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การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

 
สนใจ ไชยบุญเรือง1, เขมภสั ชนะวงศ์2 

 ธวัชชัย ไชยบุญเรือง3, สิริกุล แพร่ศรสีกุล4 
 สุจรรยา สมบัติธีระ5 

 
บทคัดย่อ  
 บทความนี้น าเสนอการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตามหลักการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการพูดเป็นหลัก ผู้เขียนได้น าเสนอหลักการสอน
ของวิธีการสอนบางวิธีและเทคนิคการสอนไว้ด้วย เพื่อครูภาษาอังกฤษคนอื่นๆ จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนของ
ตัวเองได้ นอกจากนี้ ผู้เขียนได้น าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตัวอย่างบทเรียน 
วิธีการสอน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการพัฒนาการพูดของนักเรียนไว้ด้วยในตอนท้าย 
 
บทน า 
 งานบริการวิชาการเป็นพันธกิจที่ส าคัญงานหนึ่ง
ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยก็ด าเนินการตามพันธกิจหลัก
ของวิทยาลัยโดยการให้บริการวิชาการกับชุมชนในท้องถิ่น 
ผู้เขียนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาจึง
ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เป็นหลัก 
 เมื่อได้รับการประสานงานเกี่ยวกับการให้บริการ
วิชาการด้านภาษาอังกฤษกับทางโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น คณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาได้
ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ ตามช่วงเวลาที่
ก าหนดไว้ คือ ระยะเวลา 8 วัน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง รวม 24 
ช่ัวโมง โดยการเตรียมการแบ่งเป็น 2 ทีม คือ ทีมอาจารย์
ไทย (ทีมผู้เขียน) เตรียมเนื้อหาและวิธีการสอน ทีมอาจารย์
และนักศึกษาฝึกสอนชาวฟิลิปปินส์อีก 4 คน (น าโดย  อ. 
Benson Diwa) เตรียมกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนในแต่ละวัน) 
 ทางทีมผู้เขียนได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
นักเรียน (ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) ว่าพื้นฐานความรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนยังไม่ค่อยดี ยังพูดภาษาอังกฤษได้
ไม่ดีนัก จึงเตรียมการเลือกเนื้อหาและเตรียมการการจัดการ
เรียนการสอน English for Communication โดยจะเน้น
ทักษะการพูด เพื่อนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการพูดให้คล่องขึ้น 
จะได้น าไปใช้เมื่อได้พบได้แข่งขันกีฬากับนักเรียนจาก 

ประเทศต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต (ในปี พ.ศ. 2562 ทาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้จัดการแข่งขันกีฬาแห่ง
ประเทศไทย “ขอนแก่นเกมส์” ซึ่งมีนักเรียนจากประเทศ
บรูไน (Brunei Darussalam) อินโดนีเซีย (the Republic 
of Indonesia), มาเลเซีย (Malaysia) และสิงคโปร์ (the 
Republic of Singapore) เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย)  
 เพื่อประโยชน์ส าหรับการเตรียมเนื้อหาและการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการสอน English for 
Communication หรือการเน้นทักษะการพูด ผู้เขียนจะ
น าเสนอหลักการของวิธีสอนบางวิธี และเทคนิคการสอน
เพื่อครู/ผู้สอนคนอื่นๆ จะได้น าไปประยุกต์ใช้สอนนักเรียน
ของตัวเองได้ 
 
วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
 วิธีสอนที่เน้นการฟัง-การพูด (The Audio-
Lingual Method) 
  วิธีสอนแบบนี้บางครั้งเรียกว่า the Michigan 
Method เนื่องจาก Charles Fries แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน 
(the University of Michigan) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้หลักการของภาษาศาสตร์เชิง
โครงสร้าง (structural linguistics) ในการสอนภาษา ต่อมา
ได้มีการน าหลักจิตวิทยาที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  
(behavioral psychology) ของ Skinner มาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนด้วยความคิดที่ว่าผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้จาก
เงื่อนไขที่ก าหนดให้ส าหรับการเรียนรู้ 

____________________________________________________________________________________________ 
1ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2-4อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
5ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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 หลักการ (Principles) ที่ส าคัญของวิธีสอนนี้ คือ 
 1. ครูจะต้องมุ่งมั่น เช่ือว่านักเรียนจะต้องใช้

ภาษาที่เรียน (the target language) ได้โดยอัตโนมัติ 
 2. ครูเป็นผู้น าในการเรียนการสอน ครู

จะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้นักเรียนเลียนแบบได้ 
 3. นักเรียนจะต้องเลียนแบบครู หรือสิ่งที่ได้

ฟังมา และสามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 
 4. ค าศัพท์ รูปแบบโครงสร้างประโยค การ

พูดให้น าเสนอในรูปแบบบทสนทนา จะเรียงล าดับจากง่าย
ไปยาก จะเน้นระบบการออกเสียงและรูปแบบตามหลัก
ไวยากรณ์ 

 5. หลักไวยากรณ์ ให้นักเรียนดูจากตัวอย่าง
ที่ให้ (ไม่จ าเป็นต้องจัดเตรียมเนื้อหากฎไวยากรณ์ให้) 

 6. สิ่งที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างประเทศจะมี
ปรากฏในบทสนทนา เช่น ในบทสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
  7. ทักษะทางภาษาจะน าเสนอตามล าดับ คือ 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน (ตามบทสนทนา) 
  8. ในห้องเรียน ภาษาที่ใช้คือ ภาษาที่เรียน 
ไม่ใช้ภาษาประจ าชาติของนักเรียน (the native language 
ซึ่งในท่ีนี้ คือ ภาษาไทย) 
 เทคนิคการสอน (Teaching Techniques) 
  1. การจ าบทสนทนา (Dialog Memorization)  
    โดยการให้นักเรียนฟังและดูบทสนทนา 
จากนั้นให้ฝึกพูด โดยให้เป็นการสนทนาระหว่างสองฝ่าย คือ 
     1.1 ครูและนักเรียนทั้งช้ัน 
     1.2 นักเรียนครึ่งห้อง (เป็นกลุ่ม A) 
และนักเรียนอีกครึ่งห้อง (เป็นกลุ่ม B) 
     1.3 นักเรียนพูดเป็นคู่ๆ (เมื่อจ าบท
สนทนาได้แล้ว) 
   2. การฝึกแบบย้อนกลับจากหลังไปหน้า 
(Backward Build-up Drill)  
     ถ้าประโยคในบทสนทนายาว ครู
แบ่งประโยคเป็นตอนๆ เพื่อให้นักเรียนฝึกทีละตอน เริ่มจาก
ตอนหลังสุดไปตอนหน้า จนกระทั่งนักเรียนจ าได้หมดทั้ง
ประโยค พยายามให้นักเรียนพูดออกเสียง ให้ท่วงท านอง
เสียง (intonation) ฟังดูเป็นธรรมชาติ 
   3. การฝึกแบบพูดตามครู (Repetition 
Drill) ให้นักเรียนพูดตามครูให้ถูกต้องและรวดเร็ว 
   4. การฝึกแบบต่อกันเป็นลูกโซ่  
      ให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดทีละคน
ต่อๆ กัน โดยครูเป็นคนเริ่มถามนักเรียนคนหนึ่งให้ตอบ แล้ว
ให้นักเรียนคนนั้นได้ถามเพื่อนคนต่อไปที่นั่งติดกันตอบ ให้
นักเรียนถาม-ตอบต่อกันเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆ ครูจะได้เช็คการ
พูดของนักเรียนแต่ละคนด้วย 

   5. การฝึกแบบเปลี่ยนค าหรือวลีเดี่ยว 
(Single-slot Substitution Drill) 
      5.1 ครูพูดประโยคหนึ่งจากบทสนทนา 
     5.2 ครูพูดค าหรือวลีหนึ่ง 
      5.3 นักเรียนพูดประโยคที่ครูพูด
ตอนต้น แล้วใช้ค าหรือวลีที่ครูให้มาไปแทนที่ค าหรือวลีใน
ประโยคเดิมให้ถูกต้อง 
   6. การฝึกแบบเปลี่ยนหลายวลี (Multiple-
slot Substitution) 
      ครูให้วลีหลายๆ วลี เพื่อให้นักเรียน
น าไปเปลี่ยนให้ถูกที่ในบทสนทนา แต่ครูบอกครั้งละหนึ่งวลี
เท่านั้น ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างใน
ประโยคเดิม เช่น การเปลี่ยนกริยาให้สอดคล้องกับประธาน 
(subject-verb agreement) แล้วให้นักเรียนพูดประโยค
ใหม่ให้ถูกต้อง 
   7.  การฝึกแบบเปลี่ยนรูปแบบของ
ประโยค (Transformation Drill) 
      ครูให้รูปแบบประโยคมาแบบหนึ่ง 
แล้วให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง () เช่น 
      7.1 ประโยคบอกเล่า  ประโยค
ปฏิเสธ 
      7.2 ประโยคบอกเล่า  ประโยค
ค าถาม 
      7.3 ประโยคกรรตุวาจก (active 
voice)  ประโยคกรรมวาจก (passive voice) 
      7.4 ประโยคการพูดโดยตรง (direct 
speech)  ประโยคการพูดโดยอ้อม (indirect/reported 
speech) 
   8. การฝึกแบบถาม-ตอบ (Question-
and-answer Drill) 
      8.1 ครูถามค าถามให้นักเรียนตอบ
อย่างรวดเร็ว 
      8.2 นักเรียนฝึกถามค าถามด้วย 
   9. การใช้ค าคู่ (Use of Minimal Pairs) 
      9.1 ครูน าเสนอค าคู่ที่มีเสียงต่างกัน
เพียงเสียงเดียว เช่น pill – peel, ship – sheep, chin – 
shin เป็นต้น 
      9.2 ให้นักเรียนฝึกออกเสียงค าคู่ต่างๆ 
    10. การเติมค าในบทสนทนา (Complete 
the Dialog) 
     10.1 ครูเอาค าบางค าในบทสนทนา
ที่สอนไปแล้วออก 
      10.2 ให้นักเรียนเติมค าที่หายไปจาก
บทสนทนา 
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วิธีสอนที่เนน้การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร (CLT: 
Communicative Language Teaching) 
 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารมีแนวคิดว่าผู้เรียน
ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษา (communicative 
competence) รู้ว่าจะพูดอะไร กับใคร และเมื่อไร กล่าวคือ 
ต้องมีความรู้ในการใช้ภาษาตามบริบทของสังคม (social 
context) 
 
หลักการของวิธีสอนแบบ CLT 
 1. ครูต้องให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาที่
เรียนได้และให้รู้ว่าภาษามีหลายรูปแบบ มีหน้าที่ต่างกัน 
ภาษาในรูปแบบหนึ่งสามารถท าหน้าท่ีได้หลายอย่าง 
 2. รูปแบบของภาษาที่ครูน าเสนอให้นักเรียนได้
เรียนรู้เป็นรูปแบบจากง่ายไปยาก เช่น ภาษาที่ใช้ในการ
ขอร้องจาก Would you …? Could you …? ไปในระดับที่
ยากขึ้นเป็น I wonder if you would mind … 
 3. ครูเป็นผู้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ความสะดวกในการ
เรียนการสอน ครูจึงต้องจัด ต้องสร้างสถานการณ์เพื่อให้ได้
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 4. ขณะท ากิจกรรม ครูท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
คอยตอบค าถามของนักเรียน ตรวจสอบการแสดงออกของ
นักเรียน และอาจจะร่วมกิจกรรมกับนักเรียนด้วยก็ได้ 
 5. ครูอาจจะจดบันทึกข้อผิดพลาดของนักเรียน
ไว้เพื่อการแก้ไขในภายหลัง 
 6. นักเรียนต้องพยายามสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
(เท่าท่ีจะท าได้แม้จะไม่สมบูรณ์นัก) ต้องรับผิดชอบการเรียน
ของตัวเองให้มากท่ีสุด  
 7. กิจกรรมหลักที่ครูควรจะจัดให้นักเรียน มี 3 
แบบ คือ การเติมความ (information gap) ตัวเลือก (choice) 
และความคิดเห็นต่อสิ่งที่ท าไป (feedback) กิจกรรมอื่นๆ 
ส าหรับให้นักเรียนท าก็มี เช่น เกมส์ บทบาทสมมติ และการ
แก้ไขปัญหา 
 8. ครู ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มเล็ก เพื่อ
นักเรียนแต่ละคนจะได้ใช้ภาษาในการสื่อสาร และเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด 
แสดงความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ 
และครู 
 9. ภาษาแม่ของนักเรียนในห้องเรียนใช้ได้ตาม
ความจ าเป็น แต่ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ภาษาอังกฤษให้มากเท่าที่
จะท าได้ เช่น ในการอธิบายการท ากิจกรรม การให้การบ้าน 
ให้นักเรียนตระหนักว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสาร ไม่ใช่เป็นเพียงภาษาหนึ่งที่นักเรียนต้องเรียน 
 
 

เทคนิคการสอน  
 1. สื่อภาษาที่น ามาใช้สอนเป็นสิ่งที่ใช้จริ งใน
สังคม เช่น สิ่งที่น ามาจากหนังสือพิมพ์ พยากรณ์อากาศ 
เมนูอาหาร ตารางเวลา ส่วนหนึ่งของต ารา 
 2. น าค า วลี ต่างๆ ที่สามารถเรียงเป็นประโยค
ได้มาให้นักเรียนเรียงเป็นประโยคให้ถูกต้อง (อาจจะเป็นสิ่งที่
นักเรียนเคยเห็นหรือไม่เคยก็ได้) หรือมีประโยคต่างๆ มา ให้
นักเรียนเรียบเรียงเป็นบทสนทนา 
 3. ให้นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเติม
ความ การเลือกค าตอบที่ถูกต้อง การแสดงความคิดเห็นและ
การเล่าเรื่องจากภาพ 
 4. ให้นักเรียนเล่นบทบาทสมมติ (เป็นกลุ่มเล็กๆ 
หรืออาจจะปรับเป็นกิจกรรมเดี่ยว ให้นักเรียนสมมติเป็นคน
หรือสิ่งท่ีนักเรียนแต่ละคนอยากเป็น)  
 
วิธีสอนแบบตรง (The Direct Method) 
 แนวคิดของวิธีสอนแบบนี้ โดยหลักเบื้องต้นที่
ส าคัญ คือ ภาษาเป็นสื่อท่ีใช้ในการพูดตามสถานการณ์ต่างๆ 
การสื่อสารต้องเป็นภาษาที่ เรียนเท่านั้น (ในที่นี้  คือ 
ภาษาอังกฤษ) 
 
หลักการที่ส าคัญของวิธีสอนแบบตรง  
 1. การออกเสียง (pronunciation) ต้องเน้น
ตั้งแต่ต้น 
 2. ค าศัพท์เป็นสิ่งที่ส าคัญในการเรียนรู้ภาษา
มากกว่าการเรียนรู้ไวยากรณ์ 
 3. ครูเป็นผู้น ากิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 
 4. ครูต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน เพื่อให้นักเรียน
ได้เช่ือมโยงการเรียนรู้ได้ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ (think in 
English) 
 5. นักเรียนต้องพยายามคิดและสื่อสารเป็น
อังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น การไปซื้อของ การท า
ธุรกรรมที่ธนาคาร 
 6. นักเรียนเป็นเสมือนผู้ร่วมการท ากิจกรรม 
(partners) ในกระบวนการเรียนการสอน 
 7. ครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้การใช้ภาษา ให้
นักเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งในการพูดและการเขียนให้
ถูกต้องตามวัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ให้
แสดงภูมิรู้เกี่ยวกับภาษา 
 8. นักเรียนเรียนรู้หลักไวยากรณ์ด้วยการสังเกต
จากการใช้ภาษาในบทสนทนา (ในการสอนไม่มีการอธิบาย
หลักไวยากรณ์โดยตรง) 
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 9. ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของนักเรียน ครูต้อง
พยายามให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ตัวเองตามโอกาสที่จะท าได้ (whenever possible) 
 
เทคนิคการสอน 
 1. การน าเสนอค าศัพท์ใหม่ เน้นการออกเสียงให้
ถูกต้องชัดเจน และการใช้ค านั้นในประโยค กล่าวคือ ครูต้อง
อธิบายความหมายของค าศัพท์ใหม่ประกอบกับการออก
เสียง แต่ครูต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ครูอาจจะใช้ท่าทาง 
สื่อต่างๆ (ซึ่งมีอยู่มากมายในสมัยนี้) โดยไม่จ าเป็นต้องแปล
เป็นภาษาไทย 
 2. เมื่อใช้ค าศัพท์ในประโยคให้นักเรียนพูดออก
เสียงท้ังประโยค 
 3. การถาม-ตอบ ครูถามเป็นภาษาอังกฤษ ให้
นักเรียนตอบเป็นประโยค นักเรียนจะได้ฝึกการใช้ค าศัพท์
ใหม่ๆ ไปด้วย 
 4. ให้โอกาสนักเรียนถามเป็นภาษาอังกฤษ  
(ถ้าหากนักเรียนพูดผิด ครูพูดใหม่ให้นักเรียนฟัง ครูพูดซ้ า
ค าถามที่นักเรียนถาม นักเรียนจะได้ฝึกการพูดใหม่ให้ถูกต้อง
ตามภาษาที่ควรจะใช้) 
 5. ครูถามค าถามนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วย
ค าถามที่ถูกหลักไวยากรณ์ 
 6. ให้โอกาสนักเรียนถามค าถามเพื่อนนักเรียน
ด้วยกัน (ครูช่วยแก้ไขเมื่อนักเรียนใช้ภาษาไม่ถูกต้องในการ
ถาม-ตอบ) 
 7. ในกิจกรรมฝึกการใช้ภาษาอาจจัดให้มีการฝึก
เติมค าในช่องว่าง (fill-in-the-blanks practice) การเขียน
ตามค าบอก (dictation) การวาดแผนที่หรือภาพ (drawing 
a map or picture) และการเขียนย่อหน้า (paragraph 
writing) ตามตัวอย่าง 
 
วิธีสอนแบบ Desuggestopedia 
 วิธีสอนแบบ Desuggestopedia นี้มีแนวคิดว่า
ผู้เรียนจะต้องก าจัดความรู้สึกกลัวที่ว่าตัวเองไม่สามารถท า
ได้ ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ออกไป ผู้เรียนจะต้อง
ก าจัดความรู้สึกด้านลบที่มีต่อการเรียนออกไปให้ได้ นั่นคือ 
ผู้เรียนจะต้องก าจัดอุปสรรคในการเรียนรู้ (the barriers to 
learning) ออกไป 
เพื่อให้สามารถเรียนรู้ ได้  และสิ่งที่จะช่วยในการก าจัด
ความรู้สึกกลัวนั้นออกไป คือ การใช้วิจิตรศิลป์ (fine arts) 
มาช่วยประกอบในการเรียนการสอนภาษา 
 
 
 

หลักการที่ส าคัญของ Desuggestopedia 
 1. ในการเรียนการสอน ครูต้องสร้างก าลังใจให้
นักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนก้าวข้ามความกลัวการเรียน
ภาษาอังกฤษไปให้ได้  ช่วยให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย 
(relaxed) รู้สึกมีความมั่นใจ (confident) และมีความรู้สึก
ว่าจะสามารถเรียนภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติและง่าย 
 2. วิจิตรศิลป์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
จัดการช้ันเรียนให้มีความสว่าง สดใส และน่ารื่นรมย์ มี
บรรยากาศน่าเรียน ดนตรีที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
เป็นดนตรีคลาสสิค (classical music) หรือดนตรีบาโรก 
(Baroque) 
 3. ครูเป็นผู้น าในช้ันเรียนที่นักเรียนมีความ
ไว้วางใจ มีความเช่ือมั่นในตัวครู 
 4. ค าศัพท์เป็นสิ่งที่ต้องเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ไวยากรณ์เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ (แต่ไม่ต้องเน้นมากนัก) 
และต้องเน้นการใช้ภาษาด้วย เน้นการพูดเพื่อการสื่อสาร 
 5. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเป็น
กลุ่ม ก่อนที่จะเป็นรายบุคคล โดยในตอนแรกนักเรียนจะไม่
โต้ตอบด้วยวาจา หรือพูดโต้ตอบด้วยค าศัพท์ที่เรียนไปแล้ว
บ้างเล็กน้อย หลังจากที่นักเรียนใช้ภาษาที่เรียนได้มาก
พอสมควรแล้วจึงโต้ตอบมากขึ้น 
 6. ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของนักเรียน ครูต้อง
แก้ไขด้วยน้ าเสียงท่ีอ่อนโยน 
 7. ในช้ันเรียนครูใช้ภาษาไทยได้ตามความจ าเป็น 
ค า/ส านวน ท่ียากๆ ครูแปลเป็นภาษาไทยให้นักเรียนได้ 
 
เทคนิคการสอน 
 1. เพื่อบรรยากาศในการเรียนที่สว่าง สดใส  
น่ารื่นรมย์ ครูจัดให้มีแผ่น โปสเตอร์ (posters) ที่มีสีสัน เป็น 
โปสเตอร์ไวยากรณ์ สิ่งที่น่าสนใจส าหรับนักเรียน สิ่งที่
สอดคล้องกับบทสนทนา บทอ่านที่นักเรียนก าลังเรียน แผ่น
โปสเตอร์ ควรจะเปลี่ยนทุก 2-3 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้
ซึมซับ ได้ เรียนรู้ สิ่ งอื่นๆ ที่ เป็นภาษาอังกฤษไปด้วย 
(peripheral learning)  
 2. ครูช่วยลดความเครียดให้นักเรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อมด้วยเสียงดนตรีและการให้ค าแนะน าเชิงบวก 
ให้ก าลังใจนักเรียน เสริมความมั่นใจให้นักเรียนว่านักเรียนจะ
ท าได้แน่นอน เช่น ในการน าเสนอบทสนทนา ครูท าได้ดังนี้ 
 2.1 ครูอ่านบทสนทนาตามจังหวะดนตรี 
 2.2 นักเรียนฟังครู ดูบทสนทนาในเอกสาร และ
ดูบทแปล ขณะที่ครูอ่าน 
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 2.3 ให้นักเรียนฝึกอ่านบทสนทนา (ถ้าบท
สนทนายาวให้นักเรียนฝึกพูด/อ่านเป็นการบ้านได้) 
 ครูจัดกิจกรรมคลายเครียดอื่นๆ ประกอบการ
สอน เช่น การพูด/อ่านบทให้น่าตื่นเต้นเกินความเป็นจริงไป
บ้าง (dramatization) การเล่นเกมส์ภาษา การร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ การท าแบบฝึกหัดการถาม-ตอบ การเขียน
เรื่องตามจินตนาการ การเล่นบทบาทสมมติ การสร้างบทพูด
เองตามสถานการณ์ 
 3. ในการอ่านออกเสียงบทสนทนาในห้องเรียน 
อาจจะให้นักเรียนอ่านคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม โดยให้อ่านตาม
อารมณ์ของบทสนทนา (เช่น บทเศร้า โกรธ หรือสนุกสนาน) 
 
วิธีสอนแบบน าเสนอ ฝึกฝน และใช้ภาษา  (PPP/3P’s: 
Presentation, Practice, and Production) 
 อันที่จริงวิธีสอนนี้ใช้ได้ผลในการสอนภาษาใน
ระดับต้นๆ ระดับที่ไม่ซับซ้อนมากนัก 
 หลักการที่ส าคัญของ PPP 
  1. ในการน าเสนอครูให้บริบท จัดสถานการณ์
ที่เหมาะกับการใช้ภาษาจริงในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
  2. ครูจะต้องอธิบาย สาธิต หรือใช้สื่อการ
สอนที่จะท าให้นักเรียนเข้าใจความหมายของค าศัพท์ และ
รูปแบบประโยคที่สามารถใช้ค าศัพท์นั้นได้ เช่น การใช้
รูปภาพ ของจริง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการสาธิตการ
แสดงออกด้วยท่าทาง 
  3. ในการฝึกฝน ครูให้นักเรียนฟังการออก
เสียงค าศัพท์และประโยคซ้ าหลายๆ ครั้ง จากนั้นจึงให้
นักเรียนได้ฝึกออกเสียงค าศัพท์และประโยค 
  4. ในขั้นตอนการใช้ภาษา ครูให้นักเรียนได้
คิดและพูดตามรูปแบบประโยคที่เรียน 
 
เทคนิคการสอน 
 1. ในการเสนอค าศัพท์ ครูออกเสียงค าศัพท์ที่
น าเสนอซ้ าๆ หลายครั้ง ครูออกเสียงให้ชัดเจน พร้อมกับ
อุปกรณ์ส าหรับอธิบายความหมายของค าศัพท์นั้น (ตาม
ความสะดวกของครู เช่น ของจริง เอกสาร PowerPoint) 
 2. ให้นักเรียนออกเสียงตามทั้งในระดับค าและ
ระดับประโยค 
 3. ครูน า เสนอค าศัพท์ ใหม่อื่นๆ โดยใช้รูป
ประโยคในลักษณะเดียวกันในการเสนอค าศัพท์ใหม่แต่ละ
ครั้ง 
 4. ให้นักเรียนใช้ค าศัพท์ที่เรียนไปในประโยค 
   4.1 ครูช้ีที่สิ่งของ แล้วให้นักเรียนพูดประโยค 
(อาจจะพูดพร้อมกันทั้งช้ันหรือเป็นรายบุคคล) 

   4.2 ให้นักเรียนแต่ละคนช้ีที่สิ่งของ แล้วพูด
ประโยค 
 
เนื้อหาและกิจกรรมส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา จังหวัด
ขอนแก่น 
Day 1: 1. Introductory activities 
 1.1 Introduction to the course  
 1.2 Getting to know each other   
 1.3 Pre-test      
 1.4 Greetings  
 1.5 Farewells 
 1.6 Special expression 
 1.7 Speaking exercises, and songs 
 Day 2:  1. Days of the week 
  2. Months of the year  
  3. Seasons  
  4. Exercises (writing for speaking and 
speaking practice), songs, and dance  
Day 3:  1. Numbers: cardinal and ordinal numbers 
  2. Times  
 3. Apologies, excuses, reassurances, and 
thanks  
  4. Exercises (writing for speaking and 
speaking practice), songs, and games  
Day 4:  1. Yes-no questions    
 2. Wh-questions   
 3. Distance, size, and dimension  
 4. Question-answer exercises, songs and 
dance 
Day 5:  1. Weather    
 3. Education: university/college  
  2. Education: school   
 4. Speaking exercises, games, and dance 
with video clips 
Day 6:  1. Sports     
  2. Hobbies      
 3. Excrcises (speaking and the students 
working on their own dialogs), and dance with video 
clips 
Day 7:  1. The senses    
 2. Adjectives: … ed vs … ing dance  
 3. Exercises (individual work), guessing 
games, and  
 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2563 

137 

Day 8:  1. Daily routines 
  2. Students’ speaking on their daily 
routines  
  3. Post-test, and award presentation 
(game winners)  
 
ตัวอย่างบทเรียนที่ให้นักเรียนฝึกพูด 
 บทเรียนต่างๆ ท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียน 
  1. ได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และ 
  2. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
 และในการสอนแต่ละครั้งมีเอกสารประกอบการ
สอนแจกให้นักเรียน มีอุปกรณ์ประกอบการสอน คือ เครื่อง
ฉายแผ่นทึบ (visualizer), PowerPoint, เพลงภาษาอังกฤษ 
คลิปวีดิทัศน์ (video clips) และแผ่นส าหรับให้นักเรียนจับ
ฉลาก (lotteries) 
 
Getting to know each other 
 I am (full name: ช่ือเต็ม) ______________ 
 I’m _______________________________. 
 My name is ________________________. 
 My name’s ________________________. 
(ให้นักเรียนเลือกใช้เพียง 1 ประโยค แล้วพูดต่อด้วยประโยค
ต่อไป) 
 You may/can call me (nickname: ช่ือเล่น) 
 __________________. 
 I’m in grade _______________________. 
 (ในการแนะน าตัว ทีมผู้สอนแนะน าตัวก่อนเป็น
ตัวอย่าง) 
 
Greetings การทักทาย 
 Hi./Hey. ทักทายคนที่คุ้นเคยกัน สนิทสนมกัน 
(อย่าทักทายคนแปลกหน้าว่า Hey, you! เพราะฟังดูไม่
สุภาพ)  
 Hello/Hullo. ทักทายแบบกันเอง 
 Good morning ทักทายตอนเช้า 
 Good afternoon ทักทายตอนบ่าย 
 Good evening ทักทายตอนเย็น ตอนค่ า 
ถ้าได้คุยกันก็มีค าถามต่อ พูดคุยกันต่อ เช่น 
 (1) A: Hi. How are you? 
   B: I’m fine. Thank you. And you? 
   A: Fine. Thanks. 
 (2) A: Good morning. How’s it going? 
   B: Pretty good. How about you? 
   A: I’m good. … 

Farewells การกล่าวลา 
 Bye. /Bye-bye./Good-bye./So long 
 Take care/Take care of yourself. ดูแล
ตัวเองนะ 
 See you./See you later./See you soon. 
เดี๋ยวเจอกัน 
 See you tomorrow. เจอกันพรุ่งนี้ 
 See you next week. เจอกันสัปดาห์หน้า 
 Good night. กล่าวลาตอนกลางคืน ตอนก่อน
ไปนอน แล้วอาจจะพูดต่อได้ เช่น 
 Good to see you./Nice to see you./Glad 
to see you. ดีใจที่ได้พบคุณ 
 Have a nice day. พูดต่อจากการกล่าวลาตอน
เช้า-บ่ายต้นๆ 
 Have a nice evening. พูดต่อจากการกล่าวลา
ตอนบ่ายๆ 
 Have a nice weekend. พูดต่อจากการกล่าว
ลา หลังเลิกเรียน เลิกงานวันศุกร์ 
 
Special expression 
 Excuse me./Pardon me. พูดก่อนจะท าอะไร
เป็นการรบกวน การขัดจังหวะคนอ่ืน 
 Cheers. พูดในงานฉลองโอกาสส าคัญๆ งาน
ส าคัญๆ (พร้อมกับยกแก้วเครื่องดื่มขึ้น) 
 Good luck! ขอให้โชคดี 
 Congratulations./คันเกร็ทฉุเล้ชันซ; คันเกร็ทฉุ
เล้ชึนซ/ ใช้ในการอวยพร การแสดงความยินดี 
 Happy birthday. สุขสันต์วันเกิด 
 Merry Christmas./เมรี คริสมัส/ สุขสันต์วัน
คริสตม์าส 
 Happy New Year. สวัสดีปีใหม่ 
Exercises 
 (1) Tom: Hi, Mike. How _____ _____? 
   Mike: Pretty _____, thanks. And ____? 
   Tom: _____. It’s my birthday today. 
   Mike: Oh, _____ _____. 
   Tom: Thank _____. 
 (2) What would you say if …? 
   a. someone says something to you, 
but you don’t hear all of it 
  _______________________________. 
   b. a friend tells you he or she has got 
an A in English 
  _______________________________. 
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   c. you meet your friends on Christmas 
Eve 
  _______________________________. 
   d. you see your friends on New Year’s 
Day 
  _______________________________. 
 
วิธีการสอน 
 ผู้สอนน าหลักการและเทคนิคการสอนต่างๆ โดย
พิจารณาน าเอาส่วนที่ดีที่เหมาะกับนักเรียนกลุ่มที่สอนมา
จากแต่ละวิธีสอนที่ได้น าเสนอไว้ในบทความนี้ (ไม่ได้สอน
ตามวิธีหนึ่งวิธีใดเพียงวิธีเดียว) แต่มีขั้นตอนการด าเนินการ
สอนหลัก คือ 
 1. ขั้นตอนการน าเสนอ 
   1.1 ครูจะต้องออกเสียงค าศัพท์  ส านวน 
ประโยคต่างๆ ที่น าเสนอด้วยเสียงเป็นภาษาอังกฤษท่ีชัดเจน 
ที่ฟั งดู เป็นธรรมชาติ เ ช่นที่ ใ ช้กัน ในการสื่ อสาร เป็น
ภาษาอังกฤษ (เช่น การพูดที่ต้องมีการเช่ือมเสียงของค าใน
ประโยค การออกเสี ย งหนัก เบา  ให้มี ส า เนี ย ง เป็ น
ภาษาอังกฤษ) เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน และครูต้อง
อธิบายค า/วลีที่นักเรียนอาจจะสับสนหรือเข้าใจไม่ถูกต้อง 
อธิบายการใช้ค า/วลีนั้นๆ เสริมเป็นภาษาไทยได้ พร้อมกับใช้
อุปกรณ์การสอนประกอบ 
   1.2 ขณะที่ครูออกเสียง พูดให้ฟัง เป็น
ตัวอย่างให้นักเรียนดูตามในเอกสารประกอบการสอน ดูค า
แปล/ค าอธิบายประกอบท่ีเป็นภาษาไทย (ถ้ามี) 
 2. ขั้นตอนการฝึก 
   ครูให้ก าลังใจนักเรียนในการฝึก ทั้งครูและ
นักเรียนขอให้เข้าใจตรงกันว่า การที่จะเก่งภาษาได้จะต้อง 
ฝึก ฝึกและฝึก (practice, practice, and practice) นั่นก็
คือ จะต้องฝึกอย่างสม่ าเสมอนั่นเอง 
  2.1 ให้ฝึกพูดตามครูทั้งช้ัน  ฝึกเป็นกลุ่ม
ย่อย (โดยมีทีมผู้สอนเป็นผู้ช่วย)  ฝึกพูดเป็นคู่ 
  2.2 ให้นักเรียนน าเสนอการพูดตามบทเรียน
ที่ได้ฝึกไปให้ครูและนักเรียนคนอื่นๆ ฟัง (โดยมีครูช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่อง ครูให้ก าลังใจนักเรียน “เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาด
ได้” We can learn from our mistakes.) 
 3. ขั้นตอนการใช้ภาษา 
   ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด เช่น การเติมค าใน
ประโยคให้สมบูรณ์ การตอบค าถาม (ทั้งแบบการตอบสั้นๆ 
และการตอบเป็นประโยค) การเขียนบทพูดของตัวเอง ตาม
ตัวอย่าง และการใช้ศัพท์  ส านวนต่างๆ ที่ เรียนไปแล้ว 
(ขณะที่นักเรียนท างาน ครูและทีมผู้ช่วยจะคอยช่วยดู และ
ตอบค าถามของนักเรียน) 

 4. Let’s have fun in our English class. ในช่วง
ท้ายของแต่ละวัน นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมที่สนุกสนาน
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนไป เช่น การร้องเพลงภาษาอังกฤษ การ
เต้นตามคลิปวีดิทัศน์ การเล่นเกมส์ถาม-ตอบ เกมส์อื่นๆ 
เช่น guessing games ในการเล่นเกมส์ที่ เป็นทีม จะมี
คะแนนสะสม และมีการให้รางวัลในวันสุดท้าย 
 ในการสอนครั้ งนี้  ทีมผู้สอนได้ประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้ 
  1. จากคะแนน pre-test และ post-test 
(นักเรียน 43 คน ท่ีเรียนตลอดโครงการ จากจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 73 คน ซึ่งบางคนต้องไปร่วมแข่งขันกีฬาในบางครั้ง 
จึงไม่สามารถเรียนได้ตลอด) 
    ผลคะแนน post-test สูงกว่า pre-test 
    คะแนน pre-test ต่ าสุด 9  
   คะแนน สูงสุด 23 คะแนน   
   คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 17.23 
    คะแนน post-test ต่ าสุด 18 คะแนน 
สูงสุด 31 คะแนน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 23.25 
   ส่วนนี้เป็นคะแนนที่มาจากการท าข้อสอบ
แบบมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 40 คะแนน 
  2. จากการประเมินการพูดในช้ันเรียนของ
นักเรียน ทีมผู้สอนมีความพึงพอใจในขั้นมาก นักเรียนพูด
ด้วยส าเนียงที่ดีสามารถใช้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้รวดเร็ว 
  3. จากการสังเกตขณะนักเรียนท ากิจกรรม
ต่างๆ กับทีมนักศึกษาชาวฟิลิปปินส์ นักศึกษาฟัง ท าตาม 
ตอบโต้ได้อย่างชัดเจน และสนุกสนาน เป็นที่พึงพอใจของ
ทีมผู้สอนมาก 
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการพัฒนาการพูดของนักเรียน 
 1. ครูต้องให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพูดภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับทักษะอื่นๆ ทักษะการ
ฟัง-พูด ใช้ควบคู่กันไป ทักษะการอ่าน นักเรียนน าเรื่องที่
อ่านมาพูดได้ ส่วนทักษะการเขียน นักเรียนเขียนเพื่อใช้ใน
การพูดได้ เป็นการเรียบเรียงความคิดก่อนการพูด จะท าให้
พูดได้คล่องแคล่วขึ้น 
 2. ให้นักเรียนได้ฝึกการพูดอย่างสม่ าเสมอ ควร
จะแนะน าให้นักเรียนหา buddy (เพื่อนคู่หู) ไว้ส าหรับการ
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (ถ้าไม่มีใครฝึกพูดด้วย ให้หาบทอ่าน
ภาษาอังกฤษมาอ่านออกเสียงดังๆ  
เหมือนกับการได้พูดภาษาอังกฤษให้คนอื่นฟัง หรือให้ฝึกฟัง
และพูดออกเสียงภาษาอังกฤษตามสื่อต่างๆ ที่มีอยู่เป็น
จ านวนมากในสมัยปัจจุบัน) 
 If you want to accomplish 
 Speaking in English, 
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  You must practice every day  
 With no delay.  
       Sonjai N. C. 
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