคําศัพทสอดคลองกับงานวิจัยของ สกาว พิมพิรัตน (2551, หนา 72)  ที่พบวาการคนหา
ความหมายของคําศัพทใหมโดยการถามครูหรือศึกษาจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากการไดทํากิจกรรมที่ครูจัดใหทําใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และบางครั้งสามารถ
เดาความหมายคําศัพทจากบริบทที่อานไดมากขึ้นจนทําใหรูสึกวาไมตองหาความหมายของคําศัพท
จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ การเติมคําที่หายไปดูรูปภาพแลวตอบคําถาม ระดมความคิดเขียนศัพท
จากแผนภาพ จัดทําแผนพับ ดัดแปลงการทําอาหารเจ ตอช้ินสวนจากภาพ พรอมทั้งใชความสามารถ
ทางศิลปะในการวาดรูปตกแตงขอความ และจัดทํา ปายประกาศ เพื่อประชาสัมพันธอาหารการกิน
อําเภอบานบึง 

 ผลจากการวิเคราะหคุณภาพบทเรยีนและแผนการจัดการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ พบวา 
  1)  บทเรียนในหนวยที่ 1 เร่ือง Introduction to Chon Buri  มีความชัดเจนในการสรุป

เนื้อหา อยูในคาเฉลี่ยสูงถึง 4.80 ในระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด   
  2)  บทเรียนในหนวยที่ 2 เร่ือง Let’s know Ban Bueng  มีความถูกตองของเนื้อหา 

และการใชคําและเหมาะสมกับเวลา อยูในคาเฉลี่ยสูงถึง 4.80 ในระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด  
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  3)  บทเรียนในหนวยที่ 3 เร่ือง My favorite vegetarian dish มีความชัดเจนในการสรุป
เนื้อหา อยูในคาเฉลี่ยสูงถึง 4.80 ในระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด  

  4)  บทเรียนในหนวยที่ 4 เรื่อง I’d like to watch Buffalo racing การจัดกิจกรรม
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน อยูในคาเฉลี่ยสูงถึง 4.80 ในระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด  

5)  บทเรียนในหนวยที่ 5 เร่ือง Let’s visit Sian Sue Tai Shrine การจัดกิจกรรม
มีความเหมาะสมกับเวลา อยูในคาเฉลี่ยสูงถึง 5.00 ในระดับคุณภาพเหมาะสมมากทีสุ่ด 

6)  บทเรียนในหนวยที่ 6 เร่ือง Popular food Good taste มีความถูกตองของเนื้อหา  
และเหมาะสมกับเวลา อยูในคาเฉลี่ยสูงถึง 4.80 ในระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด  
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา  บทเรียนเนื้อหาทองถิ่นมีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด  
เพราะบทเรียนเนื้อหาทองถ่ินเปนบทเรียนที่มีความสําคัญที่จะตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ใกลตัว  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอํานาจ สมบัติยานุชิต (2552, หนา 11) ไดกลาวไวสรุปวา ผูเรียน
ไดเรียนรูในสิ่งที่ใกลตัว ซ่ึงอาจเรียกไดวา บทเรียนเนื้อหาทองถ่ิน นับวามีความสําคัญที่จะตองจัด
ใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่อยูใกลตัว เปนความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียน ในการสอนภาษา
ตามแนวคิดทฤษฏีโครงสรางเดิมพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับผูเรียนเปนสิ่งสําคัญที่สุด 
เพราะวาจะทําใหผูเรียนสามารถดึงเอาความรูพื้นฐานที่สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียนออกมาใช
เพื่อทําความเขาใจ 

  แผนการจัดการเรียนรู สามารถอภิปรายผลการประเมินจากผูทรงคุณวฒุิไดดังนี ้
  1)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 และ แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง Introduction to 

Chon Buri ผูวิจัยกําหนดความคิดรวบยอดของเนื้อหาไดอยูในคาเฉลี่ย 4.40 ในระดับเหมาะสมมาก 
กําหนดกิจกรรมการเรียนรู ไดสอดคลองกับความตองการ และความสามารถของผูเรียนคาเฉลี่ย 
4.40 ในระดับเหมาะสมมาก และผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน
คาเฉลี่ย 4.60 จึงทําใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาที่อานและบรรยากาศสงผลตอความมั่นใจ
ในการใชภาษา  

  2)  แผนการจัดการเรียนรูที่  3 และแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง Let’s know Ban 
Bueng  ผูวิจัยกําหนดกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูง  4.80  
อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด  และกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับความตองการและความสามารถ
ของผูเรียนคาเฉลี่ย  4.60  ระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด  

  3)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 และแผนการจัดการเรียนรู
ที่ 7 เร่ือง My favorite vegetarian dish ผูวิจัยกําหนดความคิดรวบยอดของเนื้อหา และแกนของเรื่อง 
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คาเฉล่ียสูง 5.00 อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
คาเฉลี่ยสูง 4.80 อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด   

 4)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 และแผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เร่ือง I’d like to watch 
Buffalo racing  ผูวิจัยกําหนดสื่อการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ยสูง 4.60 อยูใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู คาเฉลี่ยสูง 4.80 
อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด   

 5)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 และแผนการจัดการเรียนรูที่11 เรื่อง Let’s visit Sian 
Sue Tai Shrine ผูวิจัยระบุพฤติกรรมที่สามารถวัดได คาเฉลี่ยสูง 4.40 อยูในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุด กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู คาเฉลี่ยสูง 4.80 อยูในระดับเหมาะสม
มากที่สุด   

 6)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 และ แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เร่ือง Popular food 
good taste ผูวิจัยกําหนดความคิดรวบยอดของเนื้อหา สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
สอดคลองกับพฤติกรรมที่กําหนด สอดคลองกับขั้นตอน และกระบวนการเรียนรูในกิจกรรม 
คาเฉลี่ยสูง 4.40 อยูในระดับเหมาะสมมาก  

  จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา  แผนการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู
โดยใชเนื้อหาทองถ่ินเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื้อหาในบทเรียน และกิจกรรม
การเรียนการสอนสนองความตองการของผูเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ ทฤษฎีการเรียนรูภาษาที่สอง    
กลาวถึง ทฤษฎีแรงตานความรูสึก (Affective Filter Hypothesis) ของ คราเชน (Krashen, 2007a)      
ที่กลาวไววา ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีในบรรยากาศที่ไมมีความวิตกกังวล ความเครียด ซ่ึงจะเปน
การเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียน ดังนั้นการที่ผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาที่อาน 
และมีบรรยากาศที่สงผลตอความมั่นใจในการใชภาษา จะเปนสวนสงเสริมตอการพูดสรุปความ 
ในเรื่อง ที่อานไดดีขึ้น 

 5.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการใชบทเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงอาจอภิปรายไดวาเปนเพราะ
เนื้อหาของบทเรียน มีความเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน บทเรียนเนื้อหาทองถ่ิน
เปนเรื่องที่คุยเคยสอดคลองกับสถานการณจริง เนื้อหาบทเรียนเขาใจงาย บทเรียนมีความรูที่หลากหลาย 
สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน ความยากงายเหมาะสมกับวัย รวมทั้งประสบการณเดิมของ
ผูเรียน  ทําใหเกิดการพัฒนาความรูความสามารถ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา ทรงสัตย (2544 , หนา 45) ที่วาบทเรียนไดคํานึงถึงระดับ
ความยากงายที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัยและประสบการณของผูเรียน  และบทเรียนใชโครงสราง
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ของภาษาในการเลือกบทเรียน ซ่ึงตรงกับ บรินตัน และเวส (Brinton & Wesche, 1997; อางถึงใน 
กรมวิชาการ, 2545, หนา 122) ที่ระบุไววา  โครงสรางของภาษาในการเลือกบทเรียนเนื้อหาของ
บทเรียนเปนเรื่องจริงทันสมัย  มีขอมูลมากพอที่จะใหผูเรียนฝกทักษะการอานเขียนและฟงไดภาระงาน
ที่สอดคลองกับสถานการณจริง เหมาะสมกับเนื้อหาวิชากิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาความคิด
เชิงวิพากษวิจารณ เนื้อหาในการเรียนสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนบทเรียนยากงายเหมาะสม
กับระดับของผูเรียน บทเรียนใหขอมูลพอเพียงและมีความยาวพอเหมาะ เนื้อหาเขาใจไดงาย ผูเรียน
จําเปนตองมีความรูพื้นฐานกอนอานบทเรียนนี้และสามารถเขาใจประเด็นทางวัฒนธรรม การเรยีบเรยีง
เนื้อหา ตลอดจนสาํนวนภาษาเหมาะสม บทเรียนหาไดงายครูผูสอนสามารถหาบทเรียนไดในทองถ่ิน
ของตน รูปแบบของบทเรียน นาสนใจ การจัดหนา ตัวพิมพ ภาพ  สีสัน  ชวยใหนักเรียนเขาใจ
ไดงายขึ้น บทเรียนเหมาะที่จะใชสอนแบบทักษะสัมพันธเปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่หลากหลาย
และเอื้อตอผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูตางกัน แหลงเนื้อหาบทเรียนมาจากแหลงเนื้อหาที่มีรูปแบบ
ที่หลากหลาย และสวนเสริมบทเรียน  เชน คําอธิบายศัพท คําถามใหคนควาเพิ่มเติมหรือดัชนีคํา 
ซ่ึงชวยใหผูเรียนเขาใจและจําเนื้อหาที่เรียนได  

 5.2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอบทเรียน เฉล่ียรวมทุกรายการอยูในระดับเหมาะสม
มากที่สุด ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  มีคาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 4.72  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.15 และพบวารายการที่นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด เปนลําดับแรกคือ นักเรียนไดรับประโยชน
จากบทเรียน และบทเรียนเขาใจงายเนื้อหาความรูเหมาะสมกับนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนแลว
นักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้นบทเรียนมีความแปลกใหม นาสนใจตอการเรียนรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
นักเรียนไดเรียนรู เร่ืองราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงเปนขอมูลที่อยูใกลตัว และเกิดความภูมิใจ
ในทองถ่ินของตน โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อชวยใหเกิดความชํานาญ สามารถใชภาษาไดอยางถูกตอง 
และยังสามารถถายทอดวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินไปสูสากลได การเรียนรูโดยใชเนื้อหาทองถ่ิน 
เปนการนําเอาความรูเดิมที่ใหความสําคัญตอการเรียนรูของบุคคล เพราะเปนกระบวนการที่ผูอาน 
หรือผูเรียน นําความรูเดิมของตนเอง เชื่อมโยงเขากับขอมูล ที่อาน หรือที่รับรู ขอมูลเหลานั้น
จะเปนประโยชน ในการคาดคะเน หรือตีความขอมูลใหม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ออสุเบล 
(Ausubel, 1969, pp. 54-56) ที่ระบุไววาทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย วาการเรียนรู จะเกิดขึ้น
ไดเมื่อผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูใหม เขากับความคิดรวบยอดที่สัมพันธกันซ่ึงมีอยูในโครงสราง
ทางปญญาของผูเรียน และจากแนวคิดทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมที่ คาแรล และอิสเทอโฮล 
(Carrell & Eisterhold, 1987,  p. 218) ชี้ใหเห็นความสําคัญของความรูเดมิวา ผูเรียน เรียนเรื่องนั้น ๆ
ไดเร็วยิ่งขึ้นโดยการที่ยึดส่ิงที่เรียนรูหรือความรูเดิมเปนหลักฉะนั้นการเรียนจึงเปนประสบการณเดิม 
ที่ผูเรียนสามารถนําไปตีความในเรื่องที่เรียนไดเปนอยางดี จึงทําใหการเรียนรูที่มีความหมาย 
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สงผลใหเกิดพัฒนาความสามารถทางการเรียนรูและเกิดความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียน ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และจากแนวคิดของ คราเชน (Krashen, 1987, pp. 35-40; อางถึงใน สุมิตรา 
อังวัฒนกุล, 2539, หนา 21-22) ที่กลาวถึง สมมุติฐานเกี่ยวกับการเรียนรูขอมูลทางภาษาที่ผูเรียน
สามารถเขาใจได ที่มาจากการฟงและการอาน เปนขอมูลท่ีนาสนใจ และเกี่ยวของกับตัวผูเรียน และ
การเรียนรูภาษาผูเรียนสามารถเขาใจได โดยใชพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน เขามาชวยสราง
ความเขาใจ มีความนาสนใจและสัมพันธกับตัวผูเรียน นําไปติดตอส่ือสารได บทเรียนโดยใชเนื้อหา
ทองถ่ินมีประโยชนตอผูเรียน เพราะการเลือกเนื้อหาบทเรียนสอดคลองกับหลักเกณฑของ ใจทิพย 
เชื้อรัตนพงษ (2539, หนา 32) ที่ระบุวา เนื้อหาของบทเรียน มีความสําคัญและจําเปนตอการเรียนรู 
เพราะเปนพื้นฐานความรูในการเรียน และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความรูทักษะพื้นฐานที่จําเปน
และมีเจตคติที่ดีตอบทเรียน เนื้อหาบทเรียนถูกตอง ทันสมัยเขากับสถานการณ ปจจุบัน เนื้อหา
บทเรียนมีความรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน ความยากงายเหมาะสมกับวัย 
รวมทั้งประสบการณเดิมของผูเรียน และเนื้อหาบทเรียนมีประโยชนตอผูเรียนที่จะนํามาใช
ในชีวิตประจําวัน และพัฒนาตัวผูเรียนไดเปนอยางดี และผลการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทเรียน นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวาบทเรียนมีประโยชน เพราะไดรับความรูเพิ่มมากข้ึน 
และมีความมั่นใจในการสื่อสาร และจากการสัมภาษณนักเรียนคนหนึ่งกลาววา  “ดีใจมากที่ไดเรียน
ในบทเรียนเนื้อหาทองถ่ิน ชอบเรียน ประเพณีวิ่งควาย  และเซียนซือไทศักดิ์สิทธิ์ เพราะไดรับความรู
เพิ่มมากขึ้น และมีความมั่นใจในการสื่อสาร อยากใหครูจัดกิจกรรมการเรียนเชนนี้อีก” ซ่ึงอาจอภิปราย
ไดวา เพราะบทเรียนเปนวฒันธรรมทองถ่ินเปนเรื่องที่อยูใกลตัว และคุนเคย ทําใหเขาใจบทเรียนไดงาย 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สกาว พิมพิรัตน (2551, หนา 73) ที่วาผูเรียนรูสึกคุนเคยกับเรื่องที่จะเรียน 
และคิดวาเรื่องที่เรียนนั้น เปนเรื่องที่ไมยากเกินไป ทําใหนักเรียนอยากเรียนเรื่องเหลานั้น และทําให
เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
   การที่ผลการทดลองใชบทเรียน เนื้อหาทองถ่ิน เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดังกลาว
ขางตนแลว จึงกลาวไดวา บทเรียนที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชจัดการเรียน
การสอนได 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 
    5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําบทเรียนไปใชในการเรียนการสอน  
    บทเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชเนื้อหาทองถ่ิน  
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดผานขั้นตอนการสรางและพัฒนาอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบคุณภาพ
โดยผูทรงคุณวุฒิและทดลองใชสอนจริง แลวนําไปปรับปรุงแกไขจนมีคณุภาพ จึงควรไดมีการเผยแพร
ใหกับครูผูสอนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดนําไปใช โดยมี
ขอสังเกตในการใชดังนี้ 
      1)  ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนการใชบทเรียนดวยความเขาใจเปนอยางดี เตรียมสื่อ
ที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรูใหครบถวน 
   2)  ครูผูสอนควรเลือกเนื้อหาและคําศัพทที่นํามาใชในบทเรียน ใหมีความยากงาย
เหมาะสมกับเวลา ระดับสติปญญา คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และอยูในความสนใจของ
ผูเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น 
   3)  ครูผูสอนอาจเลือกเนื้อหาของบทเรียนใหมใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 
เพื่อผูเรียนจะไดนําไปใชในชีวิตจริงในปจจุบัน 
   4)  ครูผูสอนควรมีการเสริมแรงบวก เชน การชมเชย การยิ้ม การสัมผัส ตลอดจน
การใหรางวัล เปนตน เพื่อเปนการพัฒนาใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ใหเกิดความเชื่อมั่น 
และแรงจูงใจซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนรู 
   5)  ครูผูสอนควรบันทึกปญหาหรือขอบกพรองที่พบในการทดลองโดยการสังเกต 
ขณะทดลองหรือเปดโอกาสใหผูเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึก ตลอดจนขอเสนอแนะ      
ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 
   1)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางการใชบทเรียนกับสื่อการสอน
รูปแบบอื่น ๆ 
   2)  ควรมีการวิจัยบทเรียนภาษาอังกฤษในระดับอื่น ๆ เชน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา ตลอดจนระดับอุดมศึกษา เพื่อจะไดพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ โดยการใชเนื้อหาทองถ่ิน
ในระดับสูงขึ้นไป 
   3)  ควรมีการนําเอาบทเรียน โดยใชเนื้อหาทองถ่ินไปใชกับวิชาภาษาตางประเทศ
อ่ืน ๆ นอกจากภาษาอังกฤษ 
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รายการอางอิง 
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