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การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี “1 ครู 1 นวัตกรรม” 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน  

1. ชื่อนวัตกรรม: ผลการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

2. ชื่อผู้นำเสนอนวัตกรรม: นายพรศักดิ์ หนูวงษ์ ตำแหน่งครู ชำนาญการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง 

จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่ 

3. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ:  

 โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายในการแสวงหาความรู้ 

ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ใน

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่ง โดยที่องค์ความรู้ที่สำคัญของโลก

ส่วนใหญ่ถูกบันทึกและเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึง

พัฒนาตนเองเพ่ือนำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือให้คนไทยมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐาน ในหลักสูตรของ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระที่ 8 เป็นกิจกรรมที่ี่เสริมสร้างมนุษย์และ

ศักยภาพพ้ืนฐานในการคิดและการทำงานโดยมีเป้าหมายหรือผลที่คาดหวังให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องราว และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดวัฒนธรรมไทยไปยังสังคม

โลกได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้นักเรียนในยุคโลกาภิวัตน์ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาได้มากกว่า 1 ภาษา 

คือ การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับสากลได้ด้วย (กรมวิชาการ , 2545: 1-5) ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษได้ถูกบรรจุไว้ใน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศกึษา หรือแม้กระทั่งระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่ง

สะท้อนให้เห็นว่าอย่างน้อยผู้เรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปี แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 



รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เนื่องมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ทุกระดับชั้นของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร ดังเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ในวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบมาตรฐานแห่งชาติทั่วประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 

(O-NET) ในปีพุทธศักราช 2560-2562 ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษต่ำกว่ารอ้ยละ 50  

 จากปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  และผลการ

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพึงพอใจ ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนนักเรียนใน

รายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงความสนใจที่จะนำรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

แบบ พีพีพี มาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น  

4. จุดประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

 4.1 จุดประสงค์ 

     1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี  

     2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง 

จังหวัดตรัง ที่มีต่อการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี 

 4.2 เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่กำลังเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 (อ32102) ในภาคเรียนที่  2 ปี

การศึกษา 2563 จำนวน 33 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

     1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

สวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง หลังการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี สูงกว่าก่อนเรียน 

     2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

ที่มีต่อการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี อยู่ในระดับมาก 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน หรือกระบวนการ หรือรูปแบบวิธีการในการพัฒนา 

กรอบแนวความคิด 

 ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเรื่องผลการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งได้

ดำเนินการตามกรอบแนวคิดสรุปได้เป็นแผนภูมิดังนี้ 

 การใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อวิธีสอนแบบ พีพีพี 



 

รูปแบบการสอนแบบ พีพีพี 

 วิธีสอนแบบ พีพีพี หมายถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีขั้นตอนในการจัด

กิจกรรมประกอบด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นนำเสนอเนื้อหา (Presentation) การฝึกฝน (Practice) การปฏิบัติ หรือ

ขั้นการใช้ภาษา (Production)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

นำเสนอรูปแบบภาษาในการพดูหรือการเขียนอย่าง เป็นธรรมชาติเพื่อให้

นักเรียนเห็นการใช้ในการสนทนา 

เชื่อมโยงรูปแบบภาษาใหมกับสิ่งท่ีนักเรียนรแูลว 

ตรวจสอบความเขาใจ 

กระตนุและดึงความรรููปแบบภาษาจากนักเรียนเทาที่จะเปนไปไดและใช     

ประโยชนจากสิ่งที่นักเรียนรู ้

ชวยใหนักเรียนจดจำรูปแบบภาษา 

ชวยใหนักเรียนสรางลำดับคำ 

ฝกโดยการใหนักเรียนทำซ้ำๆ อยางเขมงวด 

ใหโอกาสการสะทอนผลกลบัและการแกไข ขอผิดพลาด 

ฝกการออกเสียงรูปแบบภาษาใหม ่

พัฒนาความมั่นใจของผเูรียน 

ลดการควบคุมและกระตนุใหนักเรยีนคนหาสิ่งที่ นักเรยีนสามารถทำได 

กระตนุใหนักเรียนใชรูปแบบภาษาในการพูดเนื้อหากระตนุใหนักเรียนใช

รูปแบบภาษาในการพูดเนื้อหา ของตนเองของตนเอง 
ชวยใหนักเรียนเห็นประโยชนของเนื้อหาท่ีไดเรียรูปแบบภาษาในการพูดเนื้อหา 

ของตนเองของตนเอง 

ตรวจสอบเนื้อหาท่ีไดเรียนและวินจิฉัยปญหของตนเองของตนเอง 

ขั้นการ

นำเสนอ

เนื้อหา 

ขั้นการฝึก

ปฏิบัต ิ

ขั้นการใช้

ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 

ครูเป็นผู้สอนและผู้

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ครูเปนผจูัดการ ผูประเมิน 

และผูตรวจสอบความถูกตอง 

ครูเปนผดููแล ผูรูและ              

ผูวินิจฉัย 

นำเสนอเนื้อหาใหม่ในบริบทที่มีความหมายชัดเจน 



ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์ โดยใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี จำนวน 10 แผนๆ ละ 2 คาบ 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบ พีพีพี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิ

เคิร์ท 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ 

 

การสร้างเครื่องมือ 

 ได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลัก

วิชาการท่ีได้ศึกษาโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ พีพีพี จำนวน 10 แผน เวลา 20 คาบ 

 2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ ชนิดเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลาในการ

ทดสอบ 50 นาท ี

 3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อรูปแบบการสอนแบบ พีพีพี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิ

เคิร์ท 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อให้ทราบขั้นตอนของการดำเนินการใช้นวัตกรรม 

 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ 

 3. ดำเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ พีพีพี 

 4. ทดสอบก่อนเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ 

6. ผลการดำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ: 
 6.1 ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์:  

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการใช้วิธี สอนแบบ 

พีพีพี พบว่าคะแนนหลังเรียนแตกต่างกับคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อน

และหลังการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย�̅� = 16.91 และหลังการใช้วิธีสอนแบบ พี

พีพี นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย �̅� = 25.45 นักเรียนได้คะแนนสูงขึ้นเฉลี่ย �̅� = 8.54 ซ่ึงนักเรียนมีความก้าวหน้าและ

พัฒนาทางดา้นความรูู้ไวยากรณภ์าษาอังกฤษดีขึน้ด้วยวิธีสอนแบบ พีพีพี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมพบว่านักเรยีนมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.55) 



 6.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดยการใช้วิธ ีสอน แบบ พีพีพี สูงขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 มีคะแนนทดสอบหลังเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษสูงกว่า คะแนนกอ่นเรียนทั้งนี้เพราะเนื่องมาจากการฝึกปฏิบัติจริงของนักเรียนทุกคนและมีส่วนร่วมใน

การเรยีนรู้อย่างแท้จรงิ เพราะว่าการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี สามารถพัฒนาผู้เรยีนและจัดการเรียนการสอน กระตุ้นให้

ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ และนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วขึ้น โดยมีการนำเข้าสู่บทเรียนด้วย

วิธีการต่าง ๆ กัน เช่น วิธีสนทนาซักถาม การทบทวนบทเรียนเดิมให้สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ คำศัพท์และรูปประโยค

ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน การสนทนาโต้ตอบคำถามต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำภาษาไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วขึ้น ผู้เรียนต้องฝึกการใช้ภาษาท่ีเริ่มเรียนรู้ใหม่ ผู้สอนเป็นผู้นำในการฝึก ให้นักเรียน

จดจำรูปแบบของภาษา กฎไวยากรณ์ ความถูกต้องของภาษา ทำความเข้าใจความหมาย วิธีการใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ

ทฤษฎีการเรียนภาษาที่สองมีความเห็นว่า ความรู้ด้านไวยากรณ์เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียน ภาษาอังกฤษเพราะ

ไวยากรณ์อธิบายเกี่ยวกับคำ โครงสร้างของภาษาผู้เรียนจึงจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องไวยากรณ์ และเมื ่อเข้าใจ

โครงสร้างของภาษาแล้วจะส่งผลให้สามารถจดจำและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้จริงนอกห้องเรียน สรปุได้ว่า 

ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มสูงขึ้นอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากขั้นตอนการเรียนการสอนทั้ง 3 

ขั้นตอนหลัก กิจกรรม ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาท่ีชัดเจน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาส ฝึกฝนการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมาย

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงรวมทั้งพฤติกรรมความร่วมมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถ

เข้าใจหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น  

 6.3 ประโยชน์ที่ได้รับ:  

 1. ผลจากการศึกษาพบว่า การเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนการสอนการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้เรียนสามารถพัฒนา ความรู้

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ดังนั้นครูผู้ปฏิบัติการสอนสามารถเพ่ิมเติมปรับรายละเอียดของการจัดการเรียนการ

สอนโดยการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ไปใช้ให้

เหมาะกับผู้เรียน เวลาการฝึกฝนและให้เหมาะสมกับบริบทในท้องถิ่นของตน     

 2. สามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียน ในระดับชั้นต่างๆ ได้ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และควรมีการ สร้างแบบฝึกความรู้ไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นที่สอดคล้องกับหลักสูตร นำหลักภาษา โครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไปบูรณาการกับ

กลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายการจัด

การศึกษาของโรงเรียนต่อไป  

 

 

 



7. ปัจจัยความสำเร็จ: 

 1. ความร่วมมือของนักเรียนในการทำกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 

 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 3. ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4. การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 5. ความมานะ อดทน มีความเพียรพยายามในการฝึกฝนของนักเรียน 

8. บทเรียนที่ได้รับ: 

 1. ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจากการใช้วิธี

สอนแบบ พีพีพี โดยใช้เวลาในการทดลองสอนให้มากขึ้น และเพิ่มเติมในด้านการฟัง และการพูดให้มีการฝึกฝนมาก

ขึ้น  

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบว่าการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เหมาะสมกับเด็กกลุ่มอ่อน กลุ่ม ปานกลาง หรือ

กลุ่มเก่ง   

 3. จากการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ผู้สอนควรคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนด้วย ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงจะทำ

แบบกิจกรรมได้เสร็จก่อน  

 

9. การเผยแพร่:  

- ครูผู้สอนและผู้เรียนนำภาพกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่ทางช่องทาง Facebook, Line 

- เผยแพร่ผลการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่เพ่ือนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต่างโรงเรียน 

10. การขยายผล / ต่อยอด / หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ 

- ขยายผลการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่เพ่ือนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

- ต่อยอดการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่บูรณากับเว็บไซต์ที่สอนภาษาอังกฤษ เช่น ENG 24 

ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ต่อยอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปสู่บทเรียนออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกท่ีตลอดเวลา 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1: 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 



คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์่อน-หลงัเรียน 

            

              

              

Mean N Std. Deviation         

16.91 33 3.80         

25.45 33 5.96         

              

              

              

Paired Differences         

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean t df 
Sig.(2-
tailed) 

Sig.(1-
tailed) 

              

8.55 4.16 0.72 11.7962 32 0.0000 0.0000 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 1: 

เอกสารประกอบการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2: 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไวยากรณ์ 

Directions: Choose the best answer. 

1. He denied……………………… anything about the missing jewels. 

 a. knowing          b. to known           c. be known           d. know 

2. You certainly mustn’t miss………………………. this wonderful film.   

 a. see                 b. seeing             c. to see     d. saw 

3. We would appreciate…………………………. from you. 

 a. to hear            b. hearing             c. heard                 d. hear 

4. Practice………………………. at least one or two hours every day. 

 a. write               b. written              c. writing     d. to write 

5. I can’t imagine………………………… married to Miss Havana. 

 a. her getting       b. his getting         c. him to get     d. her to get 

6. Would you mind ……………….me how…………………. this word? 

 a. to tell, pronounce   b. telling, pronounce 

 c. to tell, to pronounce   d. telling, to pronounce 

7. Three girls from the College of Education practiced…………... at our school. 

 a. to teach           b. teach                             c. teaching    d. to be teaching 

8. Everyone dislikes …………………... in public. 

 a. being laughed at   b. laughing at 

 c. to laughed at   d. laughed at 

9. Who suggested……………………... here for the picnic? 

 a. come               b. coming  c. to come    d. to be coming 

10. Did you enjoy …………………………... in South Bay? 

 a. to swim            b. swim  c. swam   d. swimming 

11. I regret……………………you the story because you spread it around. 

 a. tell  b. to tell 

 c. telling  d. told 

12. He recommended that she _______ with him. 
 a. go   b. goes   c. would go  d. was going 
 



13. “Do you like your new job?” 
    “ Yes, but my employer insists that I _____ on time.”  
 a. was   b. be   c. am   d. have been 
14. Mary has been seriously ill, her doctor suggested _____ all work. 
           a. that she stopped b. to her to stop c. that she stop d. stop 
15. What did he tell you? He insisted that I _____ him again.  
 a. visit   b. visited  c. should be visiting d. should visit 
16. It’s important that she _____ music lessons.  
 a. take up  b. takes up  c. took up  d. has taken up 
17. It is required that Jane _____ to the concert with him. 
 a. goes   b. went  c. go   d. will be going 
18. How does Tom behave? He behaves as if he _____ my boss. 
 a. is   b. was   c. were   d. had been 
19. It is necessary that one _____ the instruction before taking it. 
 a. read   b. reads  c. will read  d. should read 
20. I suggested that he _____ the doctor as soon as possible.  
 a. would see  b. had seen  c. saw   d. see 
21. Her mother prefers that Rosanne _____ Spanish.  
 a. learn  b. learns  c. learned  d. will learn 
22. He recommended that she _____ with him. 
 a. go   b. goes   c. would go  d. was going 
23. What’s your proposal? 
 a. is postponing b. be postponed c. to be postponed d. postpones 
24. “Mary wishes to pass the exam.” “Then I suggest she _____ harder.” 
 a. study  b. studies  c. to study  d. studying 
25. The boss asked that he _____ more time to reconsider the matter. 
 a. gave   b. gives   c. be given  d. give 
26. The employee insisted that their boss _____ their proposal. 
 a. not to reject b. should not be rejected c. not reject d. wouldn’t reject 
27. William and his family _____ their holiday lying on the beach and in Thailand last year.  
 a. spend  b. are spending c. spent  d. was spending         
28. Teresa Teng _____ a Taiwanese singer. She _____ from 1953 to 1995.                                                                                                       
 a. is … lives  b. was … is living c. was … lived  d. is … lived 



29.  The students went to the swimming pool because they __________ swimming very much. 

 a. enjoying  b. enjoyed  c. had enjoyed  d. had been enjoyed 

30. Eric __________ a shower in the bathroom when the telephone rang. 

 a. had   b. was having  c. had had  d. had been having 

31. Last year I __________ my holiday in Chiang Mai. 

 a. spend   b. was spending c. spent  d. had spent 

32. Wilson ___________ Chinese before he flew to China. 

 a. had studied  b. was studying c. studied  d. studying 

33. The baby slept in her bed after she __________ for half an hour. 

 a. cried   b. was crying  c. crying  d. had cried  

34. William and his family _____ their holiday lying on the beach and swimming in the sea in 
Thailand last year.  
 a. spend  b. are spending c. spent  d. was spending         
35. Teresa Teng _____ a Taiwanese singer. She _____ from 1953 to 1995.                                                                                                       
 a. is … lives  b.  was … is living c. was … lived  d. is … lived                
36. The civil war in America _____ in 1861.                                                                                                                                             
 a. started  b. starts  c. start   d. is starting               
37. It was warm, so I _____ off my coat.                                                                                                                                                
 a. will take  b. took   c. taking  d. takes 
38. The Adams _____ us to come to their house last Friday.                                                                                                                  
 a. invites  b. invite  c. inviting  d. invited                                  
39. Last night Pranee _____ TV until she _____ sleepy.                                                                                                                             
 a. watched … got    b. watches … gets    
 c. is watching … is getting   d. watched … is getting                                             
40. Einstein _____ the theory of relatively.                                                                                                                                             
 a. proposes  b. proposed            c. will propose  d. is proposing 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3: 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจต่อวิธีสอนแบบ พีพีพี เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์  

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย  ในแต่ละช่องตามระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

 
 

ข้อ 

 
 

 
ประเด็นคำถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

เห
็นด

้วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

เห
็นด

้วย
 

ไม่
แน

่ใจ
 

ไม่
เห

็นด
้วย

 

ไม
เห

็นด
้วย

อย
่าง

ยิ่ง
 

    

5 4 3 2 1 
 ด้านวิธีการสอน 
1. กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ      
2. วิธีสอนมีความน่าสนใจและมีกิจกรรมที่หลากหลาย      
3. การทำแบบฝึกหัดหลังการเรียนมีความเหมาะสม      
4. การทำแบบฝึกหัดหลังการเรียนช่วยฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์      
 ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหาในการทำแบบฝึกหัดมีความน่าสนใจ      
2. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องไวยากรณ์ที่เรียนมากยิ่งขึ้น      
3. เนื้อหาในแบบฝึกหัดมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน      
4. เนื้อหามีการบูรณาการความรู้เดิมของนักเรียน      
 ด้านความสามารถในการพัฒนาความรู้ไวยากรณ์ 
1. นักเรียนได้พัฒนาความรู้เรื่องไวยากรณท์ี่เรียนมากยิ่งขึ้น      
2. นักเรียนสามารถใช้ไวยากรณ์ในการพัฒนาทักษะอ่ืนๆได้ดียิ่งขึ้น      
3. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน      

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4: 
รูปภาพการนำนวตักรรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 5: 

แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

รายงานผลการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

นายพรศักดิ์ หนูวงษ์ ตำแหน่งครู ชำนาญการ 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 

 

ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………………ตำแหน่ง…………………………….…..… 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา…………………………………………………………………ชั้น…………………...………….………….. 

โรงเรียน………………………………………………………………………………………อำเภอ………….…จังหวัด…………….………….…… 

ได้รับเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

เรียบร้อยแล้ว โดยถือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          

        ลงชื่อ…………….………………………………  

                                (……………………………………………..) 

          ตำแหน่ง………………………………….. 

             วันที่………..เดือน……………………….พ.ศ…………… 

 



แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

รายงานผลการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

นายพรศักดิ์ หนูวงษ์ ตำแหน่งครู ชำนาญการ 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 

 

ข้าพเจ้า นายยา  อีลา      ตำแหน่ง คร ู

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียน สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”     อำเภอ  สะเดา   จังหวัด  สงขลา 

ได้รับเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง 

จังหวัดตรัง เรียบร้อยแล้ว โดยถือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

- สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนเรื่องไวยากรณ์  โดยให้

นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมั่นใจผ่านการพูดและการเขียน  และให้นักเรียนได้เสนอ

ข้อคิดเหน็จากการเรียนในบทเรียนต่างๆ รวมถึงให้โอกาสนักเรียนได้สะท้อนปัญหาของตนเองจาก

การเรียนด้วย 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- เป็นวิธีการที่น่าสนใจและหากได้ไปปรับใช้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น อาจจะเกิดผลดีแก่นักเรียน 

ซึ่งอาจจะมีการปรับความยากง่ายของเนื้อหา หรือ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป

          

        ลงชื่อ  ยา อีลา    

                                              (นายยา   อีลา) 

          ตำแหน่ง คร ู

          วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 



แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

รายงานผลการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

นายพรศักดิ์ หนูวงษ์ ตำแหน่งครู ชำนาญการ 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 

 

ข้าพเจ้า นางอกนิษฐ์  บุญกาญจน์     ตำแหน่ง ครชูำนาญการ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-4 

โรงเรียน ท่าจีนอุดมวิทยา     อำเภอ  หาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา 

ได้รับเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง 

จังหวัดตรัง เรียบร้อยแล้ว โดยถือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา ซึ่งเป็นเนื้อหาในขั้นพื้นฐาน โดยฝึกฝนจากเนื้อหาง่ายไปยังเนื้อหาที่ยากขึ้น ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นความสนใจแก่นักเรียนในการเรียนรู้เรื ่อง     

ไวยกรณ์อีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- อาจจะเชื่อมโยงไปยังสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ที่มีความน่าสนใจ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย 

          

        ลงชื่อ  อกนิษฐ์  บุญกาญจน์  

                                          (นางอกนิษฐ์ บุญกาญจน์) 

              ตำแหน่ง ครชูำนาญการ 

             วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 


