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บทคัดยอ
การวิจัยในคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหการนําเสนอเน้ือหาสาระ

แบบฝกหัด และรูปแบบการนําเสนอกิจกรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile ชุด 4,
5 และ 6 ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย และเพื่อศึกษาการนําหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
Smile ชุด 4, 5 และ 6 ไปใชของครูผูสอนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยมี 2 กลุม ไดแก หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile ชุด 4, 5
และ 6 และครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ เขต 2 ท่ีใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile ชุด 4, 5
และ 6 จํานวน 18 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบตรวจสอบรายการเพื่อ
วิเคราะหวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามดานการนําหนังสือเรียนไปใชของ
ครูผูสอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี
1. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile ชุด 4, 5 และ 6 มีเน้ือหาสาระ

แบบฝกหัด และรูปแบบการนําเสนอกิจกรรมสอดคลองกับวิธีสอนตามแนวภาษาเพื่อการ
สื่อสาร (Communicative Language Teaching) เปนสวนใหญ
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2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษมีการนําหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile ชุด 4,
5 และ 6 ไปใชในการจัดการเรียนการสอนโดยสอดคลองกับวิธีสอนตามแนวภาษาเพื่อ
การสื่อสาร (Communicative Language Teaching) อยูในระดับเหมาะสมมาก

โดยสรุป ครูผูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ เขต 2 นํากิจกรรมในหนังสือไปใชแคบางกิจกรรมเทาน้ัน โดยเลือกใชท่ี
มีเน้ือหาท่ีไมยากจนเกินไปสําหรับผูเรียน และไมสามารถนําหนังสือเรียนไปใชในการสอน
ภาษาอังกฤษตามวิธีสอนตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสารไดท้ังหมด

คําสําคัญ : การประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ , การนําไปใชในการสอน

Abstract
This study aims to analyze the contents, exercises, and the

relevant presentations in the English textbooks Smile 4, 5, and 6 used for
Prathomsuksa 4, 5, and 6, and to investigate the classroom application of
the teachers.

The two samples groups were English Textbooks Smile 4, 5, and
6 and English teachers in Kalasin Educational Service Area 2 who use
these English Textbooks Smile 4, 5, and 6.

The instruments used in this study consisted of a checklist for
analyzing English language method and a questionnaire for investigating the
classroom application of the teachers.

Statistics employed for analyzes of the data included mean score
and standard deviation score.

The results of the study revealed as follow:
1. Most of contents, exercises, and the relevant presentations in

the English textbooks Smile 4, 5, and 6 are based on Communicative
Language Teaching.

2. The English teachers in Kalasin Educational Service Area 2
who use English Textbooks Smile 4, 5, and 6 used Communicative
Language Teaching in their classroom application at a highly appropriate
level.
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In conclusion, most of English teachers in Kalasin Educational
Service Area 2 used some parts in English textbooks Smile 4, 5, and 6
and adapted the contents for their students. However, they did not follow
all of contents in English textbooks Smile 4, 5, and 6 based on
Communicative Language Teaching.

Keywords: An Evaluation of English Textbooks, Classroom Application

บทนํา
หนังสือเรียนเปนสื่อการเรียนรูท่ี

มีบทบาทและความสําคัญมากมายในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผูเรียน
สามารถเรียนรู ฝกฝนและปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆไดตนเองดวยหนังสือเรียน
ท้ังในดานการเรียนรูในเร่ืองไวยากรณ
คําศัพท และการฝกออกเสียง นอกจากน้ี
หนังสือเรียนยังใชเปนแนวทางในการ
สอนสําหรับครูผูสอน(Cunnings worth,
1995 : 7) Hutchinson and Torres
(1994 : 315-318) กลาววา หนังสือ
เ รี ย น เ ป น สื่ อ ก า ร เ รี ย น ท่ี เ ป น สื่ อ
มาตรฐานสากลท่ีได รับความนิยมมา
ยาวนาน ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีใหมๆ หรือวิธีการสอนตางๆ
แตหนังสือเรียนก็ยังคงเปนสวนประกอบ
สําคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ท้ังน้ีหนังสือเรียนภาษาอังกฤษยังเปน
อุปกรณท่ีมีราคาถูก สามารถนํากลับมา
ใชซํ้าไดอีก ถาออกแบบมาอยางสวยงาม
และนาสนใจ ก็จะสามารถดึงดูดความ
สนใจของนักเรียนและกระตุนการเรียนรู

ของนักเรียน หนังสือเรียนยังชวยแบง
เบาการสอนของครูผูสอนได เน่ืองจากใน
การสอนบางหัวขอหรือบางกรณี ครูก็ไม
อาจนําเร่ืองน้ันมาแสดงใหนักเรียนดูจริง
ได แตสามารถใชรูปภาพหรือคําอธิบาย
ปร ะกอบ ท่ี อ ยู ใ นห นั ง สื อ เ รี ยน เพื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนและทําให
นักเรียนเขาใจได (สุพรรณี อาศัยราช,
2550 : 19)

ในประเทศไทยมีการใชหนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษจากสํานักพิมพตางๆ
ท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพและได
มาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด ซ่ึงเปนสื่อการเรียนรูท่ีมีความ
นาเช่ือถือและสามารถนํามาใชในการ
เรียนการสอนได อยางไรก็ตาม แมจะมี
การนําหนังสือเรียนภาษาอังกฤษท่ีไดรับ
การรับรองมาใช แตก็ยังพบปญญาดาน
การสอน คือ นักเรียนไมประสบผลสําเร็จ
ทางการเรียนตามท่ีหลักสูตรตั้งเปาหมาย
ไว เพราะใชสื่อไมตรงตามวัตถุประสงค
ของการเรียน และไมตรงกับความรู
พื้นฐานของผูเรียน (บุษราภรณ ทับทิม
งาม 2542, อางใน สุพรรณี อาศัยราช,
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2550 : 3) นอกจากน้ีครูผูสอนท่ีนํา
หนังสือเ รียนภาษาอังกฤษมาใชอาจ
มองขามสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงคือ
แ น ว คิ ด ห รื อ ท ฤ ษ ฎี ท า ง ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษท่ีผูเขียนหรือผูผลิตหนังสือ
ใชเปนแนวคิดพื้นฐานในการสรางหรือ
ออกแบบหนังสือเรียนข้ึนมา ดังน้ันการ
นําหนังสือเรียนท่ีมีแนวคิดการสรางใน
ทฤษฎีการสอนห น่ึ งไปใช สอนตาม
แนวคิดอีกทฤษฎีหน่ึง ยอมทําใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือหลักสูตร
จึงผลใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร

ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษใหไดประสิทธิภาพน้ัน
จะตองนําหนังสือเรียนหรือสื่ออื่นๆ มาใช
ใหเหมาะสม สอดคลอง ครอบคลุม
วัตถุประสงค และเปนเน้ือหาท่ีมี
ประโยชนชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดังน้ันครูผูสอนจะตองมีการวางแผนการ
จัดการเรียนรูใหชัดเจน และท่ีสําคัญครู
ควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษท่ีนํามาใชสอน ควร
พิจารณาและวิเคราะหองคประกอบตางๆ
ในหนังสือเรียน เพื่อนํามาใชสอนให
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ดังน้ัน จะเห็น
ไดวาการวิเคราะหและประเมินหนังสือ
เรียนเปนสิ่ง จําเปนและมีความสําคัญ
อ ย า ง ย่ิ ง ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษ (นพมาศ ศิษยศาสตร
และคณะ, 2552: 112) ซ่ึงหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษท่ีใชในประเทศไทยไดผาน
การวิเคราะหมาบางแลว อาทิ พัฐนนท
พลหาญ (2555) ทําวิจัยเร่ือง การ
ประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ My
World 1-3 และการนําไปใชในการสอน,
ธนานัติ เปรมบุญ (2554) ไดประเมิน
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Access,
นพมาศ ศิษยศาสตร และคณะ (2552)
ไ ด ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ห นั ง สื อ เ รี ย น
ภาษาอังกฤษชุด Super Goal เลม (4-
5-6) ตามความคิดเห็นของครูสอน
ภาษาอั งกฤษในจังหวัดหนองคาย ,
สุพรรณี อาศัยราช (2550) ทําการวิจัย
เร่ือง การวิเคราะหและการประเมิน
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Project:
Play & Learn 4, Say Hello 4,
และ Smart Kids, จงกิจ (2539) ได
ทําการวิเคราะหแบบเรียนภาษาอังกฤษ
หลัก (อ.015 - อ.016) ไดแก English
for a Changing World, Blueprint,
Trio, และ Odyssey, พัชระ ไพบูลยศรี
นครา (2534: บทคัดยอ) ไดทําการ
วิเคราะหหนังสือเรียน English for a
Changing World, Book 4, และสุ
พรรณี ชวยบํารุง (2531: บทคัดยอ)
ทําการวิจัยเร่ือง การวิเคราะหหนังสือ
เรียน Odyssey เลม 1, 2 และ 3
เปนตน จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวา
ในชวงเวลาท่ีผานมามีการวิจัยดานการ
ประ เ มินห นั งสื อ ส ว น ใหญ ใ น ร ะดั บ
มัธยมศึกษา และหลายเลมก็เปนหนังสือ
เรียนท่ียึดตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
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พื้นฐาน พ.ศ. 2544 สวนในระดับ
ประถมศึกษาและหนังสือเรียนท่ียึดตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.
2551 น้ันมีอยูนอยมาก (สุพรรณี อาศัย
ราช, 2550:4) นอกจากน้ี ในปจจุบันได
มีการผลิตสื่อหนังสือเรียนใหมๆ ข้ึนมา
มากมายเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดวย
เหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิเคราะห
และประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษา อยางไรก็ตาม แมจะ
มีผูวิจัยจํานวนหน่ึงไดทําการวิเคราะห
และประเมินหนังสือเรียนไปบางแลว แต
ก็ยังมีหนังสือเรียนอีกจํานวนมากท่ีใชกัน
อยูในปจจุบันท่ียังไมไดวิเคราะห ดังท่ี
จงกิจ วงษพินิจ (2539: 160) ไดให
ขอเสนอแนะไวในงานวิจัยวา ควรจะมี
การวิเคราะหหนังสือเรียนเลมอื่นๆ ท่ียัง
ไมมีผูวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางและ
ขอสนเทศใหกับหนวยงานทางการศึกษา
ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการใชหรือเลือกใช
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษตอไป ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะประเมินหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษา ซ่ึง
เ ป น ห นั ง สื อ ท่ี ไ ด รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก
กระทรวงศึกษาธิการใหใชในสถานศึกษา
ไดและตรงตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 นอกจากน้ี จาก
การติดตอสอบถามขอมูลในเบ้ืองตนเพื่อ
ข อ ข อ มู ล ร า ย ช่ื อ ห นั ง สื อ เ รี ย น
ภาษาอังกฤษท่ีโรงเ รียนในเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ

เขต 2 เลือกใช พบวา มีหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษท่ีทางโรงเรียนสวนใหญ
เลือกใช คือ Project: Play & Learn
แตเน่ืองจากหนังสือเรียนเลมดังกลาวไดมี
ผูทําการประเมินเสร็จสิ้นแลว ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงท่ีจะ
ประเ มินหนังสื อ เ รียนภาษาอั งกฤษ
Smile เพื่อเปนแนวทางใหกับโรงเรียนท่ี
เลือกใชหนังสือดังกลาวในการเรียนการ
สอนและเปนขอสนเทศใหกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหการ

นําเสนอเน้ือหาสาระ แบบฝกหัด และ
รูปแบบการนําเสนอกิจกรรมในหนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษ Smile ระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย

2. เพื่อศึกษาการนําหนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษ Smile ไปใชของ
ครูผูสอน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัยคร้ังน้ี มี 2 กลุม คือ 1)
กลุมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชเพื่อ
วิ เ คราะหและประเ มินหนังสื อ เ รียน
ภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา
และ 2) กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
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ท่ีเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังน้ี

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ท่ีใชเพื่อวิเคราะหและประเมินหนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษ โดยวิเคราะหความ
สอดคลองของเน้ือหาและกิจกรรมกับ
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ประชากรท่ีใช
ในการวิจัย คือหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
ในระดับประถมศึกษาท่ีไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการใหใชในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.
2551 และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คือ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile
โ ด ย ใ ช วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก แ บ บ เ จ า ะ จ ง
(Purposive Sampling)

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ท่ีใชเพื่อศึกษาการนําหนังสือเรียนไปใช
ประชากรคือครูผูสอนภาษาอังกฤษในเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ
เขต 2 ระดับช้ันประถมศึกษา จาก
โรงเรียนท้ังหมด 172 โรงเรียน ใน 5
อําเภอ ไดแก อําเภอยางตลาด อําเภอ
หวยเม็ก อําเภอทาคันโท อําเภอหนอง
กุงศรี และอําเภอฆองชัย และกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษา ใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ เขต 2 ท่ีใชหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ Smile จํานวน 18 คน
จาก 5 อําเภอ
เค ร่ือง มือที่ ใช ในการศึกษา

คนควา

1. แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) เพื่อใชในการประเมินและ
วิเคราะหภาษาอังกฤษ Smile โดย
ประเมินจากการนําเสนอเน้ือหาสาระ
แบบฝกหัด และรูปแบบการนําเสนอ
กิจกรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษวามี
ความสอดคล องกับทฤษฎีการสอน
ภาษาอังกฤษใด แบบตรวจสอบรายการ
น้ี ผูวิจัยสรางมาจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีการ
สอนภาษาอังกฤษตางๆ ผูวิจัยไดนํา
ลักษณะของแตละวิธีสอนมาใชในการ
สรางแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
และนําเสนอตอผูเ ช่ียวชาญจํานวน 2
ทานในการตรวจสอบเคร่ืองมือ จากน้ัน
ไ ด นํ า ม า ต ร ว จ ส อ บ ห นั ง สื อ เ รี ย น
ภาษาอังกฤษ Smile ระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลายพบวามีความ
สอดคลองกับวิธีการสอนตามแนวภาษา
เพื่อการสื่อสารมากท่ีสุด

2. แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อใชในการศึกษาการ
นําหนังสือเรียนภาษาอังกฤษไปใชของ
ครูผูสอน โดยเปนแบบคําถามปลายปด
ผูวิจัยไดนําเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน
2 ทานในการตรวจสอบเคร่ืองมือ และ
หลังจากการนําแบบสอบถามไปใชพบวา
มีคาเฉลี่ยรวม 4.25 (S.D. = 0.13) มี
การนําไปใชอยูในระดับมาก

การดําเนินการวิจัย
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1. ผูวิจัยสํารวจรายช่ือหนังสือ
เ รียนภาษาอั งกฤษท่ีใช ใน เขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ
เขต 2 ดวยวิธีการโทรศัพทและสง
จดหมายไปสอบถามทางโรงเรียน

2. สงหนังสือถึงสํานักพิมพซ่ึง
เปนเจาของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
Smile เพื่อขออนุญาตใชหนังสือในการ
ทําวิจัย

3. สรางแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลองของหนังสือเรียนกับทฤษฎีการ
สอนการสอนภาษาอังกฤษวาการนําเสนอ
เน้ือหาสาระ แบบฝกหัด และรูปแบบ
การนําเสนอกิจกรรมในหนังสือเ รียน
ดังกลาวน้ัน ตั้งอยูบนพื้นฐานทฤษฎีการ
สอนภาษาอังกฤษแบบใด

4. สรุปผลการประเมินท่ีได
และระบุวาหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
Smile น้ันตั้งอยูบนพื้นฐานทฤษฎีการ
สอนภาษาอังกฤษแบบใด

5. สรางแบบสอบถามการนํา
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile ไปใช
ของครูผูสอน วาเปนไปตามแนวคิด
ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษท่ีไดจาก
แบบประเมินหรือไม แลวนําเสนอให
ผู เ ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง
จากน้ันผูวิจัยปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือตาม
คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ

6. ทําหนังสือขอความ
อ นุ เคราะหทางสถานศึกษา เพื่ อ นํ า

แบบสอบถามไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
จริง น่ันคือครูผูสอนภาษาอังกฤษ

7. นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมา
วิเคราะห สรุปผลและเขียนรายงานการ
วิจัย

การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหเน้ือหาหนังสือ

เรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษา
4 – 6 เพื่อตอบคําถามการวิจัยในขอ
1. วาการนําเสนอเ น้ือหาสาระ
แบบฝกหัด และรูปแบบการนําเสนอ
กิจกรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
Smile ท่ีเลือกใชในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตั้งอยู
บนพื้นฐานทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ
ใ ด โ ด ย ใ ช แ บบต ร ว จ ส อบ ร า ยก า ร
(Checklist)

2. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป
ของผูตอบแบบสอบถาม

3. การวิเคราะหคะแนนความ
คิดเห็นจากแบบสอบถามดานการนํา
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile ไปใช
ของครูผูสอนเพื่อตอบคําถามการวิจัยใน
ขอ 2 วาครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับช้ัน
ประถมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2
นําหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile
ไปใชสอดคลองกับทฤษฎีท่ีเปนพื้นฐาน
ของหนังสือท่ีตั้งไวหรือไม และอยูใน
ระดับใด
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4. การวิเคราะหขอมูล
แบบสอบถามดานความคิดเห็นเพิ่มเติม
และขอเสนอแนะ

ผลการวิจัย
จากการวิจัยเร่ืองการประเมิน

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile และ
การนําไปใชในการสอน สามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังน้ี

1. การวิเคราะหเน้ือหา
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ัน
ประถมศึกษา 4 – 6 ไดแก หนังสือ
เรียน Smile 4, Smile 5, และ
Smile 6 เพื่อตอบคําถามการวิจัยใน
ขอ 1 วาการนําเสนอเน้ือหาสาระ
แบบฝกหัด และรูปแบบการนําเสนอ
กิจกรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
Smile ท่ีเลือกใชในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตั้งอยู
บ น พื้ น ฐ า น ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษแบบใดน้ัน ผูวิจัยไดทํา
ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ห นั ง สื อ เ รี ย น
ภาษาอังกฤษ Smile ท้ังสามเลม
พบว า มี โ ค ร งส ร า ง ในแต ล ะบท ท่ี
คลายคลึงกันเปนอยางมาก ใน
ขณะเดียวกันผูวิจัยไดศึกษาพื้นฐาน
ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ และ
สรางแบบตรวจสอบ (checklist) โดย
มีประเด็นเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการ
สอนภาษาอังกฤษจํานวน 11 วิธี
ไดแก วิธีการสอนแบบไวยากรณและ
การแปล วิธีการสอนแบบตรง .

วิธีการสอนแบบฟง-พูด วิธีการสอน
แบบตอบสนองดวยทาทาง วิธีการ
สอนแบบเงียบ วิธีการสอนแบบ
ชักชวน วิธีการสอนแบบกลุมสัมพันธ
วิธีการสอนแบบเนนเน้ือหา วิธีการ
สอนแบบเนนเ น้ือหาผานหัว เ ร่ือง
วิธีการสอนแบบเนนงานปฏิบัติ และ
วิธีสอนตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสาร
เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ว า ห นั ง สื อ เ รี ย น
ภาษาอังกฤษสอดคลองกับทฤษฎีการ
สอนแบบใด ผลการตรวจสอบพบวา
หนังสือเรียน Smile 4, Smile 5,
และ Smile 6 มีความสอดคลองกับ
วิธีสอนตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Language
Teaching) เปนสวนใหญ จากน้ัน
ผูวิจัยไดนําหลักการของวิธีสอนตาม
แ น ว ภ า ษ า เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร
(Communicative Language
Teaching) ไปสรางแบบสอบถามเพื่อ
ตรวจสอบการนําหนังสือเรียน Smile
4, Smile 5, และ Smile 6 ไปใช
ในการสอนของครู

2. การวิ เคราะห
แบบสอบถามเพื่อใชในการศึกษาการนํา
หนังสือเ รียนภาษาอังกฤษไปใชของ
ครูผูสอน แบบสอบถามเปนแบบคําถาม
ปลายปดเกี่ยวกับการนําไปใชของครูวา
ตรงตามพื้นฐานหรือทฤษฎีการสอนของ
หนังสือเรียนหรือไม จากผลการวิเคราะห
พบวา ภาพรวมของการนําหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษไปใชในการสอนมีคาเฉลี่ย
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รวมเทากับ 4.25 (S.D. = 0.13) มี
การนําไปใชอยูในระดับมาก ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูดําเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อเพื่อการสื่อสาร คอย
ชวยเหลือ กระตุน คอยใหคําแนะนํา
และใหกําลังใจผูเรียน และครูทําหนาท่ี
เปนผูคอยอํานวยความสะดวกใหผูเรียน
(X = 4.83, S.D. = 0.38) การ
นําไปใชอยูระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ครูสงเสริมให มีการปฏิสัมพันธกันใน

หองเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 (S.D.
= 0.57) มีการนําไปใชอยูในระดับมาก
ท่ีสุด และอันดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุดคือ ครูจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนได
เรียนรูครบทุกทักษะ ไปพรอมๆ กัน
ท้ังการฟง พูด อาน เขียน และ
ไวยากรณ (X = 3.50, S.D. =
0.86) มีการนําไปใชอยูในระดับมาก ดัง
ตารางท่ี 1

ตาราง 1 คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามดานการ
นําหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile ไปใชของครูผูสอน

ประเด็น คาเฉลี่ย
(X )

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

แปลผล
ระดับ
การ
นําไปใช

1. ดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.1 ครูมุงเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาท่ีเรียนใน
การสื่อสารได 4.67 0.49 มากท่ีสุด

1.2 ครูมุงเนนท่ีการพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนในการใชภาษาในสถานการณจริงตางๆ 4.44 0.62 มาก
1.3 จัดกิจกรรมการใชภาษาท่ีมีลักษณะเหมือนใน
ชีวิตประจํามากท่ีสุด 4.17 0.86 มาก
1.4 ครูจัดใหผูเรียนทํากิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อ
ฝกการสื่อสาร 4.22 0.55 มาก
1.5 ครูจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดใช
ภาษาเปาหมายในการสื่อสารมากท่ีสุด 4.39 0.61 มาก
1.6 ครูสรางสถานการณข้ึนมาตามเน้ือหาใน
บทเรียน แลวใหผูเรียนฝกสนทนาโตตอบกัน 4.50 0.62 มากท่ีสุด
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ประเด็น คาเฉลี่ย
(X )

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

แปลผล
ระดับ
การ
นําไปใช

1.7 ครูใชภาษาท่ี 1 ในการสื่อสารหรืออธิบายใน
บางกรณีข้ึนอยูกับสถานการณและเหตุผล 4.61 0.50 มากท่ีสุด
2.ดานการกระตุนการเรียนรู

2.1 ครูใชคําถามเพื่อใหกระตุนใหผูเรียนไดคิดและ
ตอบคําถาม 4.22 0.65 มาก
2.2 ครูแจงจุดมุงหมายของการเรียน 3.89 0.83 มาก
2.3 ครูนําเขาสูเน้ือหานาสนใจโดยอาจใชรูปภาพ
การเลาเร่ือง และการถาม 4.06 0.73 มาก
3.ดานการพัฒนาทักษะ

3.1 ครูจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูครบทุก
ทักษะ ท้ังการฟง พูด อาน เขียน และ
ไวยากรณ 3.50 0.86

มาก

3.2 ครูใหความสําคัญท้ังเร่ืองความถูกตองของ
ภาษา และเร่ืองคลองแคลวในการใชภาษา 3.78 0.65 มาก
3.3 ครูสอนภาษาในลักษณะบูรณาการ 3.67 0.77 มาก
4.ดานการใชสื่อ

4.1 ครูใชสื่อท่ีเปนของจริงในการสอน 4.17 0.51 มาก
5.ดานกิจกรรมการเรียนรู

5.1 ครูมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูการทํางาน
รวมกับผูอื่นเปนคูและเปนกลุม 4.33 0.59 มาก
5.2 ครูใชวิธีการฝกซํ้าๆ ตามตัวอยางในข้ัน
เร่ิมแรก จนผูเรียนจดจําและใชรูปแบบภาษาน้ันได 4.28 0.67 มาก
5.3 ครูใหผูเรียนฝกการฟงจากเทปหรือจาก
ครูผูสอน ฝกวิเคราะหเสียง และใหออกเสียงตาม 4.06 0.73 มาก
5.4 ครูใหผูเรียนอานประโยคท่ีถูกจัดวางอยาง
สับสนแลวใหผูเรียนเรียบเรียงจัดวางเปนลําดับใหม 3.67 0.77 มาก
5.5 ครูมีกิจกรรมท่ีนําภาพชุดเปนเร่ืองราวมาให 4.00 0.84
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ประเด็น คาเฉลี่ย
(X )

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

แปลผล
ระดับ
การ
นําไปใช

ผูเรียนชวยกันปะติดปะตอเร่ืองกันเปนกลุม มาก
5.6 ครูมีกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดฝกการคิดและการ
แกปญหา 4.39 0.61

มาก

5.7 ครูสงเสริมใหผูเรียนเรียนแบบรวมมือและ
ทํางานรวมมือกันเปนคูหรือเปนกลุมเล็กๆ 4.44 0.62 มาก
5.8 ครูสงเสริมใหมีการปฏิสัมพันธกันในหองเรียน 4.72 0.57 มากท่ีสุด
6.ดานกิจกรรมดานเกมทางภาษา

6.1 ครูนําเกมมาใชในการเรียนการสอนเพื่อเปน
การฝกภาษา และเพื่อใหผูเรียนสนุกสนาน 4.39 0.78 มาก
6.2 ครูมีกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาโดย
การหาขอมูลท่ีขาดหายไป เลือกตัวเลือก 3.67 0.69 มาก
7.ดานบทบาทของครูผูสอน

7.1 ครูดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเพื่อการสื่อสาร
คอยชวยเหลือ กระตุน คอยใหคําแนะนํา และให
กําลังใจผูเรียน 4.83 0.38 มากท่ีสุด
7.2 ครูจัดกิจกรรมโดยท่ีใหครูเปนจุดศูนยกลาง
นอยท่ีสุด 4.56 0.62 มากท่ีสุด
7.3 ครูทําหนาท่ีเปนผูคอยอํานวยความสะดวกให
ผูเรียน 4.83 0.38 มากท่ีสุด
7.5 ครูประเมินผูเรียนโดยดูจากการแสดงออกใน
การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 4.78 0.43 มากท่ีสุด
7.6 ครูเขียนบันทึกการประเมินผลนักเรียนอยา
เปนทางการและตรวจสอบได 4.11 0.68 มาก
7.7 ครูมีการวัดผลประเมินผลผูเรียนอยูเสมอ
ตลอดท้ังเทอม 4.00 0.69

มาก

7.8 ครูใชวิธีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน 4.00 0.69 มาก
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ประเด็น คาเฉลี่ย
(X )

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

แปลผล
ระดับ
การ
นําไปใช

8.ดานการแลกเปลี่ยนขอมูล
8.1 ครูใหผูเรียนทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ 4.50 0.71 มากท่ีสุด
8.2 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนเปนท้ังผูพูดและ
ผูฟง 4.33 0.69 มาก
8.3 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความรูสึก
ความคิดเห็นสวนตัว และทัศนคติ 4.39 0.70 มาก

รวม 4.25 0.13 มาก

4. จากแบบสอบถามดานความ
คิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ ผูวิจัย
ไดสรุปความคิดเห็นท่ีหลากหลายของครู
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ป น ป ร ะ เ ด็ น ต า ง ๆ
ดังตอไป

4.1 ดานการใชหนังสือเรียน
ของครูภาษาอังกฤษ

4.1.1 หนังสือเรียนสราง
จากหลักสูตรแกนกลาง ซ่ึง มี เ น้ือหา
ค อ น ข า ง ม า ก แ ล ะ ย า ก จ น เ กิ น
ความสามารถของผูเรียน

4.1.2 เน้ือหาของ
หนังสือไมเขากับบริบทของผู เ รียนใน
ทองถิ่น อยากใหมีเน้ือหาท่ีมีเรียนมี
ความคุนเคยและเปนเร่ืองใกลตัว

4.2 ดานครูผูสอนภาษาอังกฤษ

4.2.1 ครูจบไมตรงกับสาขา
ท่ีสอน เชน จบสาขา นาฏศิลป
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร
และสังคมศึกษา แตตองมาสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ทําใหครูสอนไมไดเต็มท่ี

4.2.2 ควรมีการจัดอบรม
การใชหนังสือเรียนและสื่อตางๆ แกครู
เพื่อท่ีจะไดนําไปใชใหเกิดประโยชนมาก
ย่ิงข้ึน

4.2.3 ครูไมถนัดการใชสื่อ
หรือเทคโนโลยีใหมๆ

4.2.4 ครูมีภาระงานอยาง
อื่นมากเกินไป ทําใหทุมเทสอนไมเต็มท่ี

4.2.5 ขาดแคลนครู
ภาษาอังกฤษ

4.3 ดานผูเรียน
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4.3.1 นักเรียนกลัวและอาย
ในการพูดภาษาอังกฤษ

4.3.2 นักเรียนไมคอย
กระตือรือรนเน่ืองจากเรียนภาษาอังกฤษ
ไปแลวไมไดนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน
ใชแคอยูในหองเรียน

4.3.3 นักเรียนไมสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได ครูตองคอยแปล
เปนภาษาไทยอยูเสมอ บางคร้ังครูก็สอน
โดยใชภาษาไทยท้ังคาบเรียน

4.4 ดานอื่นๆ
4.4.1 โรงเ รียนให

ความสําคัญกับภาษาอังกฤษไมเต็มท่ี
รณรงคการใชภาษาแคบางโอกาส แตไม
มีการสงเสริมอยางแทจริง

4.4.2 อยากใหคานิยมการ
ทําผลงานวิชาการเพื่อสรางผลงานใหครู
หายไป อยากใหสนใจหนาท่ีของครูท่ี
แทจริง น่ันคือการสอน

4.4.3 อยากใหมีวิทยากรมี
อบรมการสอนภาษาอังกฤษ

4.4.4 อยากใหจัดคาย
ภาษาอั งกฤษเพื่ อสร างแรง จูง ใจให
นักเรียน

อภิปรายผล
จากผลการวิ เคราะห เ น้ือหา

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile 4-6
ท่ีมีความสอดคลองกับวิธีสอนตามแนว
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative
Language Teaching) เปนสวนใหญน้ัน
พบวา หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile

ท้ังสามเลมจะมีจํานวน 6 บทเรียน
เทากัน มีลักษณะในการเสนอไปใน
ทิศทางเดียวกัน เร่ิมจากการนําเขาสู
บทเรียนโดยอาจใชรูปภาพ การเลาเร่ือง
และการถามเพื่อใหนาสนใจ มีกิจกรรมท่ี
ใหผูเรียนไดเรียนรูควบคูกันทุกทักษะใน
แตละบทเรียน ไปพรอมๆ กัน ท้ังการ
ฟง พูด อาน เขียน และไวยากรณ มี
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนแบบ
รวมมือและทํางานรวมมือกันเปนคูหรือ
เปนกลุมเล็กๆ โดยมีครูคอยใหความ
ชวยเหลือ กระตุน คอยใหคําแนะนํา
และใหกําลังใจผูเรียน ซ่ึงเปนประเด็นท่ีมี
ค า เฉลี่ ยสู งสุ ดจากผลการวิ เคราะห
แบบทดสอบการนําไปใชสอนของครู
ตรงกันขามกับประเด็นท่ีมีคะแนนนอย
ท่ีสุดในแบบสอบถามคือ ครูจัดกิจกรรมท่ี
ใ ห ผู เ รี ย น ได เ รี ยน รู ค รบ ทุ ก ทั กษ ะ
ไปพรอมๆ กัน ท้ังการฟง พูด อาน
เขียน และไวยากรณ ท้ังน้ีหากพิจารณา
จ า ก ก า ร ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ด า น
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจะ
พบวา บางหัวขอหรือบางเร่ืองในหนังสือ
เรียนมีเน้ือหาท่ียากเกินไปและมีเน้ือหาท่ี
มากเกินไป ทําใหครูไมสามารถบูรณา
การทุกทักษะเขาไวดวยกันได อีกท้ังยัง
พบวาครูผูสอนจํานวนหน่ึงในเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ท่ีไมได
จบการศึกษาในสาขาภาษาอั งกฤษ
สงผลใหบางคร้ังเกิดปญหาในการจัดการ
เรียนการสอน
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นอกจากน้ี จากการสอบถาม
ค รู ผู ส อ น ใ น เ ข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 เพิ่มเติม
พบวาครูผูสอนทุกคนทราบวาวิธีสอนตาม
แนวภาษาเพื่อการสื่อสารมีลักษณะเปน
อยางไร แตจากแบบสอบถามครูผูสอน
ไดแสดงความคิดเห็นวาไมสามารถนํา
หลักการและทฤษฎีการสอนตามแนว
ภาษาเพื่อการสื่อสารไปใชในการเรียน
การสอนได เ น่ืองจากปญหาต างๆ
ม า ก ม า ย เ ช น ข า ด แ ค ล น ค รู
ภาษาอังกฤษ บางโรงเรียนไมมีการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษอยางแทจริง
ค รู จบ ไม ต ร งกั บสาขา ท่ี สอน เช น
จบสาขา นาฏศิ ลป คณิ ตศาสตร
วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร และสังคม
ศึกษา แตตองมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ทําใหครูสอนไมไดเต็มท่ี และเม่ือทาง
โรงเรียนสั่งหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมา
ใช ในโรงเรียน ก็ไม มีการอบรมหรือ
แนะ นําวิ ธี ก าร ใช ห นังสื อ เ รี ยนก อน
นําไปใชสอนจริง ครูจึงนํากิจกรรมใน
หนังสือไปใชแคบางกิจกรรมเทาน้ัน โดย
เลือกใช ท่ี มีเ น้ือหาท่ีไมยากจนเกินไป
สํ า ห รั บผู เ รี ย น นั ก เ รี ย น จึ ง ไ ม ไ ด
ผลประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโดย
ใชหนังสือเรียนภาษาอังกฤษท่ีใชหลักการ
วิธีสอนตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสาร
ท้ังน้ีอาจกลาวไดวาครูยังไมสามารถนํา
หนังสือเรียน Smile ท่ีสรางจากวิธีสอน

ตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสารไปใชตาม
หลักการสอนไดอยางสมบูรณ

ขอเสนอแนะ1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีใช
หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Smile 4,
Smile 5, และ Smile 6 ควรใช
หนังสือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการ
ใชหลักการหรือทฤษฎีการสอนของ
หนังสือเรียนเลมน้ันๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับ
ประโยชนอยางเต็มท่ี และตัวครูผูสอน
เองก็จะไดมีความม่ันใจในการสอน

2. ผลจากการอภิปรายผล
เกี่ยวกับครูผูสอนท่ีไมไดจบการศึกษาใน
สาขาท่ีตนเองสอน และอาจสงผลให
บางคร้ังเกิดปญหาในการจัดการเรียนการ
สอนน้ัน ครูควรเพิ่มพูนและแสวงหา
ความรูดวยตนเองเพิ่มเติม เชน
เข าอบรมสัมมนา เกี่ ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษเม่ือมีโอกาส ทํากิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ ฝกพูดและ
สนทนากับเจาของภาษา และอาน
หนังสือเพื่อสะสมความรู เปนตน

3. ในกรณีท่ีเน้ือหาในหนังสือ
เรียนยากเกินไป ครูผูสอนควรปรับ
เน้ือหาใหเหมาะสมกับความสามารถของ
ผูเรียนและถาเน้ือหามากเกินไป ก็ควรจะ
เลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน และอาจสอดแทรกหรือ
ปรับปรุงเน้ือหาท่ีนักเรียนคุนเคยเขาไป
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เพื่อใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมาก
ย่ิงข้ึน 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การวิเคราะหเร่ืองอื่นๆ เพิ่มเติม เชน
วิเคราะหหนังสือแบบฝกหัด คูมือครู
และสื่อเสริมประกอบตางๆควรมีการ

สอบถามขอมูลจากนักเ รียนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความคิดเห็นในการใชหนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษ
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