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การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
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บทคัดย่อ 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถการสื่อสารของผู้ เรียนทุกระดับ
การศึกษา บทความนี้นำเสนอ: 1) การศึกษาปัญหาการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  2) การสร้างแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮมตามเกณฑ์ 80/80 3) การ
เปรียบเทียบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนบ้านบุฮม ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน และ 4) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้าน
บุฮม จำนวน 35 คน ปีการศึกษาที่ 2/2563 โดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบเพื่อศึกษาปัญหา 
การพูด การอ่าน  และ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2) แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  
ดัชนีประสิทธิผล ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบที  ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนรู้
คำศัพท์ในวงที่จำกัด ร้อยละ74.14 ไม่สามารถออกเสียงและสะกดคำหลายพยางค์จากตำราเรียนได้อย่างถูกต้อง ด้านการพูด
และการเขียน ร้อยละ 80 ไม่สามารถสร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยไม่เปิดหนังสือ ด้านการอ่าน ร้อยละ 74.43 
ไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านได้ 2) แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในชุมชน ที่สร้างขึ้นมี 4 ชุด แต่ละชุดมีประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 3) นักเรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 

4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สร้างขึ้น ในระดับมากที่สุด (X ̄= 4.74,  
SD = .30)  
 
คำสำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนบ้านบุฮม 
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Abstract 
 English is an international language that Thailand should accelerate the development of 
communication abilities of students’ at all educational levels. This article presented: 1 )  problems in 
speaking, reading and writing English for communication of Prathomsuksa students at Ban Buhom School 
in Chiang Khan District, Loei Province, 2) a development of English for communication exercises entitled 
“Introduction of agricultural tourism in the communities for the students with a preset criteria of 80/80, 3) 
a comparison of English skills for introducing agricultural tourism in the community of the students before 
and after learning with the exercises developed, and 4 ) the students’ satisfaction toward the exercises 
developed. The sample gained by a simple random sampling technique was 35 students who were 
studying in Prathomsuksa 4-6 at Ban Buhom School, Chiang Khan District, Loei Province, in academic year 2 
/ 2020. The research tools comprised: 1) an English test to examine the students’ problems, 2) the English 
for communication exercises, 3) the pretest and posttest, and 4) a set of satisfaction questionnaire. The data 
was analyzed by the E1/E2, effectiveness index, frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-
test for dependent sample. The study found that 1) the students knew limited vocabulary; about 74 .1 4 
percent of them could not pronounce and spell long words from the textbook correctly. In speaking and 
writing, about 80  percent of them could not make full grammatically correct sentences without opening 
the book. In reading, about 74.43 percent of them could not answer questions about what they had read.  
2) English for communication exercises, entitled “Introduction of agricultural tourism in the communities 
for the students of Ban Buhom School,” comprised 4 units, and the efficiency of each unit met the preset 
criteria of 80/80. 3) The students’ English skills for introducing agricultural tourism in their community 
acquired after learning through the designed exercises were higher than what they had before at the statistical 
significance level of .01. 4) The students’ satisfaction toward exercises developed was at the highest level 

(X ̄= 4.74, SD = .30).    
 
Keywords   Agricultural tourism, Developing English skills, Ban Buhom School students 
 
บทนำ 
 ทักษะพื้นฐานทางการใช้ภาษาด้านการอ่านและ
การฟัง เป็นทักษะการเรียนเพื่อรับรู้ข้อมูล ส่วนทักษะการ
เขียนและการพูดเป็นทักษะที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งเป็นการนำ
ข้อมูลที่รับรู้ผ่านการอ่านหรือการฟัง มาพูดหรือเขียนเพื่อ
การสื่อสารกับบุคคลอื่น ทักษะการอ่านออกเขียนได้มีอยู่
หลายระดับ เช่น การอ่านคำได้ การสะกดคำเป็น และการ
เขียนคำต่างๆได้ ซึ่งถือเป็นทักษะการอ่านออกเขียนได้
เบื้องต้น หากผู้เรียนอ่านเรื่องราวแล้วสามารถคิดวิเคราะห์ 
และ นำสาระที่ได้จากการอ่านมาสื่อสารเรื่องราว ผ่านการ

เขียนหรือการพูดให้ผู้อื่นได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตาม
เนื้อหาที่ระบุไว้ในเรื่องที่อ่าน ก็ถือว่ามีทักษะการอ่านและ
การเขียนท่ีดี  
 โรงเรียนบ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ในงบประมาณปี 2563 มีนักเรียนอยู่จำนวน 136 คน แบ่ง
ออกเป็นระดับอนุบาล 29 คน และระดับประถมศึกษา 107 
คน มีครูที่จัดการเรียนการสอนจำนวน 13 คน 
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 บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ชายแดนไทยลาว 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ที่ขึ้นช่ือคือ 
การปลูกมะม่วง ซึ่งมีตลาดรับรองมะม่วงบ้านบุฮมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มีการรับซื้อโดยตรงที่สวน ตลาด
ต่างประเทศที่ รับซื้อ เช่น ตลาดในประเทศมาเลเซีย 
เวียดนาม ญี่ปุ่น เมียนมาร์ สปป.ลาว สิงคโปร์และอินโดนี
เชีย สร้างรายได้ประมาณ 400 ล้านบาต่อปี และนอกจากนี้ 
ในปัจจุบัน ผลไม้อีกชนิดทีต่ำบลบุฮม ที่มีชื่อเสียงคือ ทุเรียน 
ที่มีกลิ่นหอมหวน นวลหนาใหญ่ ในเม็ดเล็ก พันธุ์ “คักเลย” 
ซึ่งปลูกท่ียอดภูห้วยยอดกกทอง 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ และ ภาษาจีน
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย มีปรัชญาของการจัดการศึกษาร่วมกันคือ เพื่อการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทางภาษาอังกฤษและสามารถ
นำความรู้ไปพัฒนาบุคลากรหน่วยงานต่างๆด้านการใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ และ วิชาวิจัยทางภาษา ซึ่งวิชา
ดังกล่าว นักศึกษาจะต้องจัด      กิจรรมเพื่อการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถทางการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี สามารถเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ปัญหาสร้างสื่อเพื่อแก้ปัญหาทางการใช้ภาษาและ
สามารถนำความรู้ไปใช้ถ่ายทอดและพัฒนาทักษะดังกล่าว
แด่ผู้ทีต่้องการได้ 
 ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้
ทำการสำรวจระดับความสามารถด้าน การฟัง การพูด การ
อ่าน และการออกเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านบุฮม เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการออกแบบสื่อและกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของครูและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ซึ่งได้พบว่า นักเรียนมีความสามารถที่เป็นไปตาม
สภาพของความรู้ในหลักสูตร และสอบผ่านการเรียนรู้ในแต่
ละระดับช้ัน แต่หากเทียบกับนักเรียนในเขตชุมชนเมือง 

นั ก เรียนยั งขาดทั กษะการฟั ง พู ด  อ่ าน  และ  เขี ยน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง อีกทั้ง 
นั ก เรี ยนบางคนยั งมี ปั ญ หาด้ านการเขี ยนตั วอักษร
ภาษาอังกฤษ การสะกดคำ และการอ่านออกเสียงคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ  
 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น 
การออกแบบเนื้อหาที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน การปรับเนื้อหาให้เข้ากับบริบทและ
สิ่งแวดล้อมของผู้เรียน เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ทำการศึกษาและนำมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงกับ
ปัญหาและตามต้องการ ตรงกับศักยภาพและความสามารถ
ของผู้เรียน ซึ่งหลักสูตรที่คำนึงถึงประเด็นสำคัญดังกล่าว
มาแล้วนี้  อาจเรียกว่าดังกล่าวว่า “หลักสูตรท้องถิ่น” ซึ่ง
หมายถึงหลักสูตรที่มีการพัฒนาขึ้นสำหรับบริบทท้องถิ่น
ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการ ความเหมาะสม ของพื้นที่ 
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มศีักยภาพและมคีุณภาพตามเป้าหมาย 
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนั้น  นักการศึกษาหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นไว้ เช่น 
วิมลรัตน์ จตุรานนท์ (2541 : 51) กล่าวว่า การพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น มีความหมายได้ 2 ลักษณะคือ การทำ
หลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือสมบูรณ์ยิ่ งขึ้นและ 
หมายถึง การสร้างหลักสูตรขึ้นใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็น
พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว  อุดม เชยกีวงศ์ (2545 : 21) กล่าวว่า 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะซึ่งสร้าง
ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น จะเป็นด้านอาชีพหรือสามัญ 
หรือปรับหลักสูตรที่มีอยู่ก็ได้ แต่ต้องเป็นเรื่องที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน มีความใหม่ ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
เสมอ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556 : 64) 
กล่าวว่า  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  หมายถึ ง การ
ดำเนินงานในการปรับปรุง ขยายหรือเพิ่มรายละเอียด
เนื้อหาสาระ แผนการสอน สื่อการ เรียนการสอน กิจกรรม
การเรียน การสอนและการวัดประเมินผล ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม และความต้องการ 
ของท้องถิ่น โดยยึดจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางหรือ
หลักสูตร แม่บทเป็นหลัก สำหรับงานวิจัยนี้ มุ่งพัฒนาเนื้อหา 
สื่อ และกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เข้ากับ
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อาชีพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนบ้านบุฮม ซึ่ง
ลักษณะคล้ายหลักสูตรท้องถิ่น 
 สำหรับการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น สงัด อุทรานันท์ 
(2532 : 314 อ้างถึงใน ประชา สมศรี, 2545 : 22) ได้กล่าวถึง 
กระบวนการ พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีขั้นตอน ดังนี้   
1) จัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งควรเลือกบุคคลที่มีความสามารถ 
และมีความจัดตั้งในการปฏิบัติงาน 2) ศึกษาสภาพข้อมูล
พื้นฐาน ซึ่ งการเก็บรวบรวม  ข้อมูลอาจใช้วิธีการ วิจัย 
สัมภาษณ์ ประชุม และสัมมนา หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ ทำให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง 3) กำหนด
จุดมุ่งหมายสำหรับหลกัสูตรท้องถิ่นว่าควรจะบรรลเุป้าหมาย 
4) พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรกับสภาพท้องถิ่น 
ดำเนินการเลือกเนื้อหาที่มีอยู่ใน หลักสูตรกลางที่เห็นว่ามี
ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น และถ้าหากว่า ยังมีสิ่งใดไม่ครอบคลุม กับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ก็ดำเนินการสร้าง
รายวิชา ขึ้นมาใหม่ 5) ดำเนินการเลือกเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรกลาง จัดสร้างรายวิชาขึ้นมาใหม่ 6)  ดำเนินการใช้
หลักสูตรสิ่งสำคัญมากในขั้นนี้คือ การนิเทศและติดตามผล 
7) การประเมินผลการใช้  หลักสูตรจะทำให้ทราบว่า
หลักสูตรที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมเพียงใด 8) ทำการแก้ไข
ปรับปรุง สรุปได้ว่าในการพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการพัฒนา
ประกอบด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน การกำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม คาบ
เรียน การวัดผลประเมินผล การจัดทำเอกสารหลักสูตร การ
ทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพ การเสนอขออนุมัติใช้
หลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสตูร 
ซึ่งงานวิจัยนี้ประยุกต์ข้อสรุปนี้ในการออกแบบเนื้อหาที่
นำมาให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาอังกฤษ 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท, 2545) ได้
ให้ความหมายของ Agritourism (การท่องเที่ยวเชิงเกษตร) 
ไว้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ได้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้
นำกลับไปประยุกต์ใช้หรือประกอบอาชีพได้ และเปิดโอกาส
การได้หวนกลับไปเรียนรู้  เข้าใจ ภาคภูมิ ใจกับอาชีพ
เกษตรกรรมรากฐานของแผ่นดินไทยที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า
ภายใต้แนวคิด ปรัชญาองค์วามรู้ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

เกษตรกรไทย ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีรูปแบบ
กิจกรรมและการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ก่อให้เกิด
รายได้แก่ชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แยก
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้ Amazing Thailand 
เช่น 1) การทำนา (Rice Cultivation) 2). การทำสวนไม้ตัดดอก 
(Cutting Flowers) 3) การทำสวนผลไม้  (Horticulture)  
4) การทำผักสวนครัว (Vegetable) 5) การทำสวนสมุนไพร 
(Herbs) 6) การทำฟาร์มปศุสัตว์ (Animal Farming) และ 
7) งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Festival) การจัดงานเพื่อส่งเสริม
การขายผลิตผล ทางการเกษตร เมื่อถึงฤดูกาล เป็นต้น 
 ในด้านปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
นั้น ธนวัฒน์ อรุณสุขสว่าง และ นรินทร์ สังข์รักษา (2558) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ นักเรียนช้ัน
มั ธยมศึ กษาปี ที่  6 เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษ า 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน ซึ่งพบว่า ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษระดับมาก มี 1 ข้อ คือ ด้านตัว
ครูผู้สอน และ ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง มี 3 ข้อ คือ ด้านโรงเรียน 
ด้านตัวผู้เรียน และด้านครอบครัว ส่วน  ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์.  
และ .ธัญภา ชิระมณ (2557) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาซึ่ง
พบว่า นักศึกษากลุ่มที่มีคะแนนสูงจะมีปัญหาด้านคําศัพท์ 
ส่วนนักศึกษากลุ่มที่มีคะแนนตํ่า จะปัญหาด้านความกังวล
และความกลัว ทําให้ขาดความมั่นใจ อาจเนื่องมาจาก
ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้านคําศัพท์และ
ไวยากรณ์ที่ไม่เพียงพอ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถพูดให้คน
อื่นเข้าใจได้ จึงเกิดความกังวล 
 การพ ัฒ นาทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษ เพื่ อ
แนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนบ้านบุฮม ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านบุฮม ในครั้งนี ้ มุ ่งเน้นการสร้างสื ่อ
เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประเภทแบบฝึกทักษะทาง
ภาษา เพื่อใช้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นใน
การสื่อสาร สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะทาง
ภาษานั ้น กันตรัตน์ ช่ืนชมน้อย (2556 : 25) ได้กล่าวว่า
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แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ครูได้สร้าง
ขึ้น เพื่อจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพื่อช่วยให้
นักเรียนได้นำความรู้มาใช้โดยอยู่ในรูปกิจกรรมที่ให้นักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นเครื่องมือ
ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และ สุจิต เหมวัล 
(2555 : 46) กล่าวไว้ว่าแบบฝึกสามารถช่วยให้ผู้ เรียน
ทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง และครูสามารถมองเห็นปัญหา
ต่างๆของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน จากการที่ให้ผู้เรียนทำแบบ
ฝึก ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหานั้นๆได้
ทันท่วงที นอกจากนี้ Petty (1963, pp. 469 - 472 อ้างถึง
ใน พนมวัน   วรดลย์ , 2542, หน้า 38 - 39) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของแบบฝึกว่าเป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียน
ในการเรียนทักษะเป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระของ
ครูได้มาก เพราะแบบฝึกเป็นสิ่งที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ
ระเบียบช่วยเสริมทักษะทางการใช้ภาษาแบบฝึกเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้เด็กฝึกทักษะการใช้ภาษาได้ดี แต่ต้อง
อาศัยการส่งเสริมและเอาใจใส่จากครูผูส้อนด้วย ช่วยในเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากแต้ละชั้นเรียน เด็กมี
ความสามารถทางภาษาแตกต่างกัน การให้เด็กทำแบบฝึกที่
เหมาะสมกับความสามารถจะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ
ในด้านจิตใจมากข้ึน  
 นอกจากนี้  รินดา รังดิษฐ์ (2560) ได้สร้างแบบฝึก
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจตามกระบวนการประสิทธิภาพ 
ตามขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม 
โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือครู เอกสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์เนื้อหา
และได้รับการตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบบฝึกทักษะ ก่อนที่จะนําไปใช้
จริง แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นได้ผ่านการทดลองกับนักเรียน
รายบุคคล รายกลุ่มขนาดเล็ก และรายกลุ่มภาคสนาม 
ก่อนที่จะนําไปทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทราบปัญหา 
และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแบบฝึก ทำให้แบบฝึกที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80  
เช่นเดียวกัน ณัฐกฤตา คงรัตน์ และคณะ (2563) ที่พัฒนา 
 

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยยึดรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ซึ่งพบว่าแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80  ส่วน วิชชุลดา กรุงศรี (2554) ได้สร้าง
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เท่ากับ 83.69/86.53 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีการศึกษารายละเอียด
เนื้อหาและหลักสูตรให้ชัดเจน มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
นักเรียน ใช้ได้ในการสื่อสารในชีวิตจริง (E1:E2 / 75:75) 
และ กนิษฐา สมานชาติ (2558) ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนที่ความคิด
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งพบว่า แบบฝึก
ทักษะมีประสิทธิภาพ 82.52/79.89 เนื่องมาจากในการ
สร้างแบบฝึกทักษะนั้นได้มีการปฏิบัติการตามขั้นตอนการ
สร้าง มีการศึกษาปัญหา ความต้องการ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ ลอดจนมีการนำไปทดลอง
ก่อนนำไปใช้จริง 
 จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า แบบฝึกทักษะ
เป็นสื่ อการเรียนรู้ที่ ช่ วยพัฒนาทักษะทางภาษาที่ มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม ที่เช่ือมโยงกับการสื่อสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันในชุมชน คือการทำสวน
ผลไม้  ซึ่ งเป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้และช่ือเสียง
ระดับประเทศ  ดังนั้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้ จัด
โครงการวิจัยและพัฒนาทักษะการพูด การอ่าน และออก
เขียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนดังกล่าว เพื่อยกระดับ
ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน อีกทั้ง
เพื่อช่วยให้ครูมีสื่อและเทคนิคการสอนที่มีเนื้อหาและวิธี
เรียนรู้ตรงกับความสนใจของนักเรียนและความจำเป็นของ
ชุมชน อีกทั้งช่วยสร้างคุณค่าของการเรียนรู้ในช้ันเรียนให้
เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมในระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี ้
  2.1 เพื่อศึกษาปัญหาการพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   
  2.2 เพื่อสร้างแบบฝกึทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
ชุมชน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม  
  2.3 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
แนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม ระหว่างก่อนและหลังการ
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน 
  2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การ
แนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน สำหรับนักเรียน
บ้านบุฮม  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการท่องเที่ยวในชุมชน 
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน 
สูงกว่าก่อนเรียน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ดำเนินการ
ทดลองแบบแผนวิจัยกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง (one-group pre-posttest design) มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการการสื่อสื่อสาร 
เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 
 
 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็น

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 โรงเรียนบ้านบุฮม ตำบล
บุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวน 38 คน   

2) กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 35 คน สุ่มแบบง่าย 
จากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-
6 โรงเรียนบ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ปีการศึกษาท่ี 1/2563  
 2. เคร่ืองมือการวิจัย 
  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการศึ กษาวิจั ยครั้ งนี้
ประกอบด้วย  

1) แบบทดสอบเพื่อศึกษาปัญหาการพูด 
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม (มีค่าความยาก
ตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.70 และค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 
0.35 ถึง 0.94 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84) 

2) แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสื่อสาร เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในชุมชน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม 
(เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2: 80/80 โดยมีเง่ือนไขระบุไว้ว่า 
หาก ค่าประสิทธิภาพอยู่ในช่วงที่สูงกว่า หรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 2.5 ถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่กำหนด สามารถนำไปใช้สอนได้) 

3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
(มีค่าความยากตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.70 และค่าอำนาจจำแนก
รายข้อตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.94 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.88) 
   4) แบบประเมินความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย

ของความเหมาะสมระดับสูงมาก (X ̄= 4.68, SD = 0.82) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษา มีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   1) วิเคราะห์ปัญหาการพูดการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ ความถี่ และ 
ร้อยละ 
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   2) วิเคราะห์คุณภาพแบบฝึกทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่สร้างขึ้นด้วยการหาค่า
ประสิทธิภาพแบบฝึกด้วยวิธี E1/E2 (80/80) 
   3) วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม ระหว่าง
ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
แนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน โดยใช้ ดัชนีประสิทธิผล 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบที   
   4) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 
  1. ปัญหาการพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   
   ปัญหาการพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ปัญหาการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม 

ด้านที่ประเมิน สรุปประเด็นที่นักเรียนมีปัญหา 
จำนวนนักเรียน 

ทีม่ีปัญหา 
ร้อยละ 

1. การออกเสียง สะกดคำ และบอก
ความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน 

รู้คำศัพท์ในวงท่ีจำกัด และ ไม่สามารถออกเสียง และ
สะกดคำคำศัพท์หลายพยางค์จากตำราเรียนได้ถูกต้อง 

27 77.14 

2. การพูดและการเขียนเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน  
 

ไม่สามารถสร้างประโยคท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
เกี่ยวกับหัวข้อท่ีให้ เช่นเขียน พูด และสนทนาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเอง  เช่น บอกชื่อ อายุ โรงเรียน บ้านเกิด สิ่ง
ท่ีชอบ สมาชิกในครอบครัว อาชีพ โดยไม่เปิดหนังสือ 

28 80.00 

3. การอ่านประโยค และข้อความสั้นๆ
เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน  

ไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งท่ีอ่านได้ 25 74.43 

 
   จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนรู้คำศัพท์
ในวงที่จำกัด ร้อยละ74.14 ไม่สามารถออกเสียงและสะกด
คำหลายพยางค์ได้อย่างถูกต้อง ด้านการพูดและการเขียน 
ร้อยละ 80 ไม่สามารถสร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์โดยไม่เปิดหนังสือ ด้านการอ่าน ร้อยละ 74.43 ไม่
สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านได้ 
  2. การสร้างแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร เร่ือง การแนะนำการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้าน
บุฮม ตามเกณฑ์ 80/80 
   แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน 

ชุมชน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม 
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่สร้างขึ้น มีทั้งหมด 4 ชุด แบ่ง
ตามสวนผลไม้ในเขตตำบลบุฮม เนื้อหาแต่ละชุด ประกอบด้วย 
บทอ่าน คำศัพท์  ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดการใช้คำ 
แบบฝึกหัดการใช้ประโยค บทสนทนา และ แบบฝึกหัดสนทนา
สถานการณ์ต่างๆ ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบฝึกทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การแนะนำการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปรากฏดัง
ตารางที่ 2.  
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในชุมชน 

 แบบฝึกหัดชุดที ่ E1 E2 การแปลความหมาย 
ชุดที่ 1  Fruits at Buhom  80.71 80.57 เป็นไปตามเกณฑ ์
ชุดที่ 2  Have fun with fruits  81.68 80.85 เป็นไปตามเกณฑ ์
ชุดที่ 3  Fruit Farming at Buhom  80.05 80.00 เป็นไปตามเกณฑ ์
ชุดที่ 4  Visiting Buhom Orchard  80.51 80.28 เป็นไปตามเกณฑ ์

 
   จากตารางที่  2 แบบฝึกทักษะการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในชุมชน ประกอบไปด้วย แบบฝึกหัดทั้งหมด 4 
ชุด ซึ่ง แต่ชุดมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ (E1/E2 : 
80/80) ที่ตั้งไว ้
  3. การเปรียบเทียบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
แนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม ระหว่างก่อนและหลังการ
เรียนด้วยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในชุมชน 
   การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
แนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน ใช้เวลา 2 เดือน 
โดยใช้กิจกรรมดังนี้     
    1) คณะผู้วิจัย จัดอบรมให้กับ ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านบุฮม จำนวน 3 คน และ นักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษช้ันปีที่  3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 30 คน เรื่อง
การใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน เพื่อการ
พัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน 
    2) ค รู ใช้ แบ บ ฝึ กทั กษ ะการน ำ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในชุมชน ไปสอนนักเรียน เพื่อเสริมเนื้อหาใน
หลักสูตรปกติ เป็นเวลา 2 เดือน  
    3) นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษช้ัน
ปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย จำนวน 30 คน ใช้แบบฝึกดังกล่าว จัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน จำนวน 2 
ครั้งๆ ละ 6 ช่ัวโมง  
    4) คณะผู้วิจัย จัดกิจกรรมนิ เทศ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการสอน ให้กับครูผู้สอน
จำนวน 2 ครั้ง อีกทั้งจัดหาหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์เสริม
การเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนเพิ่มเติม ตามที่ต้องการ 
   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ ยวเชิงเกษตรในชุมชนของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม ที่ได้การโครงการพัฒนาและ
วิจัยนี้ นำเสนอให้เห็นได้จากดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การแนะนำ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน ที่สร้างขึ้น และจาก การ
เปรียบเทียบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรในชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียน
บ้านบุฮม ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกที่สร้าง
ขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
   3.1 ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่สร้างขึ้น  
   ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะผล
การทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้าน
บุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการวิเคราะห์ ค่า 
ดัชนีประสิทธิผล ( E.I.) ปรากฏดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม 

คะแนนจากแบบทดสอบ จำนวนผู้เรียน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนรวม E.I. 
คะแนนก่อนเรียน 35 30 456 

0.67 
คะแนนหลังเรียน 35 30 854 

 
   จากตารางที่ 3 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
ของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียน
บ้านบุฮมที่สร้างขึ้น เท่ากับ 0.67 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แบบฝึก
ดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
แนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน เพิ่มขึ้น 0.67 หรือ
ร้อยละ 67  
 

  3.2 การเปรียบเทียบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
แนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน ระหว่างก่อนและ
หลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารที่สร้างขึ้น  
   ผลการเป รี ยบ เที ยบทั กษะการใช้
ภาษาอังกฤษแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม ระหว่างก่อน
และหลังการเรียนด้วยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน ปรากฏดงัตารางที่ 4. 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุฮม 
ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน  

คะแนน n X  S.D. t df P 

ก่อนเรียน 35 13.03 1.34 
82.24** 34 .000 

หลังเรียน 35 24.40 2.75 

 ** p<.01 
 
   จากตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก
การทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 13.03 (S.D. = 1.34) คะแนน
หลังเรียนเท่ากับ 24.40 (S.D. = 2.75) ซึ่งช้ีให้เห็นว่า หลัง
เรียน นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบ
ฝึกทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เร่ือง การแนะนำ
การท่องเที่ ยวเชิงเกษตรในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม 
   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบ
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การ
แนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม ปรากฏดังตาราง ท่ี 5 

 
 
 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

158 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในชุมชน 

ลำดับที ่ ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ความหมาย 
ด้านเนื้อหา 
1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์ 4.67 0.80 มากที่สุด 
2 นักเรียนเข้าใจเนื้อหาการเรียน  4.65 0.82 มากที่สุด 
3 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 4.64 0.83 มากที่สุด 
4 นักเรียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง  4.58 0.85 มากที่สุด 
5 เนื้อเรื่องในเนื้อหาท่ีเรียนน่าสนใจ 4.66 0.81 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.64 0.82 มากที่สุด 
ด้านภาพประกอบ ภาษา ขนาด และ ตัวฟ้อนท์ ตัวอักษร 

6 ภาพประกอบชัดเจน  4.68 0.79 มากที่สุด 
7 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม  4.59 0.84 มากที่สุด 
8 ความถูกต้องของการใช้ภาษา 4.69 0.78 มากที่สุด 
9 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.66 0.81 มากที่สุด 
10 ขนาดภาพมีความเหมาะสม 4.65 0.82 มากที่สุด 

คะแนนเฉลีย่ 4.65 0.81 มากที่สุด 
รวม 4.65 0.82 มากที่สุด 

 
   จากตารางที่ 5 นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง 
การแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.64, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณา
รายด้าน และรายประเด็นย่อยของแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในทุกด้านและในทุก

ประเด็นย่อยของแต่ละด้าน (X =4.58, S.D.=0.85-X =4.69, 
S.D. = 0.78)  
   จากคำถามปลายเปิด มีนักเรียนแสดง
ความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้  
    1) ชอบเรียนกับแบบฝึกที่สร้างขึ้น
เพราะได้ไปเรียนในชุมชนนอกเรียนเรียน ได้ฝึกเขียนและพูด
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง (12 คน)  
 

     2) ชอบเรียนกับพี่นักศึกษาเพราะ
สอนสนุกและเข้าใจง่าย (10 คน)  
       3) ชอบวีดิโอของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ที่จัดทำขึ้นเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษแนะนำสวน
ผลไม้ต่างๆในบ้านบุฮม เพราะสามารถประยุกต์ใช้เป็น
ตัวอย่างในการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
ได้ (9 คน) 
 
อภิปรายผล 
    ข้อค้นพบจากการวิจัย มีประเด็นอภิ ปราย
ดังต่อไปนี้ 
  1. ปัญหาการพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
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โรงเรียนบ้านบุฮม ที่สำรวจก่อนเรียน ซึ่งพบว่า นักเรียนรู้
คำศัพท์ในวงที่จำกัด ร้อยละ74.14 ไม่สามารถออกเสียงและ
สะกดคำหลายพยางค์จากตำราเรียนได้อย่างถูกต้อง ด้าน
การพูดและการเขียน ร้อยละ 80 ไม่สามารถสร้างประโยคที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยไม่เปิดหนังสือ ด้านการอ่าน 
ร้อยละ 74.43 ไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านได้ 
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโรงเรียนบ้านบุฮมเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ 
และขาดสื่อการเรียนรู้ที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของ
นักเรียน และ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกร 
ไม่มี โอกาสได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ธนวัฒน์ อรุณสุขสว่าง และ นรินทร์ สังข์รักษา (2558) ที่
พบว่า ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ มี 3 ข้อ คือ ด้านโรงเรียน ด้านตัวผู้เรียน และ
ด้านครอบครัว และ สอดคล้องกับ ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์.  และ 
.ธัญภา ชิระมณ (2557) ทีพ่บว่า นักศึกษากลุ่มที่มีคะแนนสงู
จะมีปัญหาด้านคำศัพท ์ส่วนนักศึกษากลุ่มที่มีคะแนนต่ำ จะ
ปัญหาด้านความกังวลและความกลัว ทำให้ขาดความมั่นใจ 
อาจเนื่องมาจากความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้
ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ไม่เพียงพอ ทำให้นักศึกษา ไม่
สามารถพูดให้คนอ่ืนเข้าใจได้ จึงเกิดความกังวล 
  2. แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนเพื่อการ
สื่อสื่อสาร และการวิเคราะห์ เรื่อง การแนะนำการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในชุมชน ประกอบไปด้วย แบบฝึกหัดทั้งหมด  
4 ชุด ซึ่ง ทั้ง 4 ชุดมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 : 
80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยผ่านหลายขั้นตอนการ 
เช่น การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ของผู้เรียน วิเคราะห์
สภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงในท้องถิ่น ทบทวนหลักการและ
สาระต่างๆจากเอกสาร ตำรางานวิจัย หลักสูตร และ 
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ ออกแบบ
เนื้ อ ห า  รั บ ก ารต รวจส อบ  และแก้ ไข เนื้ อ ห า  ต าม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญในการสร้างแบบฝึกทักษะ
ก่อนที่จะนําไปพัฒนาประสิทธิภาพสื่อกับนักเรียนเป็น
รายบุคคล รายกลุ่มขนาดเล็ก และรายกลุ่มภาคสนาม  และ
ก่อนที่จะนำไปทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อปรับปรุง

แบบฝึกทักษะให้มีความเหมาะสม ซึ่ง สอดคล้อกับ รินดา รัง
ดิษฐ์ (2560)  และ ณัฐกฤตา คงรัตน์ และคณะ (2563) ที่ได้
ส ร้ า งแบ บ ฝึ กทั กษ ะ การอ่ าน เพื่ อ ค วาม เข้ า ใจต าม
กระบวนการประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ คือ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจากได้สร้างแบบฝึกทักษะ
ตามขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ วิชชุลดา กรุงศรี (2554) ที่พบว่า ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรม เท่ากับ 83.69/86.53 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ งไว้  
75/75 เนื่องจากชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นได้ยึดรูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มี
การฝึกปฏิบัติ มีการนำภาษาไปใช้จริงตามหน้าที่ของภาษา
ในการสื่อความหมาย โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การใช้ภาษาเพื่อ 
การสื่อสารในชีวิตจริง และยังสอดคล้องกับ กนิษฐา, สมาน
ชาติ (2558) ที่พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนที่ความคิดสำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ผลการสร้างแบบฝึกทักษะพบว่า แบบฝึก
ทักษะ มีประสิทธิภาพ 82.52/79.89 เนื่องมาจากในการ
สร้างแบบฝึกทักษะนั้นได้มีการปฏิบัติการตามขั้นตอนการ
สร้าง มีการศึกษาปัญหาความต้องการ ศึกษาเนื้อหา
หลักสูตร มีการปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
เผื่อปรับปรุงแบบฝึกทักษะให้มีความเหมาะสม ตลอดจนมี
การนำไปทดลองก่อนนำไปใช้จริงเพื่อศึกษาปัญหาในการใช้
กับนักศึกษาและปรับปรุงให้เหมาะสม 
  3. การเปรียบเทียบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
แนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม ระหว่างก่อนและหลังการ
เรียนด้วยแบบฝึกทักที่สร้างขึ้น ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
จากการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 13.03 (S.D.=1.34) และ 
หลังเรียนเท่ากับ 24.40 (S.D. = 2.75) ซึ่งช้ีให้เห็นว่า หลัง
เรียน นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้  
ทั้งนี้ เนื่องจากแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำการ
ท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง เก ษ ต รใน ชุม ชน สำห รับ นั ก เรี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม มีประสิทธิภาพตรงตามที่
กำหนดไว้ มีการนำไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขตาม
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ขั้นตอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีเนื้อหาและจุดประสงค์ที่
สอดคล้องกันกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชน และนักศึกษาสามารถนำแบบฝึกไปเรียนรู้เกี่ยวกับ
ชุมชนของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ สุวีรยา ทองประดิษฐ์  
และคณะ (2561) ที่พบว่าผู้เรียนที่ฝึกทักษะการอ่านจากสื่อ
ที่มเีนื้อหาบริบทท้องถิ่นภาคใต้ มีพัฒนาการในรายกลวิธีการ
อ่านสูง เพราะสื่อดังกล่าวให้ประสบการณจ์ริงแก่ผูเ้รียน การ
ที่ผู้ เรียนได้อ่านเรื่องที่พบเห็น บ่อย ๆ หรือปฏิบัติอยู่ใน
ชีวิตประจำวันจะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการ
อ่านมากขึ้น และสอดคล้องกับ พรสุดา นาวารักษ์ (2562) ที่
พบว่าการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารสูงขึ้น 
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การแนะนำการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก

ที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.82) และจากคำถามปลายเปิด 
พบว่า นักเรียนชอบเรียนแบบฝึกดังกล่าวเพราะทำให้
นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานท่ีคือท่ีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในชุมชน  และ นักเรียนชอบเรียนกับนักศึกษาเพราะสอน
สนุกและเข้าใจง่าย  ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นมี
เนื้ อหาที่ ใกล้ตั วเป็น เนื้ อหาท้องถิ่นที่นัก เรียนคุ้น เคย 
ภาพประกอบเนื้อหาเหมาะสม กิจกรรมมีความหลากหลาย
ทำให้ผู้ เรียนสนุกกับการเรียนการทำกิจกรรมและทำ
แบบฝึกหัดด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ไม่กดดัน และมีความสนใจ ความพึงพอใจในการเรียนมาก
ขึ้น  สอดคล้องกับรินดา รังดิษฐ์ (2017) ที่พบว่าความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ( X  = 4.31) ทั้งนี้ เพราะแบบฝึกทักษะการ
อ่านภาษาองักฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความ น่าสนใจ สวยงาม 
มีกิจกรรมหลากหลาย ทําให้นักเรียนมีความพึงพอใจและชื่น
ชอบที่จะลองทําแบบฝึกทักษะ ซ้ำ ๆ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกแล้ว 
 

ได้รับความรู้และสามารถจดจําคําศัพท์ ประโยค และเข้าใจ
ความหมายของเนื้อหา ทําให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของเบ็ญจวรรณ เสาวโค (2553 : 45) 
กล่าวว่า ความพึง พอใจ เป็นความรู้สึกที่รับรู้ด้วยจิตใจโดย
อาศัยแรงจูงใจภายใน แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อ
การเรียน การสอนของครูและสามารถและแสดงให้บุคคล
รอบข้างได้รับรู้ในทางบวกหรือทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ  
วิชชุลดา กรุงศรี (2554) ทีพ่บว่า ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อชุดกิจกรรมฯ อยู่ในระดับพอใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งอาจ
เป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุก
หน่วย (Unit) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
สามารถเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนการสอนไปตามแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่ภายในโรงเรียน หรือภายในท้องถิ่น ได้
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของนักเรียน อีกทั้งมี
ความสำเร็จของการเรียนในแต่ละครั้งออกมาเป็นรูปแบบ ที่
เป็นรูปธรรม พึงพอใจกับผลสำเร็จของงาน มีความสุขกับ
การเรียนภาษาอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด  
  
สรุป 
     มีข้อค้นพบจากการวิจัยทีส่ำคัญตอ่ครูผูส้อนและ
ผู้บริหารที่สามารถนำไปพิจารณาวางแผนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนต่อไป ดงันี้  
        7.1 ปัญหาสำคัญที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้คือ นักเรียนรู้คำศัพท์ในวงที่จำกัด
  7.2 นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษจากสื่อที่มี
เนื้อหาตรงกับปัญหา ความต้องการของนักเรียนและ
สภ าพแวดล้ อม ในท้ อ งถิ่ น  จะ ช่วย ให้ ทั กษ ะการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนดีขึ้น   
       7.3 นักเรียนส่วนใหญ่ชอบวีดิโอของนักเรียน
ที่จัดทำขึ้นเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ต่างๆ ในสถานที่จริง เพราะสามารถนำไปดูย้อนหลังและ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างในการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ ในโอกาสต่อๆไปได้ 
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